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Nissi valla ajaleht

Mootorispordi muuseum
Reelika Väli

1980.ndatel aastatel keskenduti peamiselt informatsiooni
kogumisele ja ruumide otsimisele siis veel ei mõeldud.
Vajadus ruumide järele tõusis
päevakorrale aga 1990.ndate
keskel, kui tekkis võimalus
osta tagasi taasiseseisvumise
ajal Eestist väljaviidud haruldasemaid masinaid. Pikka
aega kaaluti võimalust rajada
muuseum Tallinna Teletorni
juures asunud Kalevi motoklubi ruumidesse ja seejärel
Tallinnasse Nõmme linnaossa. Paraku aga kummastki
plaanist asja ei saanud. Ellamaa elektrijaama hooneni
jõuti juhuslikult 2007. aastal.
Pika kaalumise järel otsustati, et ruumi on piisavalt ning
asukoht on perspektiivikas.
Lisaks jättis pisike Turba alevik muuseumi rajajatele väga

1923. aastal valmis Turbas poola-vene päritolu arhitekti Aleksander Vladovski projekteeritud
Ellamaa elektrijaama hoone, kus
toodetud elektrit tarbis mitte
ainult kohalik turbatööstus, vaid
siit läksid elektriliinid ka Haapsallu ja Tallinnasse. Praegu käib
endises elektrijaama hoones usin
ehitustöö – vanast ja väärikast
hoonest saab asukoht Eesti
Mootorispordi Muuseumile,
mis on ainulaadne mitte
ainult Eestis, vaid lausa terves maailmas.
Eesti Mootorispordi Muuseumi ühe eestvedaja Arno Sillati
isa Rein Sillat töötas 30 aasta
eest Tallinna Polütehnilises
Instituudis autokateedri juhatajana. Ühe töö käigus tekkis
tal soov teada saada Tallinnas
toodetud võidusõiduautode
Estonia täpne arv, õige vastuse
leidmine osutus aga arvatust
keerukamaks. Tehasel endal
paraku oma ajaloo uurimise vastu huvi puudus ja nii
suunas Rein Sillat 4 tudengit
kursusetööna Eesti vormelitootmise ajalugu uurima. Valminud käsikirjas kursusetööd
võibki pidada muuseumi rajamise idee alguseks ning töö ise
on museaaliks number üks.

meeldiva esmamulje ja kohtumine vallavanema, vallavalituse ning –volikoguga kinnitas
ka kohaliku võimu poolehoidu
muuseumi rajamise mõttele.
Muuseumi ehitus tõi endaga
kaasa mitmesuguseid takistusi ja peeti loobumisplaanigi, kuid 2012. aastal tundus
tulevik lõpuks lootusrikas ja
ehitustööd said alata. Nüüd
on ehitustöödega jõutud lõpusirgele – järgmisel aastal
saab vanast elektrijaama hoonest „tark maja“, mis toimib
kaasaegsete ja ökonoomsete
lahenduste abil ning maakütte ja päikesepatareide kasutamine peaks küttekulud mõne
aastaga nullini vähendama.
Muuseumi käsutuses saab olema peaaegu 6000 m2 pinda
ning eksponaate on kokku ligi
paarkümmend tuhat. Suure
osa ajaloolistest esemetest
moodustavad fotod, negatiivid, diplomid ja mitmesugused auhinnad. Autosid ja mootorrattaid on muuseumil 145
ja koos partnerite eksponaatidega võib peatselt avatavas
muuseumis näha umbkaudu
220-230 masinat. Põhiosa
neist on nõukogudeaegsed
võidusõidumasinad. See muudab muuseumi ainulaadseks
mitte ainult Eestis vaid kogu
maailmas.
Loe edasi lk 2.

Valdade ühinemine
Nissi kergliiklustee
liigub järgmisse etappi ehitusest
Peedo Kessel

likke muudatusettepanekuid.

Ühinemisläbirääkimised on
jõudnud niikaugele, et ühinemisleping on kõigis läbirääkivates volikogudes läbinud
esimese lugemise. Volikogud
tunnistasid lepingu projekti avalikkusele esitlemiseks
kõlblikuks. Mis muidugi ei tähenda, et leping just selliseks
jääma peabki ja muudatusi
teha ei saa. Praeguse etapi –
avalikustamise – mõte ongi
tutvustada
läbirääkimiskomisjonide töö tulemust, kontrollida selle vastavust avalikule arvamusele ja koguda
seisukohti, arvamusi, võima-

„Teataja“ ilmumise ajaks on toimunud hulk rahvakoosolekuid,
kus anti ülevaade ühinemislepingu sisust ja seejärel olid kõik
osalejad oodatud vestlusringis
oma ettepanekuid, arvamusi,
lootusi ja kartusi väljendama.
Sama eesmärki teenib käesolev
artikkel.
Detsembri keskpaigast alates
vaatab läbirääkimiste juhtkomisjon ühinemislepingu projekti puudutavad ettepanekud
läbi ja valmistab lepinguprojekti ette II lugemiseks läbirääkivates volikogudes.
Loe edasi lk 4.

Vallavalitsuseni on
jõudnud Riisipere
elanike pahameel,
et ühinemislepingu
projektis on planeeritava investeeringuna
mainitud küll Turba
kergliiklusteed, aga
Nissi tee kergliiklusteest ei ole sõnagi.
Ühinemislepingus Nissi kergteest tõesti juttu ei ole. See aga
ei tähenda, nagu oleks Nissi
kergtee ehitusekavast loobu-

tud või et Turba kergliiklustee
oleks tähtsam. Asi on selles, et
ühinemislepingus on kajastatud vaid valla enda plaanid, s.t.
objektid, mida vald ise planeerib. Nissi tee kergliiklustee on
seevastu Maanteeameti ehitusobjekt riigimaantee maal,
mille ehitamist Nissi vald ei
otsusta ega juhi.
Nissi vald teeb siiski, mis võimalik, et Nissi kergtee ehitus
võimalikult kiiresti ette võetaks. Nissi Vallavalitsuse ettepanekul tunnistas Harjumaa
Liikluskomisjon Nissi tee lõigu koolist vana ülesõiduni oht-

likuks kohaks, mida otsustati
rahastada 2016. aasta liiklusohtlike kohtade ohutustamise
programmist. Maanteeamet
võttis kahjuks seisukoha, et
kergliiklusteed eraldi ehitada ei ole võimalik, vaid see
ehitatakse koos maantee rekonstrueerimisega, mis on aga
riiklikus teehoiukavas lükatud
aastasse 2018.
Seepeale pöördus Nissi Vallavolikogu septembri lõpus
Maanteeameti poole ettepanekuga tuua Nissi tee rekonstrueerimise objekt ajas lähemale.

Oktoobris toimus Nissi teel
potentsiaalselt eluohtlik intsident, koormast pudenes
maha paberipuu palk. Nissi
Vallavolikogu täiendas oma
pöördumist ettepanekuga, et
kuni kergtee ehitamiseni tuleks piirata liikluskiirust füüsiliste vahenditega.
Maanteeameti 26. novembri
vastuses ei ole paraku märkigi
sellest, et Maanteeamet Nissi
muret tõsiselt võtaks ja sellega arvestaks.
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Hea lugeja!
Sinu käes on värske Nissi valla ajalehte „Teataja“ number,
mille väljaandjaks on alates sellest numbrist Nissi Valla
Kultuurikeskus. Kultuurikeskuse sooviks on muuta ajaleht
sisukamaks ning tuua lugejateni rohkem ka nö tulevikku
vaatavaid artikleid. Nii leiabki sellest lehenumbrist loo
tuleval suvel Turbas avatavast mootorispordi muuseumist,
mis annab uue elu vanale ja väärikale majale ning on oma
olemuselt ainulaadne kogu maailmas.
Käesolevast numbrist leiad ka ülevaate kõikidest meie vallas tegutsevatest huviringidest. Kas teadsid, kui palju erinevaid võimalusi vaba aja veetmiseks meil tegelikult on? Valik
on suur ja nende hulgas leidub sobiv tegevusala nii pisikestele põnnidele kui kuldse pensionipõlve nautijatele. Meie
kõige noorem huviringis käija saab peagi 3kuuseks, kõige
eakamad on aga suisa üle 80aastased. Materjali kogumiseks
külastasin kümneid huviringe, nägin paljusid rõõmsaid
huviringides käivaid inimesi ja toredaid ringijuhendajaid.
Aitäh teile külalislahkuse eest!
Valla ajaleht ei ole aga pelgalt ühe asutuse sõnumikandja. Nissi valla „Teataja“ on meie kõigi ajaleht, mis räägib
tavalise vallaelaniku jaoks olulistest teemadest. Kui tunned,
et just Sinul on mõni hea idee, millest peaks valla lehes
kirjutama või kui soovid saata meile oma kaastööd, siis kõik
ettepanekud võtame rõõmsa
meelega vastu. Mida aktiivsem on lugejaskond, seda
parema lugemiselamuse
ka ajaleht anda saab.
Reelika Väli
Nissi valla ajalehe
„Teataja“ toimetaja
ajaleht@nissi.ee

Ära ole nähtamatu
jalakäija!
Eesti ilma on iseloomustatud
sõnadega „üheksa kuud kehva suusailma“. Koos suusailmaga käib kaasas sügisene
pimedus ning autojuhte hakkavad teede ääres ehmatama
helkurita jalakäijad.
Kuigi see võib tunduda kummaline, et jalakäija autojuhti
ehmatab, on sel siiski tõepõhi all. Kui jalakäija näeb öisel
ajal tuledega autot juba kaugelt, siis autojuht näeb ilma
helkurita jalakäijat alles 3040 m kauguselt. Maanteel
sõitval juhil ei pruugi nii lühikese maa pealt jääda isegi
aega, et pidurile vajutada,
rääkimata seisma jäämisest.
Ehmatav on selline olukord
kindlasti. Kas ka traagiliste
tagajärgedega, sõltub juba
jalakäijast...
Põhjus, miks ma sellest kõigest kirjutan, on selles, et
Nissi vallas on vähe kõnniteid ning inimesed liiklevad
sõidutee servas. See tähendab, et iga jalakäija, kes läheb
pimedal ajal kodust välja,
asetab end potentsiaalselt
ohtlikku olukorda.
Et pimedal ajal tee ääres kõndimine on ohtlik, näitab ka
statistika - eelmisel aastal oli
Harjumaal 229 liiklusõnnetust, kus mootorsõiduk põrkas kokku jalakäijaga. Suurem osa nendest õnnetustest
toimus asulavälisel teel ja
täiskasvanud
inimestega.

Kuna igapäevaseid asjatoimetusi ainult kodust teha
ei saa, tuleb ka ringi liikuda.
Mõistlik on see endale võimalikult turvaliseks teha ja
selleks tasub kanda vähemalt ühte helkurit. Helkur
tuleb kinnitada põlve kõrgusele, kuid ideaalis võiksid
helkuritega varustatud olla
ka müts või kindad.
Sama käib ka laste kohta –
sügisel uusi (trenni)rõivaid
või seljakotti soetades tasub
muude omaduste puhul silmas pidada ka helkurriba
olemasolu. Kuna nööri otsas
rippuvad plasthelkurid võivad mänguhoos katki minna,
võib helkurpaelu või helkurribasid ka ise riietele õmmelda.
Kuna pimedas liiguvad lisaks jalakäijatele ka inimeste neljajalgsed sõbrad, tasub
ohutuse huvides ka neile helkuriga varustatud rihm või
kehakate muretseda.
Korralik helkur on auto lähitulede valguses nähtav juba
130-150 meetri kauguselt.
Autojuhile jääb siis piisavalt aega reageerimiseks ja
ta saab mööduda helkurit
kandvast jalakäijast ohutult.
Kui märkad, et Sinu lähedane ei kanna pimeda ajal helkurit ning ta võib autojuhile
märkamatuks jääda, siis tee
talle väike kingitus helkuri
näol. See võib päästa ta elu
ja… see on juba suur asi!
Ailen Kalda
piirkonnapolitseinik
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Mootorispordi muuseum
(algus esilehel)
Külastaja saab peagi tutvuda
Eestis toodetud Estonia vormelautode seeria põhimudelitega ning samuti Eestis
valmistatud Vihuri ja Terase tehaste mootorratastega.
Hulgaliselt on muuseumil
erinevates Nõukogude Liidu
piirkondades valmistatud võidusõidumasinaid. Nende hulgas väärib esile toomist B-grupi ralliauto Lada VFTS, mille
taolisi on maailmas säilinud
kokku vaid 5 autot. Mainimist
väärivad ka Moskva lähedal
Serpuhovi linnas toodetud
ringraja mootorrattad, millega
meie mootorsportlased En-

del Kiisa ja Feliks Lepik omal
ajal MMidel maailmakuulsate
rallisportlastega võidu sõitsid.
Ainulaadne on samuti GAZ51, mida võib vabalt veokite
„WRC-autoks“ pidada. Selline masin suudab arendada
kiirust 160 km/h ning nullist
sajani kiirendab vaid 10 sekundiga. Nii võimsaid masinaid tänapäeva veoautospordis enam ei kasutata. Tallinna
Tehnikakõrgkooli tudengite
käe all on aga hetkel taastamisel Venemaal valmistatud
B-rühma ralliauto Zaporožets
Tauria, mida kunagi toodeti
vaid kolm eksemplari. Tänaseks on neist säilinud kõigest
kaks masinat ning üks neist li-

sandubki pärast taastamistööde lõppu Mootorispordi Muuseumi eksponaatide hulka.
Võidusõidumasinate kõrval
pannakse välja ka mõned tänavasõidu autod. Nii näiteks
saab külastaja võimaluse võrrelda omavahel rallisõiduks
ehitatud Ladat ja tänavasõidu
Ladat. Vanim tehnikaeksponaat saab olema Eestis valmistatud Saar & Ko võidusõidu mootorratas aastast 1937.
Mitmesuguseid masinaid võib
lisanduda ka Soomest, kus
hetkel puudub korralik mootorispordimuuseum. Elektritootmist jääb meenutama
vanaaegne elektrigeneraatori

korpus ning osa elektrijaamas
paiknenud Eleringi seadmetest. Lisaks tuuakse külastajate ette ülevaade hoone projekteerinud arhitekti Aleksander
Vladovski eluloost ja loomingust ning Ellamaa elektrijaama hoone ajaloost.

Nissi, Kernu ja Saue valla ning Saue
linna ühinemislepingu projekt
Peedo Kessel

Ülevaade
ühinemislepingu
sisust
Eesmärgid on lepingus alapunktidena täpsemalt lahti
kirjutatud, kuid tsiteeritud üldeesmärk ütleb juba üsna palju ja
kõige olulisema ära.
Valla võimekuse suurendamine
saab toimuda läbi valdade potentsiaali ühendamise. Tekkiv
üle 20 000 elanikuga omavalitsus on tüki maad kaalukam
partner (või ka vaidluspool eriarvamuste korral) nii erasektorile kui ka keskvalitsusele.
Samuti avanevad ühendvallas
hoopis suuremad võimalused
valdkondades, mis praegu üle
jõu käivad või korralduslikult
võimatud on, näiteks tööhõive
suurendamine, töökohtade loomise soodustamine, ühistranspordi korraldamine jms.
Ühendvald kujuneb piisavalt
suureks, et on võimalik arendada välja strateegilise juhtimise
tasand, millel on võimalik käsitleda n.ö. suurt pilti, ilma et
oleks hommikust õhtuni seotud
igapäevaste jooksvate probleemidega. Inimeste aeg, kes praegu mõlemaga tegelema peavad
(näiteks meil Nissis), kulub paraku reeglina igapäevastele küsimustele.
Teine eesmärk, milles ma just
Nissi valla jaoks kasu näen, on
jätkusuutlik ja tasakaalustatud
areng. Eesti on võrreldes 1992.
aastaga, mis vald (taas)loodi,
oluliselt muutunud. Majanduse
struktuur on muutunud. Täna
toimib piirkonna kasvumootorite muster, ehk teisisõnu öeldes, majandus koondub ja areneb keskustes. See omakorda
tõmbab tööjõu keskustele lähemale ning linnastumine ei lõpe
niipea. Pigem see kiireneb, kui
arvestada muude Euroopa riikide, s.h. meie lähinaabrite kogemustega. Kuigi meile tundub
praegu, et maa inimestest varsti
päris tühjaks jookseb, oleme linnastumises naaberriikidest veel
(õnneks?) palju maas.
Nii ongi maapiirkondade vallad
täna eakate inimeste ja laste
nägu, noored ja töötajad leiavad

rakendust ja tegevust eelkõige
linnas. Valla peamise sissetuleku – füüsilise isiku tulumaksu
– laekumisele avaldab see kõik
selget mõju, sissetulek ühe elaniku kohta on linna pool suurem
kui meil siin maapiirkonnas.

osutatakse neid teenuseid, mida
on otstarbekas osutada elanikule ruumiliselt lähedal. Teenuskeskuses osutatavate teenuste
hulk sõltub keskuse teenuspiirkonna suurusest ja olemusest
ning vajadusel võib olla erinev.
Valla avalike teenuste osutamiseks teenuskeskusest madalamal haldustasandil kujundatakse keskustasandite süsteem
ja nende finantseerimise mudel
selliselt, et külad ja kolmas sek-

Tervishoiuteenuse
osutamise süsteemsuse ja efektiivsuse saavutamiseks toetatakse
kompleksse(te)
perearstikeskus(t)e väljaarendamist ning teenuse koondamist vähemalt 3 nimekirjaga
keskustesse, et oleks tagatud
kvaliteetsed, aastaringsed ning
piirkonna vajadustele vastavad
meditsiini- ja tugiteenused.
Seejuures seavad lepinguosalised eesmärgiks, et perearstiteenuse koondumine keskustesse

Lepingus seatud
ühinemise eesmärk:

Ühinemise eesmärk on tänaste omavalitsuste kui kogukondade jätkusuutliku arengu ja
strateegilise juhtimisvõimekuse suurendamine. Sellega ühendatakse tänaste omavalitsusüksuste arengupotentsiaal ja tugevused, et anda oluline tõuge piirkonna
tasakaalustatud arengusse. Ühinemine võimaldab parandada omavalitsuse
elanike elukvaliteeti, arendada igapäevaelu ja infrastruktuuri.

Eeldades, et taoline polariseerumine jätkub ja süveneb (selle
lõppu ei näita miski) ning põhja
pool elab noorem elanikkond
ja tulud elaniku kohta on suuremad, seevastu lõuna pool on
elanikkond vanem ja tulud väiksemad, tuleb endalt küsida, kas
tasakaalustatud areng piirkonnas on tõenäolisem eraldi valdades eraldi tulubaasiga, või on see
tõenäolisem ühendvallas?
Organisatsioonilised
korraldused

ümber-

Valla halduskorraldus kavandatakse kolmetasandilisena: halduskeskused ja teenuskeskused
on valla organisatsiooni osised.
Kolmas, teenuskeskusest madalamal haldustasemel püütakse
võimalikult palju koostööpartneritena toetuda küladele ja
kolmandale sektorile.
Kodanikulähedaste otsustusprotsesside tagamiseks nähakse
ette tänastel valla- ja linnakeskustel (Saue linn, Laagri, Riisipere ja Haiba) põhinev halduskeskuste süsteem.
Valla avalike teenuste kodanikukeskseks ja -lähedaseks osutamiseks säilitatakse ja luuakse
teenuskeskused, mille teenuspiirkonnad moodustatakse otstarbekust silmas pidades ning
need ei pea kattuma lepinguosaliste omavalitsuste halduspiiridega. Teenuskeskused luuakse
Saue linna, Laagri, Ääsmäe,
Haiba, Riisipere, Turba, Kaasiku piirkonda. Teenuskeskustes

tor iseseisvalt neid teenuseid
suudaksid osutada.
Avalikud teenused
Alus- ja põhiharidust saab ka
ühendvallas omandada kodu lähedal. Koolivõrk kujundatakse
halduskeskuste põhiselt. Olemasolevad koolid säilitatakse.
Lasteaia- ja lastehoiukohtade
pakkumine korraldatakse kodulähedaisema teenuskeskuse põhiselt. Olemasolevad lasteaiad
jätkavad tegevust. Õpetajate
töötasude arvestamise põhimõtted ühtlustatakse.
Sotsiaalteenused ja toetused
kehtestatakse kogu vallas ühesugustel alustel ja määrades. Lepinguosaliste sotsiaaltoetuste
ühtlustamisel ning toetusemäärade kehtestamisel võetakse
aluseks lepinguosaliste kehtestatud kõrgem toetusmäär. Teenuse osutamisel abivajajatele
lähtutakse abivajaja reaalsetest
vajadustest ja lähemuse printsiibist, mistõttu esmane sotsiaalnõustamise ja sotsiaalteenuste osutamine kujundatakse
teenuskeskustes. Valla keskusesse koondatakse administratiivse iseloomuga sotsiaalteenused ning vastavad teenistujad,
teenus- ja halduskeskustesse
jäävad esmane hoolekanne ja
lastekaitse ning toetuste määramise korraldamine. Arendatakse välja sotsiaaltranspordi teenus (nt invabuss, sotsiaaltöötaja
juurdepääs, transpordivõimalused meditsiiniasutustesse).

ei vähendaks perearstiteenuse
kättesaadavust (vastuvõtu koha
ja aja mõttes), võrreldes lepingu
sõlmimise hetkel olemasolevaga. See viimane lause lisati Nissi
valla ettepanekul, millega kõik
osapooled ka nõustusid.
Piisava võimekuse ja demokraatlikult valitud juhtorganitega küladele delegeeritakse kogukonna jaoks vajalike teenuste
osutamise õigus. Vald peab oluliseks avalike teenuste osutamise eesmärgil demokraatlikult
valitud juhtorganitega kodanikeühenduste toetamist vallaeelarvest ja töötab välja vastavad põhimõtted. Võtmesõnad
on siinkohal soov ja võimekus.
Külasid ja kodanikuühendusi
sundida ei saa, aga kui on tahtmist ja võimekust, on küladel
ja kolmandal sektoril võimalik
võtta kohaliku elus praegusest
suurem roll.
Kultuuri- ja sporditegevus jätkub praegustes asukohtades ja
seda püütakse arendada enam
süsteemselt ja terviklikult. Ühinemine võimaldab paremini
koordineerida ja mitmekesistada kultuuri- ja sporditegevusi,
toetada prioriteetseid sündmusi valla erinevates piirkondades.
Jätkatakse traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste läbiviimist ja toetamist.
Lepitakse kokku, et vald arendab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel vee- ja
kanalisatsioonitaristut piirkon-
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◄ Eestis toodetud vormelauto Estonia-9M

Muuseumi rajajad lubavad, et
kui vähegi võimalik, siis masinaid punase lindi taha ei panda.
Külastajatel saab kindlasti olema võimalus suurt osa tehnikast lähedalt uurida ning soovi
korral saab proovida ka võidusõiduautos istumist. ■

Alates 01.01.2016
muutub põhjalikult
sotsiaalvaldkonna
abivahendite teenuse
korraldus, muutes
teenuse inimesele
kättesaadavamaks
ning asjaajamise kiiremaks.
Isikliku abivahendi kaart

Aknaraamide toonini jõudsid ehitajad tänu raami vahel säilinud vanale
värvitükikesele, mis polnud aja jooksul oma õiget tooni kaotanud

Ühinemise
finantsmõjude analüüs
OÜ Cumulus Consulting koostas läbirääkivate
valdade tellimusel ühinemise finantsmõjude
analüüsi. Järgnevalt on ära toodud analüüsi
kokkuvõte ja järeldused. Analüüs tervikuna on
avaldatud ühinemise veebilehel
www.laaneharjuvald.ee .
Ühinemise tulemusel:
ȖȖ tekib ligi 30 miljoni euro
suuruse põhitegevuse
tuluga omavalitsusüksus
(aastal 2018), põhitegevuse tulemiga 2,6 miljonit
eurot ehk 9% põhitegevuse tuludest. Aastaks 2021
suureneb põhtegevuse
tulem 12%-ni põhitegevuse tuludest ulatudes 4,2
miljoni euroni;
ȖȖ põhitegevuse tulude
maht väheneb tulenevalt
omavahelise arvelmise
lõpemisest ca 400 tuhande
euro võrra aastas;
ȖȖ põhitegevuse kulude maht
suureneb tulenevalt ühinemislepingus sätestatust
maksimaalselt 700 tuhande euro võrra aastas, mis
on aga otseselt suunatud
avaliku teenuse kvaliteedi
parandamisse (õpetajate
palkade suurendamine,

transpordivõimaluste
parandamine, sotsiaalse
kaitse kulutuste suurendamine);
ȖȖ lisanduvad kulud omavad
ühinemisjärgsel aastal küll
olulist mõju põhitegevuse
tulemile, kuid mõju osatähtsus väheneb ajas;
ȖȖ on vajalik ühinemislepingust lähtuvalt teostada
investeeringuid teedesse
mahus ligi 1 miljonit euro
aastas, kuid samaväärne
on investeeringute maht
olnud ka ühinemiseelsel
perioodil;
ȖȖ võimaldab saadav ühinemistoetus ühekordse
tuluna tasuda ühinemisega kaasnevad lahkumishüvitised ja investeerida
ligikaudu 1,5 miljonit
eurot;
ȖȖ omafinantseerimise
ja kohustuste võtmise

võimekus suureneb
ajas. Ühinemise järgsel
aastal (2018) on likviidsete varade suunamata
jääk 3,5 miljonit eurot,
netovõlakoormus 34%,
võlakohustused 12
miljonit eurot, vabad laenuvahendid 7,5 miljonit
eurot ja omafinantseerimise võimekuse näitaja
1,1. Perioodi 2018- 2021
investeerimivõimekus
on kokku on kuni kuni
22 miljonit eurot (omavahendid ja laen);
ȖȖ on võimalik ühinemislepingu lisas kajastatud
omavalitsuste investeeringuprioriteedid
omavahendite arvelt ellu
viia viie aasta jooksul kui
need saavad planeeritud
kaasfinantseerimise;
ȖȖ tekib rahvaarvult ja
eelarvemahult suurim
omavalitsus Tallinna
tagamaal, mida võrreldes suuruselt järgmise
Viimsi vallaga iseloomustab põhitegevuse
tulemi väiksema summa
juures oluliselt madalam
netovõlakoormuse tase
ja kõrgem investeerimisvõimekus;
ȖȖ tekib võimekus ellu viia
tunduvalt suuremamahulisi projekte, kui igal
omavalitsusel eraldiseisvana;

Suures pildis oleme analüüsi
tulemusel veendunud, et tegu
on igati positiivse protsessiga.
Peamised efektid on vähemalt
esialgu pigem peidus juhtimise ja teenuste kvaliteedi tõusus (strateegiline võimekus),
mitte otseselt finantsides.
Suurem mõju finantsvaates
võiks avalduda pikaajaliselt

– seda juba seetõttu, et tegu
on tugevama ja atraktiivsema
partneriga nii erasektorile,
riigile kui ka tavakodanikule.
Omavalitsuste
ühinemislepingu elluviimine ei oma strateegiliselt negatiivset mõju
ühineva omavalitsuse finantsvõimekusele.

Omavalitsuste ühinemiseelse
perioodi otsused ja nendest
lähtuv võimalik põhitegevuse
tulemi vähenemine ning eelarvestrateegiast erinev investeerimistegevus ja kohustuste
kasv, võivad oluliselt mõjutada
ühinemise hetke eelarvepositsiooni. ■

dades, mis jäävad reoveekogumisalasse, et tagada kvaliteetne
ühisvee- ja kanalisatsiooniteenus ning muuta piirkond atraktiivsemaks elukeskkonnaks. See
tähendab, et Turba vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise plaan jääb jõusse ka
valdade ühinemisel. Rekonstrueeritakse ka lokaalsed väiksemaid tiheasumeid teenindavad
ühisvee- ja kanalisatsioonirajatised piirkondades, kus sellised
võrgud on ajalooliselt kasutusel.

valt, võrreldes Nissi valla praeguse praktikaga. Teehoolduse
ja vajalike investeeringute tegemisel lähtutakse põhimõttest,
et jooksvad suvised ja talvised
hooldustööd rahastatakse valla
tulubaasi põhjal, riigieelarvest
eraldatavad teehooldusvahendid suunatakse investeeringute
tegemiseks, valla tulubaasist
eraldatakse iga-aastaselt investeeringute tarbeks riigi poolt
eraldatava summaga samaväärne hulk vahendeid. Arvestades,
et Nissis vallas on teede hooldusel juba mitu aastat piirdutud
riigipoolsete eraldistega, tähen-

dab see ca 2,5-kordset teehoolde
rahastuse kasvu.

Teehoolduse rahastamise tase
suureneb ühendvallas tundu-

Abivahendite
süsteemi korraldus

Leping kehtib ühendvalla volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast järgmiste
korraliste kohalike omavalitsuste valimiste tulemuste väljakuulutamiseni ning lepingut saab
muuta vallavolikogu koosseisu
3/4 häälteenamusega. See viimane põhimõte kirjutati lepingusse Nissi ettepanekul, millega
kõik pooled kohe ka nõustusid.
Lepingule on lisatud ühinemisega kaasnevad investeeringud,
igast vallast viis olulisemat. In-

Alates 1. jaanuarist 2016 võtab
uute isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA).
Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e- posti või posti teel või
pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav
SKA kodulehelt (rubriik: blanketid).
Klienditeeninduste
asukohad ning lahtiolekuajad
leiab SKA kodulehelt www.
sotsiaalkindlustusamet.ee.
Abivahendi saamiseks, mis ei
ole otseselt seotud inimese
töötamisega töökohal, peab
inimesel olema õigustatus,
arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku
abivahendi kaart (edaspidi
IAK).

Õigustatud isik on:

ȖȖ kuni 18-a laps;
ȖȖ kuni 18-a puudega laps;
ȖȖ 18 – 63-a tööealine isik,
kellel on tuvastatud
töövõime kaotus 40 % või
enam;
ȖȖ 18-a ja vanem puudega isik
enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks;
ȖȖ alates 18-a tööealine isik,
kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime
puudumine;
ȖȖ 63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;
ȖȖ rinnaproteesi ostmiseks;
ȖȖ isik, kellel on tuvastatud
kuulmislangus alates 30
detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks;
ȖȖ silmaproteesi ostmiseks.

Uue IAK saamiseks peab
kaardi taotlejal olema:

ȖȖ kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on
märgitud abivahendi vajadus ISO- koodi täpsusega
(enne 01.01.2016 väljasta-

vesteeringuid tehes järgitakse
kogu piirkonna tasakaalustatud
arengu põhimõtet, arvestades
ühinevate omavalitsuste arengukavasid, seni tehtud investeeringuid ja võetud kohustusi ning
majanduslikke võimalusi ning
objekti olulisust ning oodatavat
kasutamisintensiivsust.
Investeeringute
teostamisel
lähtutakse põhimõttest, et ühinemistoetust kasutatakse vallapoolse
omafinantseeringu
katmiseks. Euroopa struktuurifondide kasutamisel lähtutakse
sealjuures vastava finantseeri-

tud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema
abivahendi nimetus või
kirjeldus);
ȖȖ välismaal õppiva 18-26-a
isiku puhul ka koolitõend;
ȖȖ klienditeeninduses kaardi
taotlemisel isikut tõendav
dokument.
Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks
otse abivahendeid müüva või
üüriva ettevõtte poole. Alates
2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid
müüva või üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks
on inimesele õigus pöörduda
enda poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole,
kellega SKA on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on
kättesaadav SKA kodulehel
alates 01.01.2016.

Järjekorrad
Kui konkreetse abivahendi eelarve on lõppenud, on
võimalik ennast ettevõttes
suulise sooviavalduse alusel
järjekorda lisada. Järjekorra
saabumisel saadab SKA isikule
posti teel järjekorra saabumise teate. Isik peab järjekorra
teate saamisel 60 päeva jooksul pöörduma endale sobiva
abivahendit pakkuva ettevõtte
poole ning võtma kaasa:
ȖȖ saadud järjekorra teate,
ȖȖ isikut tõendava dokumendi,
ȖȖ isikliku abivahendi kaardi,
ȖȖ arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani.
Ettevõte väljastab abivahendi
ainult järjekorra teate ettenäitamisel. Erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel
tasu maksmise kohustuse
riigi poolt ülevõtmise taotlemine (edaspidi erimenetlus).

Erimenetluse juhud, kus
isik taotleb:

ȖȖ omaosaluse vähendamist,
kuna isikul on tulenevalt
majanduslikust olukorrast
raske omaosalust tasuda
(vajalik isiku selgitus ja
tõend toimetulekutoetuse
maksmise kohta);
ȖȖ uut abivahendit enne talle
hüvitatud sama ISO-koodiga abivahendi kasutusaja
lõppu (abivahend on sobimatu tervislikel või temast
mitteolenevatel põhjustel)
– vajalikud isikupoolsed
selgitused/põhjendused;
ȖȖ abivahendit, mis puudub
riigi poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada kaks võrdsetel

mismeetme omafinantseeringu määrast. Muudel juhtudel
eeldatakse, et ühinemistoetus
katab 20 % investeeringu vajadusest, ülejäänud investeeringuvajdus kaetakse ühinenud
valla eelarve positiivsest tulemist või laenukapitali kaasamise teel. ■

alustel hinnapakkumist);
ȖȖ abivahendit, mille puhul
on abivahendite loetelus
piirhinna kohta märgitud
„eritaotlus“ (lisada kaks
võrdsetel alustel hinnapakkumist);
ȖȖ kasutusaja piirlimiidi
suurendamist (põhjendatud vajadus diagnoosist
või funktsioonihäirest
tulenevalt);
ȖȖ abivahendi piirhinna
ühekordset suurendamist
(lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
ȖȖ erimenetlust mõnel muul
juhul.
Erimenetlust taotledes on
vajalik esitada arstitõend või
rehabilitatsiooniplaan. Erimenetluse taotlus on kättesaadav SKA kodulehel alates
01.01.2016.a ning klienditeeninduses. Taotlust saab esitada posti, e-posti teel või klienditeeninduses. Juhul, kui isik
vajab abi abivahendi väljavalimisel, hinnapakkumiste küsimisel, erimenetluse vajaduse
täpsustamisel, on isikul õigus
pöörduda Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse poole üldnumbril 687 7231 või kirjutada
aadressil kat@astangu.ee.
SKA teeb erimenetluse taotluse osas kas rahuldamise või
rahuldamata jätmise otsuse
30 kalendripäeva jooksul. Vajadusel kaasab SKA erimenetluste käigus eksperte (nt Astangu Keskkonnakohanduste
ja Abivahendite Teabekeskuse), kes aitab ja nõustab abivahendite vajaduse tuvastamisel
ja vajaduse hindamisel.
Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale posti teel, mis tuleb ettevõttesse pöördumisel
kaasa võtta. Ilma erimenetluse otsuseta ei saa ettevõte
määruse tingimustega mitte
kooskõlas olevat abivahendit
väljastada. Samuti peab kaasa
võtma arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani ning isikut
tõendava dokumendi.
Infot abivahendite süsteemi kohta, isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste
kohta ning sotsiaalministri
poolt allkirjastatud määruse
riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab: E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee www.sotsiaalkindlustusamet.ee Infotelefon 16106

Kui lepingu sisu tekitab küsimusi
(vaata ka kõrvallugu kergliiklusteedest), või on ettepanekuid lepingu
muutmiseks/täiendamiseks, ootame neid nädala jooksul Nissi valla
e-posti aadressil
nissi@nissi.ee
või postiaadressil
Nissi tee 53c, Riisipere
76202 Harju maakond
Ühinemislepingu projekti terviktekst
on kättesaadav aadressil ühinemise
veebilehel
www.laaneharjuvald.ee

4 KULTUUR

Kultuurielu Nissi vallas
Me tuleme ajast, kus kultuuritöötajal oli ühiskonnas oma selge
roll suunata nõukogude inimeste väärtusi. Patriootlikud üritused, vastavasisulised laulud, isegi rahvatantsud, mis näitasid
kommunismiehitajate meelsust. Tänapäeval on kultuurimaja
funktsioon sootuks teistsugune. Kultuurimaja näo kujundavad
inimesed, kes seal õhtuti tantsivad, laulavad, teevad näitemängu, kunsti või sporti, käivad kinos, teatris ja kontserdil. Need on
inimesed, kes tahavad muuta oma ja ka teiste vallaelanike elukeskkonda paremaks ja huvitavamaks ning on valmis sellesse
panustama oma aega ja raha. Kultuuritöö eesmärgiks on anda
neile võimalus kaasa rääkida paikkonna identiteedi kujundamisel. Tänane kultuurikorraldaja on erapooletu taustamängija, kes aitab koordineerida, korraldada ja ellu viia rahva ideid
ja soove. Olgu selleks
Kultuurimaja näo kujundavad siis mälumäng, teater
inimesed, kes seal õhtuti tant- või põneva õpilasidee
sivad, laulavad, teevad näite- elluviimisele kaasa aitamängu, kunsti või sporti, käivad mine. Kultuurimaja on
kinos, teatris ja kontserdil. koht, kus on soe, puhas
ja rõõmsad inimesed.
Nii ebaõiglaselt, kui see ka ei kõla, paneb tegevused paika raha
ja turunõudlus. Seda ka kultuurikorralduses. Turunõudlus tähendab siin inimeste hulka, kes soovivad erinevatest üritustest
või ringitööst osa võtta. Niisiis, mis toimub kultuurimajades,
panevad paika kogukonna liikmed, mitte persoonid, kes seda
vahendavad. Tähtsamat osa kultuurikeskuse tegevusest (ruumid, tehnika ja loomeinimeste palgad), suuremad üritused
nagu kaks jaanipäeva, vabariigi aastapäeva tähistamine ja sellest aastast ka Nissi valla laululapse galakontsert, rahastatakse valla eelarvest. Ringijuhi tasu nagu ka Laulu- ja Tantsupeo
Sihtasutuse tegevustoetust saavad taotleda kollektiivid, milles
on vähemalt 12 liiget. On selge, et muidu muutuks kollektiivi
ülalpidamine maksumaksjale liiga kulukaks. Meie vallas on
suur luksus, et laste huviharidust koolides on tänaseni suudetud pakkuda tasuta.
Sel sügisel kogunesid igas vanuses rahvatantsijad Turbas väärikal kadrisimmanil, korraldajateks Eesti tantsu ja pärimuse
õpetaja Mari Tomp ja Turba Tantsupisik. Riisiperes andis Raina Vaarmaa korraldatud vaba lava hea võimaluse esinejatele ja
kuulajatele. Ürituse käigus valmisid meeleolukad küünelakipildid.
Hea näide üksmeelsest tegevusest on Nissi Valla Pensionäride
Ühenduse liikumine. Koostöö, tugevad eestvedajad, selged ja
sõbralikud eesmärgid. Tihti võib kuulda arvamust, et kõik, mis
kultuurimajades toimub, on tehtud pensionäridele. Vastupidi,
pensionärid on korraldanud oma elu nii, et nad on kultuurimajade kõige tegusam sihtgrupp. Tehke järgi.
Nissi vallas on kaks üsna erinäolist kultuurimaja, üks Riisiperes ja teine Turbas, mis kokku moodustavad Nissi Valla Kultuurikeskuse.
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Mudilaskoor

Mudilaskoor
kus Turba Koolis

Teataja küsib

Kus Riisipere
Lasteaed
Millal E 16.00
juhendaja Eneken Maripuu

Saviring

millal T 14.10
juhendaja Mirjam Radik

Puutööring

Kus Nissi Põhikoolis
Millal E 15.00
Juhendaja Priit Laanekivi

Inglise keel

Kus Turba kultuurimajas
Millal E 18.00
juhendaja Margit Levoll

Soome keel

Naisrahvatantsurühm

Roosi II

Hip-hop

Kus Riisipere
kultuurimaja
Millal K 19.30
juhendaja Sirje Nokkur

Kus Nissi põhikool
Millal K 17.00
juhendaja Anumai Raska
(Free Flow
Studio)

Kus Turba Raamatukogu
Millal N 17.30
juhendaja Kadri-Ann Kraut
Kus Turba Koolis
Millal K 15.00
Juhendaja Sirje Tabun

Kus Turba Lasteaias
Millal E
Juhendaja Mari-Liis
Simovart

Inglise
keel
Näitering

Kus Turba kultuurimaja
Millal R 14.30
Juhendaja Karina
Looveer

Kus Turba kultuurimaja
juhendaja Miina Frank

Trollide
muusikaring
Kus Riisipere

Lasteaias
Millal R

Laste
näitering

Kus Turba Kultuurimajas
Millal E 19.00
Juhendaja Jaan Vaidla

2 gruppi

Naiskoor Nelli

Kus Nissi Põhikoolis
juhendaja Kaja Rästas

Kõige vanem huviring Nissis,
tegutsenud 37 aastat

Näitering

Kus Turba koolis
Millal N 15.00
Juhendaja Kristi Värv

Nissi kooli näitering
mõtisklemas valdade
ühinemise teemal.
Eduard Vilde
„Vigased pruudid“

Tõnu juunior
orkester

Ettevõtlus

Kus Nissi Trollide maja
Millal R 17.00
Juhendaja Tõnu Sal-Saller

Kus Turba Kulturimajas
Millal T 19.30
Juhendaja Mari Tomp

Meie kultuurielu juhivad:
ȖȖ Evi Vendla ürituste korraldamist ja ringitegevust,
ȖȖ Reelika Väli info liikumist,
ȖȖ Signe Traks, Anu-Mai Kaljumäe ja Ott
Jeeser hoiavad majad korras,
ȖȖ kultuurikeskuse palgal on sel hooajal 7
ringijuhti,
ȖȖ allakirjutanu tegeleb erinevate protsesside
käivitamise, majandustegevuse ja inimeste
juhtimisega.
Kaja Rästas
Nissi Valla Kultuurikeskuse juhataja
PAREMALE:
3. AVAD SELLE, ET
MAJJA SISENEDA
5. LAPSEVANEM
7. AINUS MEIE METSADE
KOERLANE, KES
MAGAB TALVEUND
8. KILOMEETER
9. LAPSEVANEM
10. REINUVADER
14. TEIE
15. AKTSIASELTS
16. SILITUS
17. NISUJAHUST
KÜPSETIS
18. MÄÄRITAKSE LEIVALE
19. LEHEKÜLG
20. MEIE ALLA:
1. MESIKÄPP
2. LOOMA VUNTSID
4. OKKALINE LOOM
6. AVAUS MAJA SEINAS
7. ESE JUUSTE KORRASTAMISEKS
11. TEEB TOA SOOJAKS
12. EESTI TELEVISIOON
13. KÜLM AASTAAEG
16. VALGE MOODUSTIS TAEVAS
17. NÄGEMISEKS VAJALIK ELUND

Valla huvi

kus Nissi Põhikoolis
millal T ja R 13.15
juhendaja Maile Pent

Naisrahvatantsurühm

Turba Tantsupisik

Liiklusring

Kus Turba koolis
Millal E 13.15
Juhendaja Heimar Tihane

Contemporary

Kus Nissi põhikool
Millal K 18.30
juhendaja Anumai Raska
(Free Flow Studio)
Kus Nissi Põhikoolis
jaTrollide majas

´
Solfedzo

Kus Nissi Põhikoolis
Millal K ja R 15.00
Juhendaja Ants Kiisa

Kergejõustik

Jooga

Kus Nissi Põhikoolis
Millal N 15.00
juhendaja Harry ja Julius

Spordiring

1 Lahendust ristsõnale 2 Kes peidab end Kostüümitoa kuulutusel oleva maski taga?

Kus Riisipere kultuurimaja
Millal N 18.30
juhendaja Regina Lauri

Maadlustreening

Kus Turba Lasteaias
Millal R 17.00
juhendaja Martin Plaaser

Kus Riisipere
Lasteaias
Millal K 10.30
Juhendaja Karina Looveer

Beebiklubi

Kus Turba Lasteaias
Millal R 10.30

3

Mis ese on ristsõna küsimuste taustaks?

Vastust neile Sa ju ometigi tead! Pane need kirja ja läkita aadressile ajaleht@nissi.ee Kiirematele vastajatele loosime teadagi välja auhinnad!

Kus Turba lasteaias
Millal T 16.30
Juhendaja Natali Käsk
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Pisipiigade
tantsuring

tegevuskaart
Kus Nissi
Põhikoolis
Millal E 13.15
Juhendaja Liivi
Tammemäe

KULTUUR 5

Kunstiring

Kus Turba koolis
Millal E ja T 14.10 ja N 15.00
Juhendaja Karin Ülevaino ja
Piret Tamm

Kus Riisipere kultuurimajas
Millal E 19.00
Juhendaja Cätly Talvik

Loovusring

Riisipere
Kammerkoor
Kus Riisipere kultuurimajas
Millal K 15.00
Juhendaja Terje Rand

Kus Riisipere kultuurimaja
Millal N 18.30
Juhendaja Reino Bürkland

Laululust
Naisrahvatantsurühm

Roosi I

Kus Riisipere
lasteaias
Millal N
juhendaja Mariann
Hatto

Kus Riisipere kultuurimajas
Millal T 19.30
Juhendaja Piret Kunts

Käsitööring

Nipet-näpet

Millal K 20.00
juhendaja Helve Kruusement

Kus Riisipere
kultuurimajas
Millal T 16.00
juhendaja Mare Tedremaa

Nobenäpud
Eakate rahvatantsurühm

Kus Turba koolis
Millal E 15.05 ja K 14.05
Juhendaja Maarja Vinkel

Haspel

üld kehaline
ettevalmistus

ÜKE
ja spordiring

Kus Riisipere kultuurimajas
Millal E ja N kl 12.00
Juhendaja Annely Üksik

Võimlemisrühm

Puruvanad

Kus Riisipere kultuurimajas
Millal E 19.00

Riisipere
Lauatenniseklubi

Eakate
rahvatantsurühm

Riisipere
Tantsumemmed

Kus Turba Koolis
Millal N

Kus Riisipere kultuurimajas
Millal T 18.00
Juhendaja Piret Kunts

Laupäevaõhtu nii laulu kui tantsuga!
Tore oli laupäeva õhtul tõdeda, et Turba kultuurimaja oli
taas täis just sellist rõõmu,
milleks üks kultuurimaja tõesti ehitatud on. Keset hämarat
sügisõhtut on ju soe tuledesäras saal õdusaim koht, kus
kohtuda omakandi rahvaga ja
võtta vastu toredaid külalisi.
Hingedeaja mõtlikusse aitasid
simmaniõhtul värvi ja meeleolu lisada Harjumaa vägevaim
meestelaulu punt Lüü-Türr
Oru külast ja lustlik segarahvatantsurühm Kiili Keerulised. Just need kollektiivid olid
Kadrisimmani külalisteks-esinejateks palutud.
„Sellist meestelaulu ei ole siin
majas veel kuuldud...“, oli õhtu
üks kuuldumaid lauseid ja õigustatult. Lüü-Türr oli väärt

nii vaatamist, kui kuulamist
ja peo tõmbasid mehed käima
hetkega.
Tantsu lõid noored ja väärikad, päris pisikesed ja nende emad-isad. Õige kauneid
poognaid aga keerutasid kaunid ja pitsilised Kadrid.
Ei ole simman selline üritus,
kus rahvas kaheks peab jagunema, keegi vaatab, keegi esineb. Igal pidulisel oli võimalus
lustida just nii palju kui jaksu.
Seda võimalust simmanirahvas ka kasutas – toolidel istujaid ei nähtud õhtu jooksul
mitte palju. Lüü-Türri laulud
ja lood lihtsalt ei võimaldanud
rahulikku vaatamist ja hoo
võtmist. Mõni tants sel Kadrisimmanil pani tantsijad aga
suisa proovile – kõige pikem

Meie eakad on väga aktiivsed
kaasa lööma valla ettevõtmistes, taidluses, terviseedendamises ning meie käsitööoskuste säilitamises ja arendamises.
Meie lauljad ja tantsijad osalevad igal aastal Harjumaa Memme-taadi päevadel, Rocca al

Seltskonnatants
Kus Turba kultuurimaja
Kus Turba kultuurimaja
Millal K 19.00
juhendaja Helve Kruusement

Turba koolis
Millal R 12.20
Juhendaja Eveli Ööpik

Kus Turba kultuurimajas
Millal T 18.00
Juhendaja Mari Tomp

Nissi valla tegusad
pensionärid tähistasid novembris
20.ndat tegevusaastat

kernfjördesse... Paljudes kohtades on korraldatud meie inimeste käsitööde näitusi ja on
esinenud meie taidluskollektiivid. Oleme osa saanud nende inimeste sõbralikkusest
ja abivalmidusest, nautinud
kõigi maade kaunist loodust ja
reisidega seonduvaid unustamatuid hetki.

Line-tants

Rahvatants
Kus

Hobiring

Merike Kiisel
Nissi Valla Pensionäride
Ühenduse juhatuse liige

20 aastat - see on ühtviisi olnud pikk aeg ühiselt käidud
teest ning samas möödunud
uskumatult kiiresti. 1994. aastal korraldati Turba kultuurimaja tolleaegse juhataja Anne
Kuuse eestvedamisel Turba
aleviku päevad ja üheks sündmuseks oli Turba memme valimine. Üritusel osalenud pen-

Ansambel

Hiina võimlemine

Eakatel tegevusjuubel

tuuritamine kestis
pool tundi jutti.

koguni

Simmaniõhtu hea ja mõnus
tava on ühiselt kaetud suupistelaud, mis tänu tegusale
Tantsupisikule ja lahkele peorahvale sai vägagi isuäratav.
Südamlik tänu kõigile panus-

Mari Tomp
Eesti tantsu ja pärimuse õpetaja

tajatele ja toetajatele!
Rahulik talvine aeg on ees ootamas, Turba rahvatantsijate
tegusad teisipäevaõhtud jätkuvad omas rütmis ja taktis.
Kohapealne tantsurahvas ei
usu aga mitte, et see simman
viimaseks jääb. ■

Eesti arhailise meestelaulu ansambel Lüü-Türr

Vasakult: Evi Valdmees - PÜ juhatuse liige, Selma Leetmaa - PÜ
juhatuse esinaine, Peedo Kessel, Merike Kiisel - PÜ juhatuse liige,
Viive Suursalu - seltsingu Turbasammal esinaine
Foto: Vello Kuusmaa

sionärid hakkasid ka hiljem
koos käima ning 1995. aasta
veebruaris moodustati seltsing Turbasammal. Seltsingu
esinaiseks sai Evi Valdmees,
kes sellel kevadel pärast kaht
aastakümmet teatepulga Viive
Suursalule üle andis. Riisipere
pensionäride eestvedajaks sai
praeguseks juba manalateele läinud Erna Šutova, kelle
aktiivsel tegutsemisel moodustati seltsing Kullerkupp.
Seltsingute kõrval alustasid
tegevust ka eakate taidlusringid: näitering ja eakate rahvatantsurühm Haspel Turbas
ning ansambel Laululust ja
eakate rahvatantsurühm Riisipere Tantsumemmed Riisiperes. 2000. aastal otsustasid
Turbasammal ja Kullerkupp
leivad ühte kappi panna ja
sama aasta 1. oktoobril registreeriti MTÜ Nissi Valla Pensionäride Ühendus.
Üheks stiimuliks meie aktiivsel tegutsemisel oli kindlasti
see, et Nissi vald sai Põhjala
sõprusühingu liikmeks, mis
tõi kaasa võimalused oma tegemiste ja oskuste tutvustamiseks sõprusvaldades piiri
taga. Unustamatud on olnud
reisid Soome Konnevesi valda,
Rootsi Strömstadi kommuuni,
Norra Randabergi kommuuni
ning samuti Saksamaale Ec-

Mare Vabaõhumuuseumi Tallinna piirkonna Memme-taadi
päevadel ja Harjumaa laulupidudel. Lisaks osaletakse kõigil
oma valla üritustel. Sõpru on
meie kollektiividel paljudes
Eestimaa paikades – käiakse külas ja kutsutakse sõpru
omale külla.
Pensionäridel on heaks tavaks
korraldada igal aastal ühiselt
paar teatri- või kontserdikülastust, käia kord suve jooksul
ekskursioonil ja osaleda Harjumaa eakate päeval Ääsmäel.
Traditsiooniks on ka igakuine
sõit Haapsalu Veekeskusesse
veemõnusid nautima, osalejaid jagub ja buss on alati rahvast täis. Igal sügisel peavad
pensionärid sügispidu ja tänu
Nissi Vallavalitsusele kohtutakse detsembris eakate jõululõunal.
On südamest hea meel, et meie
eakad on aktiivsed, osalevad
kõikidel üritustel ja ei pea paljuks ka vajadusel omaosalust
ettevõtmistes. Tänu teile kõigile oleme saanud kogeda ja
näha palju huvitavat, olla aktiivsed, terved ja elurõõmsad!
Südamlik tänu kõigile meie ettevõtmistes kaasalööjatele ja
ka meie toetajatele! ■

Tänuavaldus
Südamlik tänu

Nissi Vallavolikogule ja Vallavalitsusele
abi ja toetuse eest meie tegemistes. Tänud
Nissi Põhikoolile väga kauni muusikalise
kingituse eest. Tänud K. Türnpuu meeskoorile
ja perekond Kangronile väga hea kontserdi eest.
Tänud Hans Aasale meeldiva tantsumuusika
eest. Tänud Nissi Valla Kultuurikeskusele õdusa
peopaiga eest. Tänud kõigile õnnitlejatele lillede
ja kingituste eest meie 20.nda tegevusaasta puhul.
Tänud Roosta Cateringile meeldiva teeninduse
eest. Tänud kõigile osalejaile, sest ilma teieta
ei saaks ka toimida Nissi Valla Pensionäride
Ühendus.
Nissi Valla
Pensionäride Ühenduse
juhatus
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Eripalgelised isadepäeva üritused

Riisipere Lasteaia lapsed tähistasid möödunud isadepäeva mitmesuguste vahvate ettevõtmistega.
Sõimerühmas Pähklid peeti
isadepäeva sportlikus võtmes
ja peole olid kutsutud nii isad
kui emad. Liikumisõpetaja
Epp Hallik, korraldas saalis
muusika saatel toredaid tantse ja rollimänge. Kõigil oli lõbus õpetaja juhendamisel ja

laulusõnade saatel erinevaid
loomi ja liigutusi järele aimata. Naerunägudest võis kõigi
suurt rahulolu välja lugeda.
Tagasi rühma jõudes said isad
ülesande joonistada oma last
ja nii mõnigi laps katsus isale
selles töös oma abikäe ulatada.
Isad said kingiks vahvad meened, mida nende lapsed olid
lasteaias valmistanud - lapse
käejälje koos fotoga.
Pihlakad (3-4aastased) pidasid maha rahvuslikus stiilis
kontserdi ning meisterdasid
seejärel koos isadega puuklotsidest autosid. Valminud autod olid väga leidlikud: leidus
nii sportautosid, maastureid,
veoautosid ja isegi järelhaagisega masinaid.

Mari-Liis Simovart

Tublid Kastanid (4-5aastased)
esinesid isadele sügishooajal
õpitud luuletuste ja lauludega. Vähe jäi puudu, et isegi
isad oleksid tantsu haaratud!
Väiksele kontsertosale järgnes
mõnus lauamänguõhtu, mida
viis läbi lauamängude looja
Meelis Looveer. Tarvis läks
tähelepanelikkust, käe ja silma koostööd ning head mälu.
Tore oli see, et kõik lahkusid
võitjatena!
Meie lasteaia lõpurühm Tõrud
üllatas isasid vahva luuletuse
ja vigurlauluga. Kindlasti rõõmustas isasid enim laste valmistatud võileivad ja magus
sai, mis peale pikka töönädalat
eriti hästi maitses. Ka Tõrude rühmas pani laste ja isade

Koostegemise rõõm Riisipere Lasteaias
Riisipere lasteaial on olnud
tegus ja pikk aasta. Peale igapäevategemiste
osalesime
mitmetes projektides: Keskkonnainvesteeringute Keskuse
projekt „Riisipere lasteaia looduse mitmekesisusega tutvumine“, õppekäigud: Valgejärvel,
Silma õpitoas, Muraste Looduskoolis, Tallinna Loomaaias;
Nissi valla, Lääne-Harju Politseiprefektuuri koostööprojekt
„Ole nähtav“; Noorsoopolitseinik K. Murre liiklejakoolitus,
koos Lõvi Leoga; Päästeameti
ühisprojekt „Tulest targem“;
RMK Konkurss „Meisterdusi metsast“; emakeelepäeva
ühisprojekt Haiba lasteaed
„Riisikaga“; kevadel liitusime
projektiga „Kiusamisest vaba
lasteaed“; loodusprojekt „Tere
kevad“; pardiralli heategevusprojekt „Fantaasiapart 2015“
; lasteaedade tuletõrjeolümpia; Vabariiklik Eesti Lugemisühingu Konkurss „Parim

lugemispesa 2015“, kus tõi
tööga „Laulikute lugemispesa
Riisipere lasteaias“ võidu koju
meie muusikaõpetaja MariLiis Simovart; Riisipere laululapse konkurss; Harjumaa
laululapse konkurss; Nissi valla
rahvajooks; Keskkonnaameti
õppeprogramm „Suur puu“
; MTÜ Ellamaa Loodusselts,
„Lubja-Leenu lood“; projekt
„Aitame lapsi kunsti juurde“haridusprogramm „Kadrioru
lossi lugu“; Nissi Trollid ja Kultuurimaja, kevadkontsert ja
jõulupidu Nissi valla eakatele;
oleme liitunud koolipuuvilja ja
kooliköögivilja ning koolipiima
programmiga.
Teeme koostööd: Nissi Põhikool, Nissi koolilapsed esitasid näiteringi etenduse „Väike
nõid“ ning lasteaia vanem
rühm osales kooli Playboxil etteastega „Welcome to the Jungle“; Saidafarm ja Mahefarm,

farmi külastused lastekaitsepäeval; Erametsaliit, matk
metsa Taavi Ehrpaisiga; Nissi
Naisselts, laste jõuluesinemine Munalaskme hooldekodus.
Nissi Naisselts annetas „Muusika- aasta 2015“ raames 200
eurot nii Riisipere lasteaiale kui
ka Turba lasteaiale muusikapillide ostmiseks.
Huviringid lasteaias: kunsti-,
karate-, rahvatantsu-, saviring,
Nissi Trollide muusikaring ja
meisterdamine.

Toimusid loengud lapsevanematele ja õpetajatele: Maanteeamet, Eve-Mai Valdna; Mürgistusteabekeskus, Mare Oder;
MTÜ Laste ja Perede Nõuandekeskus, Marika Ratnik ja Nissi
Vallavalitsus ; Innove, Siiri Vallimäe ja Kaie Ojassalu.
Riisipere lasteaia hoolekogu
toel toimus heategevuslik jõululaat ja jätkuprojekt kampaa-

Novembri tegemised Turba Lasteaias
lugusid viljelev bänd NimmerSchmidt, mis pääses Eesti
laulu konkursil looga „Sandra“
poolfinaali. Et enam kui 200
loo hulgast silma paista peab
ilmselgelt olema erinev paljudest teistest esitajatest.

Muusika-aasta tähistamiseks
kutsusime lasteaeda külla Turba Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetajast muusiku Andero
Nimmeri. See tubli noormees
on lõpetanud Turba Kooli
kuldmedaliga, Tartu Ülikooli
bakalaureuseõppe cum laude
ja kaitsnud magistrikraadi ajaloos. Vaba aeg kuulub Anderol
aga muusikaga tegelemiseks.
Andero esimene ansambel oli
koos Indrek Upsiga loodud
bänd Laika Virgin, mis sai 2012.
aastal Eesti muusikaauhindade
jagamisel parima alternatiivalbumi preemia. 2013. aastal
sai alguse uus retrohõngulisi

Kui tegin Anderole ettepaneku
seoses muusika-aastaga meile
lasteaeda külla tulla, otsis ta
võimalusi, kuidas oma tihedat
graafikut sobitada meie päevaplaaniga. Samuti ei pidanud
ta paljuks võtta kaasa trumm,
improviseerida klaveril ja anda
kuulamiseks oma lugude katkendeid. Lapsed said küsida,
mis neid huvitab ja proovida nii
trummi- kui kellamängu. Andero oli meeldivalt üllatunud,
et lapsed tundsid hästi ka teisi
kaasa toodud pille: agoogot,
kastanjette ja marakat. Noor
muusik õpetas trummi mängimise tehnikat ja mängida
soovijaid jagus küllaga. Andero
hinnangul sai nii mõnigi tüdruk trummimänguga paremini
hakkama kui poisid. Noormees
rääkis, kuidas tema laulud sünnivad ja selgitas lastele mõistet
„muusik“. Andero palus lastel
öelda mõne lühikese lause, tegi
siis lausele klaveriseade, laulis
fraasi ette ja meie kordasime
järele. Andero on mitmekülgne noormees ja hea näide inimesest, kes palju teeb ja palju
jõuab. Aitäh Andero, et muutsid
meie lasteaiapere pärastlõuna
musikaalsemaks ja erilisemaks!
Novembri esimene nädal on
õppekava järgi isade-vanaisade
teemanädal ja sel puhul otsus-

ning ka emade mänguoskused proovile Meelis Looveer.
Mõõtu võeti torniladumises,
topside ritta seadmisel ja ühesuguste elementide leidmisel.
Mõned issid-emmed mängisid ka raskemaid mänge, mis
eeldasid teadmisi erinevatest
valdkondadest („Tark mees“).
■

Neljapäeval, 19. novembril toimus Nissi koolis taas Playbox,
mis sel aastal kandis alateemat
„Eelista Eestimaist“. Idee oli
teha koos suur kummardus
muusika-aastale ja Eesti muusikale.
Kooliõpilaste etteasteid oli kokku 13, lisaks olid veel hoolekogu
liikmed koos lapsevanematega.

Katrin Õisma
Riisipere lasteaia direktor

niale „Mänguväljaku atraktsioonid lasteaiale“.

Esinejaid käis hindamas žürii
koosseisus: Nissi kooli vilistlased Kaisa Ehrpais ja Kristin
Tammerand, Nissi kooli õpetaja Priit Laanekivi, noor muusik
Kristjan Kannukene, Riisipere
lasteaia juhataja Katrin Õisma
ja Nissi valla kultuurikeskuse
juhataja Kaja Rästas.

veel“. Välja anti ka kaks eripreemiat silmapaistvate etteastete
eest: Romet Kaljole ja Kevin
Kuuskorile.
Tänavune Playbox oli väga
huvitav ja mitmekesine. Kõik
esinejad said oma rollidega
suurepäraselt hakkama. Tore
oli kuulda, et enamus õpilasi
võttis üritusest rõõmuga osa
ning ainult 19 õpilast ei saanud
osaleda. Ainsaks miinuseks
võib välja tuua selle, et kohtunikel kulus otsuse langetamiseks
kauem aega ja õhtu venis pikale. Oli äkki kohtunikel keeruline headest parimat välja valida?
Kahju, et õpetajad ei osalenud,
kuid loodame, et järgmisel aastal üllatavad nad millegi erilisega. Meie jääme huviga ootama!

Volikogu toetas Riisipere lasteaeda ja Turba lasteaeda kokku kümne tuhande euroga
mänguväljaku atraktsioonide
jaoks. Tänu lapsevanemate ja
volikogu abile osteti lasteaiale
mitmeid atraktsioone kaasajastamaks lasteaia mänguväljakut.

1.- 4. klasside arvestuses tuli
võitjaks 4. klass looga „Seenekorjamise laul“, 5.- 9. klasside
arvestuses tunnistati parimaks
6. klass looga „Kaunis maa“
ning publiku lemmikuks valiti 3. klass looga „Meil on aega

Suured tänusõnad lapsevanematele: Eneken Maripuu, Kaie
Lääne, Kristel ja Priit Orutalu,
Nele Lepp, Elina ja Kuldar Kutti, Taavi Ehrpais, Celia Pajumaa, Gerly Ragilo, Riisipere Perearstikeskus ja Ene Arro ning
Monica Murakas, Merike-Marie Nimmerfeldt, Priit Laanekivi, Anu Kaljumäe, Saidafarm
ja Mahefarm, Nissi Maarja Kogudus.

Koolivaheaja üritused
Lehetu Külaseltsis

Meie rõõmustame! Aitäh, et te
olemas olete! ■

Tiina Umbsaar
Turba Lasteaia pedagoog-metoodik

aega!

tasime Buratino rühmaga minna külla kahe poisi isa töökohta
Turba ettevõttesse Industri Textil Job. See õppekäik oli muidugi parajalt pikk rännak keskmise rühma laste jaoks, aga
tänu õpetajaabi Ulvile sai see
siiski teoks. Nii pikka käiku me
pole varem ette võtnud. Robin
Liami isa ootas juba uksel ja
tegi meile lühiekskursiooni.
Lapsed kuulsid uut mõistet „filter” ning nägid ja said puudutada erinevaid materjale, millest
filtreid õmmeldakse. Poisse
võlusid kõige enam erinevad
masinad ja metallrõngad, mida
filtritele tugevduseks lisatakse.
Värviõpetust toetas erinevat
värvi niitide vaatlus. Ettevõtte
toodang läheb peamiselt Soome ja Rootsi. Nägime ka kontoriruumi ja muidugi oli küla
värske vesi ikka kõige parem!
Laste jaoks olid keeleõppe seisukohalt olulised uued mõisted
„kontoriruum” ja „tööruum”.
Külakostiks lugesime luuletuse „Mina aitan isa“ (L. Tungal).
Ja oligi aeg lõpupildiks Robin
Liami ja Martini isaga ning algas tagasitee lasteaeda. Aitäh
isa Ranno, et leidsid meie jaoks

Eelista Eestimaist!

Sügispeol aga üllatasid meie
emad lapsi ja isasid oma näitlejameisterlikkusega.
Seega
tuleb selleks anda vaid võimalus. Tore on, et idee kedagi üllatada on vanemate poolt hästi
vastu võetud. Kui algul ollakse
veidi kahtlevad, siis proovides
tuleb julgust juurde. Muidugi
on keeruline leida kõigile sobiv prooviaeg, aga kui on soovi,
siis leitakse ka võimalus. Lasteaialasteks kehastunud emad
esitasid lühinäidendi „Kuidas
supikulp lasteaias käis“ A. Kivirähi „Kaka ja kevad“ järgi. Palju
toredaid ideid tuligi just emade
endi poolt, mis lisas lavastusele
„vürtsi“ juurde. Emade (lasteaialaste) ühine laul pani veel
i-le täpi peale, sest nad laulsid
kõvasti ja valesti. See oli tõesti naljakas! See on sõnumiks
kõigile, et ka lastel on lubatud
eksida, tähtis on ju lust, kuidas
midagi tehakse. Ka eksimused
on arenguks vajalikud. Loodan, et üllatus lastele ja isadele
meeldis. Nägid ju nemadki oma
naist või ema hoopis teises olukorras ja mõnigi laps õhkas uhkelt: „See on minu emme!“. Isad
said seekord puhata ja kontserti nautida. Vaid ühine lõpuringmäng toimus isa-emaga. Rühmades ootasid isasid kaardid
ja kingitused. Aitäh andekad
emad Kristin, Ele, Evelyn ja
Hedy!
Lisaks soovime tänada Nissi
Naisseltsi „Lõikuskuu kirbuturu“ tulu jagamise eest Turba
Lasteaiaga. ■

Karolin, Karmen
ja Nataly Sofie
Nissi Põhikooli
Õpilasesindusest

Lii Rei

Karaokeõhtu

Isadepäev

23. oktoobril oli koos Merikese
ja Anuga väga tore õhtu – karaoke laulude laulmine. Lapsed
valisid laulud, mida laulda ja
Anu juhtis plaadimasinat ning
nii need laulud tulid. Puhkepausi ajal maiustasime Merikese küpsetatud mustikakoogiga
ja rääkisime, kuidas tekkis karaoke. Tänud korraldajatele ja
osalejatele. Kuna õhtu oli väga
meeleolukas, siis otsustasime,
et teeme varsti uue karaokeõhtu.

Nii algasid ettevalmistused
isadepäevaks: meile tulid appi
Orutalu perekond koos tütardega. Lapsed meisterdasid
kaarte ja kuna aega jäi üle, siis
saime ka järjehoidjaid teha. Lisaks kaartidele ja järjehoidjatele valmistasime isadele uhked
lipsud. Lastele meeldis väga
lipsude värvimine. Janu kustutamiseks tõid Kristel ja Priit
kaasa õunamahla, mis maitses
imehästi. Suured tänud kõigile,
kes osalesid!

Meil käisid külas Märt Treier ja
Meelis Looveer

Järgmisena sai hakkasime tihedamini proove tegema minu
järjekordse näidendijupiga, kus
Eleri, Elvi ja ka teised olid suureks abiks. Saime kokku väga
toreda näidendi igasugustest
muinasjututegelastest. Ja näidend oligi valmis! Lapsi pidi
algul korrale kutsuma, sest kõik
olid väga elevil. Eleri, kes oli jutustaja, oli mulle väga suureks
abiks laste korrale kutsumisel.
Sai ka õpitud tantse ja luuletusi ning kokku sai väga tore kava
isadele. Ära olid jaotatud tantsijad ja luuletuste tegijad, isegi
väike Darja laulis laulu. Esinemispäeval olid kõik elevil, sest
tädi Rita valmistas meile suurepärase porgandikoogi. Suur
aitäh ka temale! Esinemine läks
paremini, kui lootsime ja päris
palju rahvast, sh. kõigi esinejate
isad, olid kohale tulnud. Selle
üle olime kõik rõõmsad! Pärast
esinemist sõid näitlejad ja lauljad ära oma porgandikoogi, mis
oli imehea. Isadele ja publikule
olid Lehetu Külaseltsi naised
katnud kohvilaua. Peale kohvi joomist ja koogi söömist jäi
Darja isa meiega veel "tänapäeva" tantse tantsima. See isadepäev oli õige tore ja meeldejääv!

20. oktoobri hommikul käis
meil külas Märt Treier. Ta pidas meile loengut ühel väga
tõsisel teemal - nimelt alkoholi
mõjust. Näidati ka väga õpetlike filme, mis panid paljud
noored oma elu üle mõtlema.
Algul vaatasime filmi "Georg",
mis rääkis lausa õõvastavast
liiklusõnnetuste ahelast, millel
ei tundunud lõppu tulevat. Vigastatud ja teise ilma läinud isikud olid väga noored inimesed,
kellel oli elu alles ees... Juhtum
oli kõigile väga raske. Teine film
oli "Kaspar". Ka see film räägib
alkoholi rängast mõjust, mille
tõttu on Kasparil nüüd vasak
pool halvatud ja ta jäi kõigest
ilma. Ka oma sõpradest. Väga
tore oli, et tuli nii noori kui vanemaid inimesi kuulama ning
loodame, et kõik õppisid sellest
midagi. Täname siiralt Märti,
et ta meie jaoks aega leidis ja
meiega sellel teemal rääkis.
Õhtul oli külaliseks Meelis Looveer OÜ Mänguveskist. Mängud olid põnevad ja köitvad.
Kohtumiseni järgmisel korral!
20. oktoober oli ka ettelugemisepäev, mille sisustas Eleri raamatut ette lugedes.

Lehetu Külaselts on avatud igal
teisipäeval kella 16.00 - 19.00 ja
neljapäeval 17.00 - 20-00.

HARIDUS JA KULTUUR
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Turba Kooli õpilasesindus
võtab suurelt ette

Turba Kooli õplasesindus
ja huvijuht Eneli Ööpik

Turba Kooli õpilasesindus
(ÕE) valiti septembris demokraatliku valimise tulemusel ja
siia kuulub 12 aktiivset noort.
ÕE meeskondliku tegevuse
alustamiseks käisime kahepäevasel koostööretkel. Kõik,
mis koostööretkel korraldada
tuli, oli noorte kätes: 15 km kanuumatk, söögi valmistamine,
sauna kütmine ja töökoosolek.
Töökoosoleku eesmärgiks oli
koostada kogu aasta tegevusteks plaan. Plaani koostamiseks kasutasime erinevaid
meeskondlikke võtteid, millele
lisasid lusti huumor ja katsumused.
ÕE tööplaani ilmestavad sel
õppeaastal traditsioonilised
ettevõtmised, kuid ei unustatud ka koolikeskkonda ja mainet parandavaid ideid. Õpilaste tähelepanekutest võib välja
tuua korra kooli garderoobis,
nooremate klasside lärmakuse vahetundides ja koolikoti

raskuse. ÕE seadis eesmärgiks
murekohtadega tegelemise.
Iga-aastaselt võimaldab kool
ÕE liikmetel osaleda Lahedal Koolipäeval, et saada lennukaid ja värskeid ideid. Sel
aastal osales üritusel kolm
tegusat noort, kes naasid täis
energiat ja uusi mõtteid.
Tavapäraselt tegeleb ÕE traditsiooniliste sündmuste korraldamisega, kuid kindlasti
lisandub sellele ka uute ideede
elluviimine. Üheks uueks ettevõtmiseks on koostööretkelt
välja kasvanud idee korraldada
Turbas ülevallaline noortesündmus Vaba Lava. Sündmuse korralduslik pool on juba
hoogu kogumas ja maikuus
2016 on kõik noored oodatud
erinevate etteastetega lavale.
Etteasted võivad olla seinastseina: iseseisvalt harjutatust
kuni õpetaja käe all omandatuni. Korraldajad registreerivad
etteasted ja panevad üllatuste-

ga kava kokku selliselt, et kujuneks suur ülevallaline noortepidu. Seega on juba täna aeg
mõtlema ja harjutama hakata,
et kevadel julgelt lavale astuda!
Tänu kooli Playboxile novembris ja Vaba Lava organiseerimisele toimib koolil aktiivne koostöö Nissi Valla Kultuurikeskuse
Turba kultuurimajaga. Läbi
ühiste tegemiste ja uute ideede
saame ellu viia noortepäraselt
„hullud“
ideed. ■

Turba kooli T.O.R.E.

Anu
Turba kooli
TORE juhendaja

Uue õppeaasta algusest tegutseb jälle aktiivselt Turba kooli
TORE ring. Koos käiakse igal
teisipäeval . Praegu on ringis
5 õpilast ja koos juhendajaga
3 täiskasvanut. Lisaks iganädalastele kooskäimistele anname endast parima, et me ka
koolimajas nähtavad oleksime. Oktoobrikuus, kui toimus
ümber Turba jooks, oli kohal
TOREvant. Ta tegi koos väikestega soojendust, näitas ette

Miks tasub igal teisipäeval
peale pikka koolipäeva tulla
TORE ringi? Siinkohal mõned
meie TORE ringis osalejate
mõtted:
ȖȖ Olen siin õnnelik.
ȖȖ See ring on koolis käimise
motivatsiooniks. Teisipäev
on parim päev!
ȖȖ Olen siin avatud, rõõmsameelne.
ȖȖ Õpin oma tunnetega
paremini toime tulema.
Lähen koju alati rõõmsatujulisena.
ȖȖ Saan ennast vabalt tunda.
ȖȖ Õpime teineteist (õpilased õpetajat ja vastupidi)
paremini tundma.

TORE ring kogemuskohtumisel Adaveres

Äratus küünelakkidele

+ vaba lava

Pühapäeval, 22. novembril kell
11 hommikul toimus Riisipere kultuurimajas põnev üritus
„Äratus küünelakkidele + vaba
lava“, kuhu tuli kokku ligi 50
inimest. Kodust toodi kaasa
vanad küünelakid, moodustati
tiimid ja läkski maalimiseks.
Ülesanne oli teha abstraktset
kunsti, mitte joonistada midagi
konkreetset. Seega oli võrdne
nii 2aastane väike kunstnik, kui
ka vanem ja teadlikum tegija.

Pilte hindas žürii, kelleks olid
Nissi Põhikooli 8. klassi tüdrukud. Selgitati välja esikolmik ja
jagati mitmeid auhindu. Publiku lemmikuks sai võistkond
Kiisud Ja Miisud. Auhinnad panid välja Eneken Maripuu, Merike Marie Nimmerfeld, Priit
Laanekivi, Nobenäpud, Raina
Vaarmaa, Oriflame ja meeste
triiksärkide kodumaine valmistaja Ewald. Tore üritus meeldis
kõigile!

Keraamikanäitus
„Maalased ja sõbrad“ on üleval
Riisipere kultuurimajas
15.11-05.12.2015

Käsitööseltsi tegemised ja toimetused

Michel Piheli humanoidsed lambid

Publikulemmiku tiitel läks võistkonnale Kiisud Ja Miisud

Foto:Anu Kaljumä

Maalaste Käsitööselts on praeguseks ametlikult tegutsenud
kolm aastat. Koos oleme käinud küll tegelikult juba neli
aastat. Töötame mittetulundusühinguna, pakkudes kõikidele soovijatele võimalust eneseteostuseks läbi keraamika,
klaasi, kunsti ja käsitöö.

Nii neid, kes kunsti ja käsitööga
otseselt seotud on, kui ka neid,
kes ennast alles leiavad. Muide,
mõni on suisa nii hästi leidnud,
et täiendab end savinduses
ülikoolis. Rahvast käib ka väga
erinevatest kohtadest – Kullamaast Tallinnani välja. Aga on
olnud ka külalisi välisriikidest.

Meie peamiseks tegevusalaks
on keraamika, nagu on näha ka
näitusel „Maalased ja sõbrad“
Riisiperes. Savivoolijate põhituumiku moodustab umbes
20 inimest, meie hulgas on nii
lasteaialapsi, koolinoori, lapsevanemaid kui ka krapsakaid
pensionäre. Nii mehi kui naisi.

Meie tegutsemiskohaks on Haiba mõisa kelder ja tänud Kernu
vallavalitsusele selle eest!
Oma tehnikapoole, ahju ja kedrad, sisustuse ja ka algusaegadel
toimunud sissejuhatavad kursused oleme saanud tänu mitmele erinevale projektirahas-

Ürituse teiseks oluliseks osaks
oli vaba lava, mis toimus maalimisega samal ajal. Esimesena astus üles huvitava ja kaasakiskuva kavaga ning väga
hea vokaaliga Tallinna Ülikooli noorte vokaalansambel Vox
Nova juhendaja Karin Salume
eestvedamisel. Teisena oli laval instrumentaalansambel
Trio Comodo, kes juba eelmisel õhtul oli platsis ja pani üles
kogu lavatehnika. Trio Como-

tustele Pria Leader grupi ning
KOPi poolt.
Praeguseks on pilt võrreldes
algusega ikka väga muutunud
– me ei pea enam kodust taignarulle kaasa vedama ega pikas
sabas ootama, millal potikedra
taha mürama pääseb. Ka on
läbi katsetuste ning õnnestumiste ja nurjumiste tänaseks
täiesti toredaks saanud meie
glasuuride kogu – ligi 100 erineva värvivalikuga peaks küll
rahule jääma igaüks. Samuti on
meil mitmeid erinevaid savisid
ning keraamika dekoreerimise
võimalusi.

Abistada teisi ja leida iseennast
Suurem osa inimestest on rahul
oma ametiga ja kui see muutubki tüütuks, siis leitakse suhteliselt kiiresti uus sobiv töökoht.
Seetõttu võib tunduda mõistetamatu, et mõni inimene ei
suuda kuidagi sobivat tööd leida ja on pikaajaliselt töötu ning
elatab end ajutiste juhutööde
abil. Kaotades töö ei kao vaid
sissetulek vaid koos sellega ka
kindlustunne tuleviku suhtes.
Töötu staatus on palju madalam kui töötaval inimesel. Sellepärast püütakse töötuks jäädes leida kiiresti uus töö ning
taastada oma koht ühiskonnas.
Paraku ei õnnestu see kõigil
kohe. Põhjused võivad olla erinevad: pereprobleemid, sobiva
töökoha puudumine kodukohas, tervislik seisund, vajadus
ümberõppeks jm. Takistuseks
võib saada ka sõltuvus meelemürkidest: need viivad töövõimetuse vähenemiseni või lausa
selle täieliku kaotuseni. Töökaotus on suur stress ja stress

on suurem neil, kes on töötanud samal kohal pikemat aega.
Tavaliselt hakkab töö kaotanu
kohe aktiivselt uut kohta otsima, kui see poole aasta jooksul
ei õnnestu, muutub uus elukorraldus harjumuspäraseks.
Inimene hakkab tagasihoidlikumalt kulutama ning kasutama erinevaid dotatsioone ja
toetusi. Pikaajalisel töötul on
vähem materiaalseid kohustusi ja seega ka vähem survet uue
töö leidmiseks. Kurb, eks ju?
Kas need inimesed on ühiskonna jaoks tõesti kadunud?
Minu töökogemus pikaajaliste
töötute karjäärinõustamisel
kinnitab, et tihti see just nii
ongi. Õnneks on Nissi vallas teisiti. Väikestes asulates elavad
inimesed käituvad teisiti. Nende jaoks ei ole mõiste „kodu“
piiritletud nelja seinaga. Nad
tunnevad ennast osana kogukonnast ja soovivad siiralt
teha head oma vallale ja koha-

harjutusi ja jooksis koos lastega staadioniringi. TOREvant
tekitab enim elevust alati just
algklassiõpilaste hulgas.
Teemadetsükkel mida TORE
ringis käsitletakse hõlmab 20
peatükki. Praeguste osalejatega oleme jõudnud peaaegu
poole peale. 30. oktoobril käisime Adavere põhikoolis kogemuskohtumisel. Kohtumisel
osalesid nende koolide õpilased ja juhendajad, kes käisid
aasta alguses põhikoolitusel,
ja muidugi ka meie juhendajad
Merit Eskel ja Ele Sööl. Jagasime muljeid, kuidas vahepeal
läinud on ja mida oleme oma
koolides teistele koolikaaslastele õpetanud/korraldanud.
Päeva lõpetuseks jagasid juhendajad kõigile põhikoolitusel osalenutele tunnistused:
nüüd oleme TOREkad ja hakkame oma teadmisi ja oskusi
teistele koolikaaslastele edasi
andma.

Kevadel enne kooliaasta lõppu
alustame kindlasti uue grupiga. Jälgi reklaami ja tule kohale! Sa ei kahetse!
Turba koolis on

Raina Vaarmaa

do on suurepärast kaasaegset
muusikat osavalt ja kaasahaaravalt viljelevad noormehed. Paljud üritusel viibinud
uurisid, et millal neid uuesti
kultuurimajas kuulda saab.
Pärast auhindade üleandmist
oli magustoiduks laval esinemas Marlen Peeba tantsuklubist Mustad Kassid oma uhke
hip-hop soolokavaga. Kõigile
esinejatele valmistas mahlase
hakklihapitsa Anne Laanekivi.

Järgmisel korral võiks laval
olla juba rohkem kohalikke
esinejaid: lapsi ja erinevaid
toredaid huviringe. Mõtteid
uue ürituse plaanimiseks on
tulnud juba mitmelt poolt ja
kindlasti nuputame midagi
toredat välja! Uus üritus juba
teises võtmes ja teistmoodi! ■

Sigrid Kalle-Vainola
Eve Hint

Ideid oma tööde jaoks leiab
igaüks ise, aga nõuandjad ja aitajad on alati olemas kui neid
vaja. Samuti on meil mitmeid
keraamikaalaseid raamatuid,
palju huvitavat leiab internetist. Ka laatadel ringi käies saab
oma niigi lennukatele ideedele
teiste töid vaadates tuult tiibadesse. Koos õpime ja õpetame
üksteist.
Maalaste põhituumiku moodustab suhteliselt kindel grupp
inimesi, kes läbi aja on sõpruskonnaks kokku kasvanud. Oleme alati avatud ka uutele tulijatele. Meie juures saab näpud
saviseks reeglina neljapäeva

õhtuti, seda kella 16st 21ni. Aga
et vajalik info lahtiolekuaegade kohta õigeks ajaks kohale
jõuaks, ole meie sõber ka näoraamatus! Liitu meie grupiga
Savitajad Haibas ning tule kohale!
Ka pakume lahkesti savitamise
võimalust gruppidele – töökollektiivid, lastelaagrid, sünnipäevad, üllatus sõpradele jne.
Oleme alati olemas, kui otsite
omanäolist, ainulaadset ja südamega valmistatud kingitust
või tarbeeset iseenese jaoks.
Võta lahkesti ühendust ja räägime läbi! ■

Victoria Kremm
Töötukassa Tööharjutuse grupijuhendaja

likele elanikele. Minu arvates
oli ainuõige otsus korraldada tööharjutus pikaajalistele
töötutele nende kodukohas.
Koostöö Nissi Vallavalitsuse ja
Töötukassaga hakkab kindlasti
vilja kandma. Samuti oli mõistlik otsus määrata tööharjutuse
grupile kaks juhendajat: üks
Töötukassa poolt ja teine, kohalikke olusid ja inimesi tundev,
valla poolt.
Meie grupi töö algas umbes kuu
aega tagasi ja praegu töötame 12
inimesega. Ma ei arva, et ainult
Töötukassa stipendium on see,
mis inimesed igal hommikul
leerimaja juurde kokku toob ja
motiveerib neid ühiskondlikult
kasulikku tööd tegema ning ennast vaimselt harima. Võibolla
olete märganud meie gruppi
Riisipere pargis, vallamaja või
kiriku juures, Turbas või Lehetus. Sellisel juhul olete kindlasti näinud meid mõnda tööd
tegemas. Inimesed ei käi aega

surnuks löömas ega niisama
jalutamas vaid on hoolsalt töötamas. Üks suur eesootav töö
on remonditavate objektide koristamine, kus meie ülesandeks
on ehitajatele tööalade ettevalmistamine. Tööharjutusel tehtavad tööd ei ole kergete killast,
kuid ma ei ole seni meie grupi
liikmetelt ühtegi nurinat kuulnud ja usun, et saame hakkama.
Tööharjutuse ülesannete mõte
on anda inimestele võimalus
oma sotsiaalse aktiivsuse väljendamiseks ning selle kaudu
saada märgatuks ja vajalikuks.
Meie harjutuse eesmärk on
anda inimestele kindlustunne
tuleviku suhtes. Tööharjutuse
ülesannete abil avastavad inimesed endas uued või ununenud võimed. Isiksuse testide
ja arutelude abiga leiavad inimesed nii enda nõrgad kui ka
tugevad küljed, see tõstab eneseusaldust ja kindlustunnet.
Koos tegutsemine ja teineteise

abistamine suurendab meie
grupi liikmete võimalusi tulevikus iseseisvalt edukalt hakkama saada.
Tööharjutus aitab tööharjumust taastada või esmast tööharjumust kujundada. Tööharjutuse teenus on eelkõige
mõeldud töötule
Tööharjutus on pikka aega töölt
eemal olnud inimese jaoks esimene samm uuesti tööturule
tagasi tulemiseks. Tööharjutuse teenus aitab taastada enesekindlust ning leida uut motivatsiooni töö otsimiseks, aitab
parandada sotsiaalsust ja suhtlemisoskust. Samuti annab tööharjutus juurde tööotsimiseks
vajalikke teadmisi ning oskusi:
kust leida tööpakkumisi, kuidas
täita kandideerimiseks vajalikke dokumente, kuidas suhelda
tööandjatega, lisaks saab harjutada praktiliselt tööle kandideerimist. ■
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8 reklaam ja teated
EELK Nissi Maarja koguduse jõuluaja teated
ȖȖ 6. detsemberil kell 12.00
II advendi jumalateenistus,
laulab riisipere kammerkoor,
dirigent kätly talvik.
ȖȖ 13. detsemberil kell 12.00
III advendi armulauaga
jumalateenistus,
laulab turba naiskoor „nelli“,
dirigent jaan vaidla
ȖȖ 20. detsemberil kell 12.00
IV advendi jumalateenistus
laulab naisansambel „püü“
keilast
ȖȖ 24. detsemberil kell 16.00
Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus,
laulab anu kaljumäe
ȖȖ 25. detsemberil kell 12.00
I jõulupüha jumalateenistus
armulauaga,
ristimine ja leeriõnnistamine

ȖȖ 26.detsemberil kell 14.00
Koguduse jõulupuu vennastekoguduse nissi palvemajas
ȖȖ 26. detsemberil kell 12.00
II jõulupüha muusikaline
jumalateenistus
ȖȖ 27. detsember kell 12.00 Jumalateenistus armulauaga
ȖȖ 31. detsemberil kell 16.00
Vana-aasta jumalateenistus
armulauaga
ȖȖ 1. jaanuaril kell 12.00
Uusaasta jumalateenistus
armulauaga kogudusemajas

Bussigraafik 24. detsembril: 15.00 Turba, 15.05 Lehetu,
15.10 Nurme. Tagasisõit kiriku
juurest kl 17.25.

Kuulutused
Moe- ja disainifirma AS Protten F.S.C. asukohaga Keilas
võtab tööle õmblejaid. Kontakt tel 6747567.
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

Ajaleht
Teataja

Väljaandja: Nissi Valla
Kultuurikeskus
Toimetaja: Reelika Väli,
Kujundus: Ott Jeeser

Reklaam ja kaastöö saata
ajaleht@nissi.ee

Tähelepanu

u
Kontakt: Riisipere Raamatukog
;
95
tel 608 71
ogu
Turba Raamatuk
52
53
3
tel 67
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2015. aastal sündinud
laste vanemad!

Raamat “Pisike puu“
2015.
on riigipoolne kingitus kõiaastal juba
kidele 2015. aastal sündinud
sündinud laste
vanemad on oodatud
ja ka järgnevatel aastatel Eestis
vae
nend
raamatule järele vastasündivatele lastele ja
meie
valt elukohale, kas Riisipenematele, sooviga väärtustada
re Raamatukokku või Turba
omamaist lastekirjandust ning
Raamatukokku. Edaspidi antakse
raamatut ja lugemist juba üsna
raamatuid üle uute Nissi valla
varases eas.
kodanike pidulikul vastuvõtul.

SILMADE KONTROLL

JA

PRILLIDE MÜÜK

17. detsembril
kl 10.00st Riisipere
kultuurimajas

Silmade kontroll
maksab 15 €
prillitellijale 8 €

23. detsembril
kl 10.00st Turba
kultuurimajas

Info ja registreerimine telefonil
5323 2454

Nissi Valla Kultuurikeskus
avab peagi

kostüümilaenutuse.
Kui sul on kodus
kostüüme, parukaid
või vahvaid aksessuaare,
mida sa enam ei vaja
– too need meile!
Täpsem info
kultuurikeskus@nissi.ee
või tel 5553 0447.

