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Vestlen Nissi Põhikooli
9. klassi õpilase 15aastase
Cara Appeliga tema hubases kodus Turbas. Cara on
rõõmsameelne ja avatud
ning jätab väga sümpaatse esmamulje. Kuid Cara
pole tavaline põhikooliõpilane – ta on tulnud
Eestisse õppima YFU
Rahvusvahelise õpilasvahetuse programmi vahendusel Saksamaalt.

Helmi ja Cara 					

Cara Saksamaa koolis on olnud
mitmeid vahetusõpilasi. Tänu neile kuuliski ta YFU programmist
ning võimalustest ja otsustas ka ise
minna aastaks teise riiki õppima.
Esimeseks valikuks oleks olnud
Jaapan, kuid sinna pääsemiseks jäi
nõutavast vanusest pisut puudu
ning otsustada tuli mõne Euroopa
riigi kasuks. Eestist noor sakslanna
esialgu muud ei teadnud kui hümni,
pealinna ja riigi asukohta kaardil.
„Eesti kultuur tundus väga huvitav
ja teadsin, et selles on oluline roll
muusikal,“ ütleb Cara, kes mängib
nii klaverit kui viiulit ja tegeleb laulmisega.

„Eesti kultuur tundus väga
huvitav ja teadsin, et selles
on oluline roll muusikal.“
Eestis on Cara vahetuspereks vanemad Day-Lee ja Vaido, õde Helmi ja
vend Johannes. Koduseks keeleks
on inglise keel. Vahetuspere saab
temalt ohtralt kiidusõnu: „Nad on
väga toredad ja paljuski minuga sarnased ning nendega on väga kerge
suhelda.“ Eesti meeldib Carale väga,
palju on põnevaid ettevõtmisi ning

Foto: Day-Lee Holm

„Eestlased on justkui kookospähklid –
kõva koore all on peidus tõeliselt
meeldiv ja magus sisu..."
kogu aeg saab uusi kogemusi. Ta on
käinud Pärnus, Tartus ja Vormsil
ning külastab sageli Tallinnat. Kevadel ootab ees reis Narva, kus ta loodab muuhulgas ka oma vene keele
oskust parandada.
Vahetusperes elamine on andnud
hea ülevaate, kuidas üks Eesti pere
õigupoolest elab. „Reisides näed ju
vaid hotelle ja sööd turistidele mõeldud toitu. Siin on mul päris pere,
näen tõelist pereelu ja söön Eesti
toitu,“ toob Cara välja vahetusperes elamise plusse. Toidust rääkides
tunnistab ta, et Eesti köök on üsna
sarnane Saksa köögiga. Siin süüakse Saksamaaga võrreldes lihtsalt
rohkem kartulit ja vähem nuudleid.
„See on tegelikult tore, sest ma vihkan nuudleid!“, naerab tüdruk. Lemmikutena mainib ta kartulivormi või
lillkapsavormi ja üldse toite, mille
nimetuses on sõna „vorm“, vastumeelt on aga borš ja leivasupp.
Raske on olnud harjuda kultuuriliste
erinevustega ja eestlaste kinnise loomusega. Cara teeb kelmika võrdluse:

„Eestlased on justkui kookospähklid – kõva koore all on peidus tõeliselt meeldiv ja magus sisu. Sakslasi
võiks aga võrrelda pigem virsikutega
– pehme ja meeldiva pealispinna alt
võid leida kõva kivi, millest on raske
läbi tungida.“
Õpetajad ja õpilased on Cara sõnul
olnud väga toredad ja sõbralikud.
Tema klassis käib 14 õpilast, mis on
Saksamaa klassiga võrreldes pea kaks
korda vähem. Väike koolipere on samuti uutmoodi kogemus. „See on
omamoodi veider, et tunned koolis
kõiki nägupidi“, arvab Cara. Koolis
õppimine käib eesti keeles. Keelest
arusaamine tüdrukule üldjuhul muret ei valmista, eriti kui teema on
tuttav. Raske on siis, kui räägitakse
väga kiiresti või kui jutt sisaldab palju
võõraid termineid. Cara oskab pisut
ka ise eesti keeles rääkida, kuid keel
on tema sõnul päris keerukas ja 14
käänet ajab sageli segadusse. Keerukusest hoolimata peab noor sakslanna keeleõppimist üheks olulisemaks
Eestist saadud kogemuseks.
loe edasi lk 2-3.
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Hea lugeja!
Möödunud aasta lõpus ilmus ajaleht Teataja esimest korda
Nissi Valla Kultuurikeskuse käe alt. Olen rõõmus, et esimene
lehenumber sai lugejate sooja vastuvõtu osaliseks. Suur tänu
teile positiivse tagasiside ja heade nõuannete eest! Julgustan lugejaid veelgi jagama Teatajaga oma rõõme ja muresid
ning ootame jätkuvalt infot koduvalla kajastamist väärivate
sündmuste kohta.
Selle lehenumbri avalooks on lugu Saksamaa tüdrukust,
kelle eesmärk õppida keeli ning saada põnevaid kogemusi
kodust kaugemal, saab teoks just siin meie väikeses vallas.
Samade mõtete ja soovidega on aga mindud võõrsile õppima
ka Nissi vallast ning tuldud tagasi muljetavaldava kogemustepagasi ning kasvanud enesekindlusega. Vahetusõpilaste
programm avardab maailmavaadet ning muudab väärtushinnanguid, see on julge otsus, mis võib muuta oluliselt
noore inimese tulevikku. Soovin, et lugu oleks julgustuseks
kõigile, kes seda valikut kaaluvad.
Pilguheit alanud aasta kultuurikalendrisse kinnitab, et põnevatest sündmustest ja üritustest puudust ei tule. Ahvatlevalt
kirevast valikust leiab näiteks toreda mereteemalise stiilipeo
Boriss Lehtlaanega. Vabariigi aastapäeva kontsert-aktusel
on külaliseks Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ning pidulikku
meeleolu loovad koduvalla suured ja väikesed lauljad. Märtsikuu toob Riisipere lavale Krussis Keeled ehk poplaarse ansambli Curly Stringsi. Turba kultuurimajas
pakub teatrikuul elamusi Vana
Baskini Teater etendusega
„Kaitseingel sinu õlal“
ning Nukuteater lasteetendusega „Vepsa
muinasjutud“.
Reelika Väli
Nissi valla ajalehe
Teataja toimetaja
ajaleht@nissi.ee
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Julged otsused muudavad
algus esilehel
Saksamaal on tavapärane, et
lapsed käivad igas kooliastmes
erinevas koolis ning sageli on
õpilased klassidesse jagatud
võimekuse järgi. Üllatuse valmistas Carale Eesti koolisüsteem, sest siin käiakse samas
koolis 9. klassini, koos õpivad
nii tugevamad kui nõrgemad
õpilased ja rohkem on vaja üksteisega arvestada. Huvitav kogemus oli külaskäik Tallinna 21.
Kooli, kus Cara tegi presentatsiooni Saksa koolisüsteemist.
„See kool on õpilaste arvult
suuremgi kui minu Saksamaa
kool. Paljud tulid minuga rääkima ja see oli tõeliselt üllatav,
et nii paljud eestlased räägivad
saksa keelt. See oli lahe!“ jagab
Cara külaskäigult saadud elamusi.

„Hakkad ka ise Eestit
teisiti nägema
ja hindama“,
kinnitab Day-Lee.
„Nõusolek osaleda vahetusperena YFU programmis oli kogu
pere otsus,“ räägib vahetuspere
isa Vaido Holm. Programmis
osalemine on tema sõnul väljakutseks nii lapsevanemale
kui pere lastele. See on olnud
võimalus ka ise õppida ja are-

neda. Tuleb harjuda uutmoodi
perega, rohkem pingutada ja
üksteisega arvestada. Keerukaim selle juures on kultuuride
erinevus. Vaidol on olnud hea
meel, et on saanud tutvustada
Eestimaa rikkusi, puutumatut
loodust ning erinevust Lääne
tarbimisühiskonnast. „Cara on
avatud isiksus, hea õppija ning
kohaneja“, iseloomustab ta
tüdrukut. Saadud kogemuste
juures teeb Vaidole enim rõõmu tütre Helmi inglise keele
oskuse paranemine.

Poolteist aastat
tagasi alustasid neli
omavalitsust Harjumaal – Saue vald,
Saue linn, Nissi vald
ja Kernu vald – ühinemisläbirääkimisi.
Tänaseks ollakse
läbirääkimistega lõpusirgel – valminud
on ühinemislepingu
projekt ning peatselt
seisab ees rahvahääletus ja otsustamine
volikogudes.

Ajaleht
Teataja
Väljaandja: Nissi Valla
Kultuurikeskus
Toimetaja: Reelika Väli
Kujundus: Ott Jeeser

Kõik läbirääkimiste osapooled on oma ülesannetega hästi toime tulevad ja arenevad
omavalitsused Lääne-Harjumaal – Saue vallas on üle
10 000 elaniku, Saue linnas
ligi 6000, Nissi vallas peaaegu 2900 ja Kernu vallas ligi
2000 inimest. Ühinemise
kaudu moodustuks pea 21
000 elanikuga vald, mis oleks
rahvaarvult Eestis suuruselt
kuues omavalitsus. Siiski
ei ole uue valla suurus eesmärgiks omaette – tähtis on
võimalus pakkuda elanikele
paremaid avalikke teenused.
Selleks puhuks soovitakse
viia elanike jaoks vajalikud
omavalitsuse teenused inimestele võimalikult lähedale
– näiteks sotsiaal- ja ehitusvaldkonna ametniku vastuvõtule peaks uues vallas olema võimalik minna seitsmes
paigas – Sauel, Laagris, Ääsmäel, Riisiperes, Turbas, Haibas ja Kaasikul. Kõneluste
käigus on läbirääkijad võtnud
vastu mitmeid uue valla elukorraldusega seotud otsuseid
– näiteks on leitud, et kui ühinemine sellisel kujul teoks
saab, siis võiks ühendomavalitsuse "pealinn" koos keskusehoone ja kõige sinna juurde
kuuluvaga asuda Sauel.

Reklaam ja
kaastöö saata
ajaleht@nissi.ee

Rahva arvamusel oluline
kaal
Olgugi, et lõpliku ühinemisotsuse peavad langetama

läbirääkivate omavalitsuste
volikogu liikmed, peetakse
väga oluliseks ka piirkonna
elanike kaasamist ja nende
arvamuse väljaselgitamist.
Kõneluste käiguga on avalikkust algusest peale kursis
hoitud nii interneti kodulehe
(www.laaneharjuvald.ee) kui
spetsiaalsete trükiste kaudu.
Novembris 2015 viidi läbi
ühinemislepingu
esialgne
tutvustamine ning anti kohalikele elanikele võimalus esitada parandus- ja muudatusettepanekuid. Tutvustamise
käigus viidi läbi avalikud arutelud kõigis piirkonna suuremates keskustes.

Avalike arutelude tulemusel
tehtud muudatused ühinemislepingusse kiitis Nissi
Vallavolikogu heaks 21. jaanuari istungil. Ühinemislepingu projektiga võimalik
tutvuda 8. kuni 28. veebruarini 2016 Nissi Vallavalitsuse
kantseleis, Nissi valla raamatukogudes ning valla veebilehel www.nissi.ee.
Rahvahääletus, mille käigus
kõik vähemalt 16-aastased
vallaelanikud saavad ühinemisküsimuses oma seisukohta väljendada, viiakse läbi
ajavahemikul 29. veebruarist
kuni 6. märtsini 2016. Arvamust saab avaldada nii elektroonselt kui ka hääletussedelitega küsitluspunktides
Riisipere ja Turba kultuurimajades. Rahvalt küsitakse

de erinevused. See kuidas meil
„ehedalt“ elatakse, et kõike
ei osteta poest vaid tehakse
paljuski ise, rikastab kindlasti
vahetusõpilase maailmavaadet. „Tegelikult hakkad ka ise

Eestit teisiti nägema ja hindama“, kinnitab Day-Lee. Pere
jaoks on aga suurimaks plussiks inglise keele paranemine.
Nissi Põhikooli direktor Annely Ajaots tunneb head
meelt,
et

Turba Kooli huvijuht Eneli Ööpik: „2012/2013. õppeaasta
oli Turba Gümnaasiumile eriline, kuna sel
Vahetuspere ema Dayaastal oli vahetusõpilane Lilian Rahel Vater SaksaLee Holm ütleb, et võttis võimalusest osamaalt valinud oma Eesti kooliks Turba Kooli.“ Eneli kinleda vahetusperena
nitab, et 11. klassi õpilane Lilian Rahel võeti Turba kooliperes
YFU programmis
kiiresti omaks. Aktiivse õpilasena osales kõikides ainetundides
kohe kinni ning
(õppetöö käis ikka eesti keeles), võttis osa üritustest ning korralpole tehtud otdas isikliku kunstinäituse. Lilian Rahel osales kunstiolümpiaadi
sust
kordagi
Harjumaa
voorus ja tuli 3. kohale ning pääses edasi vabariiklikusse
kahetsenud.
finaali, kus saavutas 10. koha. Lilian oli aktiivne ka kooli õpilasesindu„Oleks olnud
se töös, jagas kogemusi oma
kahju, kui me
Eneli võtab vahetusõpilase Saksamaa koolist, kus tema
poleks seda
võimalust
kogemuse kokku sõnadega: väitel ei toimunud eales nii
vastu
võtpalju erinevaid väljasõite ja
„Väga ja väga positiivne sündmusi kui Eesti koolis. Linud,“ ütleb
ta.
Day-Lee
kogemus koolile!“ liani eriline huvi oli suunatud
iseloomustab
käsitööle ja kunstile. „KäsiCarat kui väga
töö tunni kohta ütles Lilian, et Saksamaal poleks ta eales kudumist
head vestluspartära õppinud, sest seda seal selliselt ei õpetata,“ jutustab Turba
nerit, kellega on
Kooli huvijuht. Kontakt toreda ja ettevõtliku vahetusõpilatore arutleda poliisega on säilinud koolil tänaseni. Kooli kokkutuleku putika ja maailmaasjade
hul välja antud almanahh sisaldab ka mitmeid Liliani
üle. Lisaks keeleõppele
töid. Eneli võtab vahetusõpilase kogemuse kokku
toob Day-Lee vahetusõpilase väärtuslike kogesõnadega: „Väga ja väga positiivne kogemus
muste hulgas välja kultuurikoolile!“

Kernu, Nissi ja Saue valdade
ühinemisläbirääkimised on lõpusirgel
Peedo Kessel
vallavanem

„Tore on olnud tõdeda, et meie lapsed on
sõbralikud ja üksteisega arvestavad“,
ütleb Annely.

kaks küsimust – esiteks soovitakse teada, kas toetatakse
ühinemist või mitte ja teiseks
tahetakse välja selgitada,
missugust nime rahvas uuele
vallale eelistaks. Nimevariantidena laual nimetused Lääne-Harju vald ja Saue vald.
Üksikasjalik info ühinemislepingu, selle avalikustamise ja
rahva arvamuse väljaselgitamise kohta avaldatakse peatselt ilmuvas Ühinemislehes.
Ühinemisotsuste vastuvõtmine volikogudes on kavandatud eelseisvasse kevadesse
ning kindlasti on rahvahääletuse tulemustel oluline mõju
sellele, missugusteks kujunevad volikogude lõplikud
otsused.

Uus vald saab tekkida
2017. aasta sügisel
Läbirääkijad on kokku leppinud, et kui eelseisval kevadel
ühinemisotsus vastu võetakse, siis pühendutakse pooleteise aasta jooksul erinevatele üleminekutegevustele, mis
tagaksid, et 2017. aasta sügiseste valimiste järel saaks uus
vald sujuvalt toimima hakata.
Selline kava on kooskõlas ka
riikliku
omavalitsusreformi plaaniga, mille kohaselt
peaks 2017. aastaks olema
läbi viidud nii vabatahtlikud
ühinemised kui ka alla 5000
elanikuga
omavalitsuste
sundliitmised.

Esimesest jaanuari
abivahendite teenu
Koos uue aasta algusega hakkas Eestis
kehtima uus abivahendite korraldus,
mis lubab abivahendi osta või rentida
inimese enda valitud ettevõttest ja
sobivaima hinnaga.
Riik kompenseerib
abivahendi vastavalt
piirhinnale. Kallimate abivahendite
puhul on võimalik
taotleda erimenetlust.
Kui inimesel on kehtiv isikliku abivahendi kaart olemas,
võib abivahendi saamiseks
pöörduda otse abivahendeid
pakkuva ettevõtte poole. Seejuures soovitame hinnapakkumisi nüüdsest küsida ettevõtetest üle Eesti, et leida
endale sobivaima funktsionaalsuse ja maksumusega abivahend (ettevõtete nimekirja
leiab Sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivahendid-3/). Abivahendi soetamisel ei ole inimene seega
enam seotud elukohajärgsete
ettevõtete ja maakonnaga –
raha liigub koos inimesega.
Infot abivahendi hindade kohta võib küsida ettevõtetelt ka
telefoni teel.

Abivahendi
jäävad

soodustused

Kui varasemalt kompenseeris

riik teatud protsendi abivahendi hinnast, siis nüüd on
abivahenditele kehtestatud
lisaks piirhinnad, mille siseselt on kättesaadavad kaks
kolmandiku enam kasutusel
olevatest abivahenditest. Piirhinna sees kehtib ka abivahendi soodustus.
Kui vajalik abivahend on keerukam ja kallim, inimene
vajab mitut abivahendit või
on raskusi omaosaluse tasumisega, tuleb esitada taotlus
erimenetluseks Sotsiaalkindlustusametile. Võrreldes vana
süsteemiga, kus kallima ja
keerulisema abivahendi taotlemine võis kesta ka 8–9 kuud,
on nüüd taotluse läbivaatamise maksimaalne aeg 30 päeva
ja vajaduse korral kaasab Sotsiaalkindlustusamet eksperte.
Taotluse vorm on leitav ameti kodulehelt (http://www.
sotsiaalkindlustusamet.ee ->
blanketid -> abivahendi blanketid). Posti või e-posti teel
taotlust esitades tuleb lisada
koopia kehtivast arstitõendist
või
rehabilitatsiooniplaani
sellest lehest, kus on kirjas
isikuandmed ning lehest, kus
on abivahendi vajadus kas nimetuse või kirjeldusena välja
toodud. Taotlust saab esitada
ka klienditeeninduses. E-posti
teel tuleb taotlus saata aadressile
abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Vastus
saadetakse taotlejale posti teel
ja see tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa võtta koos isikut tõendava dokumendi ning
arstitõendi või rehabilitatsiooniplaaniga. Kui taotleja on
avaldanud soovi saada otsus
e-posti teel, peab ta selle välja
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tulevikku
Samuti Nissi Põhikoolis õppinud Kaisa
Käsper veetis 2014/2015 õppeaastaaasta vahetusõpilasena Brasiilias. Idee võõrsile õppima minna,
tekkis neiul juba enne põhikooli, sest mõte külastada
kaugeid, tundmatuid ning huvitavaid kohti tundus juba siis
huvitav. „See, et valik aga Brasiiliale langes, oli mulle endalegi
ootamatu, sest ei uskunud eales, et nii võõrasse ja teistsugusesse
kultuuri elama läheksin,“ ütleb Kaisa ning lisab, et on selle valiku üle
väga õnnelik.

Nagu ikka kaasnevad vahetusaastale minekuga hirmud, sest minna tuleb
üksi ning keelt oskamata tundmatusse kultuuri võõraste inimeste keskele.
„Minu suurim hirm oli, et ma ei saa keelt selgeks, kuid Brasiiliasse saabuEndine Nissi Põhikooli
des ning sealseid inimesi tundma õppides kadus see hirm kohe ning keele
õpilane Kaisa Ehrpais õppis
õppimisega suuri takistusi polnud,“ jagab Kaisa oma esmaseid emotsiooaasta Mehhikos. Kaisa sõnul tuli
ne ning kinnitab, et vahetusaasta Brasiilias on kindlasti üks tema põneidee võõrsile õppima minna koovamaid kogemusi. Lisaks uutele sõpradele, perele ning keelele tuli
list (Tallinna Nõmme Gümnaasium
vahetusaastast kaasa tohutu kogemustepagas, millest on kasu kogu
– toim.), kui seal toimus YFU reklaamelu. Pidevad uued olukorrad lisasid palju enesekindlust ja julgust
loeng. „Istusin ja kuulasin ning paari hetning õpetasid ennast paremini tundma. Kaisa ütleb, et tunneb
kega sain aru, et see ongi asi, mida lihtsalt
praegugi end varasemast palju avatuma ja rõõmsameelsepean tegema,“ kirjeldab Kaisa. Edasine asjamana. „Vahetusaastale minek on hindamatu kogemus
ajamine läks kiirelt ja sujuvalt ning vaid mõni
kogu eluks ning kel võimalus tekib, siis mina soovikuu hiljem istus ta juba lennukis. Kaisa ütleb, et
tan kindlasti sellest kinni haarata,“ julgustab
hirm oli muidugi suur, sest asju, mis võis valesti
Kaisa vahetusaastat välismaal veetma.
minna tundus miljoneid, aga nüüd kodus tagasi
olles ei kahetse ta seda hullumeelset otsust hetkekski. „See aasta muutis mind inimesena väga.
Rohkem infot YFU
Hindan palju rohkem oma kodu, oma inimesi
Rahvusvahelise
ja eriti perekonda, mis on kullast kallim. Olen
õpilasvahetuse programmi kohta
iseseisvam, julgem ja ei karda enam teiste inileiab veebiaadressilt
meste arvamust,“ jagab Kaisa oma kogemusi. Piwww.yfu.ee
kemalt saab tema vahetusaastast lugeda blogist:
kaisamehhikos.blogspot.com.

Abivahendite soetamisel võib
esineda olukordi, kus teatud
abivahendite grupi eelarve on
mõnel hetkel suletud. Sellisel
juhul tekib Sotsiaalkindlustusameti juurde üleriigiline järjekord, kuhu inimese suulise
sooviavalduse alusel lisab teda
abivahendeid pakkuv ettevõte.
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Ermil Miggur
Omena Õigubüroo
jurist

Küsi juristilt!

Saada oma küsimus
ajaleht@nissi.ee

• Abivahendite loetelu leiab Astangu Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskuse leheküljelt http://www.abivahendikeskus.astangu.
ee/abivahendi-teatmik/abivahendi-teatmiku-allalaadimine/ .
• Küsimuste tekkimisel tasub võtta ühendust Sotsiaalkindlustusametiga kas e-posti teel abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.
ee, infotelefonil 16106 või minna enda jaoks sobivaimasse klienditeenindusse, mille asukohad leiab ameti kodulehelt http://www.
sotsiaalkindlustusamet.ee/klienditeenindused/.

Lumetõrje
Nissi valla
teedel ja
tänavatel
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Viimsi vald

Kodukülastuse eesmärk ei ole
kedagi trahvida või karistada,
vaid lihtsalt nõustada kõrvalseisja pilgu läbi. Külas käivad

Kui soovite küsida lisainfot
külastuste kohta, siis
Keila komandopealik
Taavi Pragi on valmis
küsimustele vastama.
mobiil: 5770 3258
e-post: taavi.pragi@rescue.ee
Vasalemma vald

Sel aastal tulevad Nissi valla
kodusid nõustama taas Keila
komando päästjad, kes alustavad inimeste elupaiga vaatlu-

Vahel võib juhtuda, et kodukülastus jääb pooleli, kuna päästjatele tuleb väljakutse. Säärasel juhul võetakse inimesega
hiljem uuesti ühendust ja jätkatakse sealt, kust pooleli jäi.
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Tallinn

Uuritakse, millal käis korstnapühkija, milline on küttekolde
ja selle ümbruse olukord. Kas
elamises on suitsuandur ja kui
seda ei ole, on päästjad abiks
selle paigaldamisel. Päästjate
varustuses on selleks puhuks
olemas suitsuandurid, mis
paigaldatakse inimestele tasuta.

Saue vald

Abivahendite süsteemi muutustest on teavitatud ka kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid. Nende käest saab küsida
nõu ning abi taotluste vormistamiseks, Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt ettevõtte
leidmiseks või muul viisil abivahendi kättesaamiseks, näiteks hinnapakkumiste küsimiseks ning vajadusel transpordi
organiseerimiseks.

Suurem osa traagiliselt lõppenud tulekahjusid juhtuvad
just kodudes, sest inimesed
sageli ei märkagi tuleohtlikke
olukordi oma elamises ja ei
oska ka õnnetuse juhtumisel
midagi ette võtta. Nissi vallas
oli möödunud aastal viis hoonetulekahju, milles hukkus ka
üks eakas meesterahvas.

Saue linn

tamisel.

Saku vald

Järjekorra saabumisel saadab
Sotsiaalkindlustusamet
abivahendi soovijale sellekohase
teate, millega tuleb 60 päeva
jooksul pöörduda või võtta
ühendust endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõttega.
Kaasa tuleb võtta: järjekorra
saabumise teade, isikut tõendav dokument, kehtiv isikliku
abivahendi kaart ja arstitõend
või rehabilitatsiooniplaan. Ettevõte väljastab abivahendi
ainult järjekorrateate ettenäi-

Rae vald

35,00-19,46 = 15,54

nii kutselised kui ka vabatahtlikud päästjad, kes on saanud
vastava koolituse. Kodukülastusi tehakse nii tööpäevadel kui ka nädalavahetustel.
Kellele oleks vaja külla minna,
selgitatakse välja koostöös kohalike omavalitsuste ja külavanematega ning põhimõtteliselt kõigi abiga, kes on valmis
infot jagama.

Raasiku vald

20,00-14,00 = 6,00

Paldiski linn

27,80 x 0,70 = 19,46

Padise vald

20,00 x 0,70 = 14,00

riigi poolt
ülevõetav osa

Nissi vald

27,80

Maardu linn

27,80

Loksa linn

piirhind

Kuusalu vald

35,00

Kose vald

20,00

Kiili vald

müügihind

Kernu vald

Kallim abivahend

sega juba enne majja või korterisse jõudmist. Vaadatakse,
milline on päästeauto ligipääs
majale, jälgitakse, et prügikast ja puuriit oleksid majast
piisavalt kaugel, hinnatakse
korstna välist seisukorda ja
palju muudki. Kortermajades
vaadataks kriitilise pilguga
üle ka trepikojad, et üleliigsed
esemed häda korral evakuatsiooni ei takistaks.

Keila vald

Odavam abivahend

Möödunud aastal külastasid nii kutselised
kui ka vabatahtlikud
päästjad enam kui 16
tuhandet kodu üle
Eesti. Ka sel aastal on
plaanis jõuda külla
vähemalt 15 tuhandele perele.

Keila linn

Arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani olemasolul tuleb
pöörduda Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse või
saata taotlus isikliku abivahendi kaardi saamiseks posti või eposti teel. Posti või e-posti teel
taotlust esitades tuleb lisada
koopia kehtivast arstitõendist
või rehabilitatsiooniplaani sellest lehest, kus on kirjas isikuandmed ning lehest, kus on abivahendi vajadus kas nimetuse
või kirjeldusena välja toodud.
Posti või e-posti teel kaarti taotlejale saadetakse isikliku abivahendi kaart posti teel. Väljastatud kaardiga saate juba otse
ettevõtete poole pöörduda. Ka
kaardi duplikaadi saamiseks
tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse.

Kuidas käib piirhinna arvestamine
(näited 70% soodustuse korral)?

kasutaja
omaosalus

1

Tegelikkuses annab korteriomandiseaduse § 14 veel ühe
üpris äärmusliku võimaluse
tegeleda pikaaegse võlgnikuga, kes on vähemalt kuue kuu
majanduskulude tasumisega viivitanud üle kolme kuu.
Nimelt võivad korteriühistu
liikmed nõuda häälteenamuse
alusel, et ta oma korteriomandi võõrandaks. Kui võlgnik
seda vabatahtlikult ei tee, siis
on muuhulgas näiteks korteriühistu hagi alusel võimalik
kohtu kaudu sundida seda isikut oma korterit võõrandama.

Esitada kohtule maksekäsu
kiirmenetluse avaldus. Tegemist on lihtsustatud menetlusega, mille järgi peale maksekäsu kiirmenetluse avalduse
esitamist kohtule teeb kohus
võlgnikule ettepaneku võlgnevus tasuda ning annab võlgnikule tähtaja makseettepanekule vastamiseks. Juhul kui
võlgnik ei täida oma kohustust
makseettepanekus märgitud
ajaks või vaidleb nõudele vastu, läheb vaidlus edasi tavapärases kohtumenetluses. Kui
võlgnik ei vasta kohtule tähtaegselt või ei tasu võlga maksettepanekus märgitud ajaks,
siis väljastab kohus maksekäsu, mis on täitedokumendiks
ja kohtutäitur saab seda sundtäita.
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Taavi Pragi
Keila komandopealik

Aegviidu vald

Kui inimesel on esmakordselt vaja abivahendit, tuleb
esmalt saada tõend pere- või
eriarstilt. Abivahendi(te) vajadus võib olla tõendile märgitud
nii nimetuse või kirjeldusena
kui ka ISO koodina. Abivahendi
vajadus võib olla välja toodud
ka rehabilitatsioonimeeskonna poolt koostatud rehabilitatsiooniplaanis.

Kohtusse pöördumiseks on
kaks võimalust:

Jõelähtme vald

printima koos kinnituslehega
ja ett evõttesse kaasa võtma.

Esitada kohtule tavapärane
hagiavaldus, mis on kallim, kui
maksekäsu
kiiremenetluse
avalduse esitamine ning kohtuotsuse saamine võib võtta
kauem aega. Kuid olukorras,
kus on tõenäoline, et võlgnik
esitab
makseettepanekule
vastuväite ja maksekäsu kiirmenetlus läheb üle tavaliseks
hagimenetluseks, on mõistlikum kohe algatada hagimenetlus, et mitte kaotada aega
maksekäsu kiirmenetlusega.

Päästjad tulevad taas Nissi valla
kodusid nõustama

Merlin Veinberg
Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste
üksuse abivahendite nõunik

Anija vald

st kehtib uus
se korraldus
Uue isikliku abivahendi
kaardi ja duplikaadi saab
Sotsiaalkindlustusametist

Sõnast „pikaaegne“ võib eeldada, et korteriühistu kohtuvälised läbirääkimised võlgnevuse tasumiseks pole tulemusi
andnud. Sellisel juhul ei jää
midagi muud üle, kui tuleb
kohtusse pöörduda ning seda
kindlasti enne võlgnevuse aegumistähtaja saabumist. Korteriühistu majandamiskulude
nõuded aeguvad seaduse kohaselt kolme aastaga.

mustab ta vaikse
iseloomuga, intelligentse ja
andeka õpilasena.

Harku vald

koolil on olnud võimalus
programmis osaleda. See kogemus teadvustab kooliõpilastele võimalusi õppimise
kohta vahetusõpilasena ning
näitab erinevusi kultuuride
vahel. „Tore on olnud tõdeda,
et meie lapsed on sõbralikud
ja üksteisega arvestavad“,
ütleb Annely. Carat iseloo-

Jurist annab nõu

Lugeja küsib:
Mida teha pikaaegse
korteriühistu võlgnikuga?
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Harjumaa kohalike omavalitsuste hoonetulekahjude ja hukkunute arv 2015

Turba
piirkond

Riisipere
piirkon

Ellamaa
piirkond

Argo Reinboomi
Turu talu,
Argo Reinboom,
5647 3860

OÜ Mõisama PM,
Jaanus Ajaots,
508 2964

OÜ Ellamaa Tera,
Albert Vinni,
514 6621

Kivitammi ja
Munalaskme
piirkond
FIE Uno Sassi Talu,
Uno Sassi,
515 3967

Odulemma
piirkond
OÜ Madenmar,
Enn Niinemaa,
513 8014
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Kultuurielust
alanud aastal
2016. aasta on Nissi Valla
Kultuurikeskuses
alanud optimistlikult.
16. jaanuar andis võimaluse nautida Robert Jürjendali ning Madis
Metsamardi ühist kontserti „Lihtminevik“ (projekt „Muusika Eestimaale“), millega koduvalla muusik
tähistas oma 50. sünnipäeva. Kogukond tänab kauni muusikaelamuse
eest ning soovib veelkord õnne!
Suvel toimub Jõgevamaal II Eesti Naiste Tantsupidu pealkirjaga
MeheLugu. 16. jaanuaril osalesid
Kuusalu Keskkoolis ja Spordihoones harjutuspäeval ka Nissi Valla
Kultuurikeskuse naisrahvatantsurühmad Roosi I, Roosi II ja Turba
Tantsupisik. Liigijuhid täpsustasid,
ühtlustasid ning jagasid õpetussõnu.
Konkurss on suur ja tantsuhuvilisi
palju, seega on iga õppimiseks kulutatud tund väärtuslik. Lisaks neile
valmistub Jõgevamaale sõitma ka
eakate rahvatantsurühm Riisipere
Tantsumemmed, neil toimus mentoriga õppepäev koos Kernu tantsijatega Riisiperes.
Naiskoor Nelli aga osales 22. jaanuaril Eesti IV Talveöölaulupeol
Otepääl. Järjest enam populaarsust
koguv Talveöölaulupidu on heaks
näiteks suurte spordisündmuste
kõrval, et elu kihab tõesti igas eluvaldkonnas ja igal aastaajal.

Väärikas köstrimaja saab
uue väljanägemise
Riisipere alevikus pisut enne
surnuaeda asub vana hoone, mida kohalikud kutsuvad
köstrimajaks. Veel alles hiljaaegu seisis kulunud ilmega
majake tähelepanu äratamata
ümbritsevate puude ja põõsaste varjus. Nüüd aga paistavad valevate hangede vahelt
silma värske värvi saanud majaseinad ning uus katus – köstrimajast saab kirikuõpetaja
kodu ning koguduse külaliste
majutuskoht.

Möödunud aasta lõpus alustas Kultuurisõprade Klubi. Esimesel korral
oli soovijate arv küll tagasihoidlik,
kuid VAT Teatri etendus „Mirandolina“ KUMU auditooriumis pakkus toreda teatrielamuse. Juba 19.
märtsil ootab ees järgmine teatriskäik Eesti Draamateatrisse vaatama
etendust "Hõimud", kuhu sel korral
sõidetakse juba 20kesi.
Rõõmu ja head meelt tunneme, et
sellest aastast jätkavad Riisipere
Lasteaias tantsuring ja karate. Edu
juhendajatele! Kuid uusi kooskäimise võimalusi lisandus ka kultuurikeskusesse. Riisipere kultuurimajas
alustas Kaja Rästase juhendamisel
tubateater Turbas on aga au sees
sportlikud harrastused. Reino Bürklandi juhendatav Hiina võimlemine
ootab huvilisi esmaspäeva õhtuti
Turba kultuurimajas. Kaisa Edenbergi zumba-treening osutus aga nii
populaarseks, et koliti treeningutega üle Turba Kooli saali. Kui tunned
soovi osaleda, ole järgmisel neljapäeval kohal!

Ehituseks on saepalkidele
eelistatud kirvepalke ning
mitmesugused ilusad detailid
kõnelevad sellest, et hoone
ehitati justnimelt elumajaks.
Köstrimaja on osa kohalikust
ajaloost. Maja ehitati ilmselt
1860. aastal, vähemalt selline
aastaarv on kirjas ehitusregistris, ja kuulus omal ajal Nis-

Evi Vendla
Nissi Valla Kultuurikeskuse
kultuurikorraldaja

si kirikumõisale. Ehituseks on
saepalkidele eelistatud kirvepalke ning mitmesugused ilusad detailid kõnelevad sellest,
et hoone ehitati justnimelt
elumajaks.
Majas elas Nissi koguduse
köster, kelle ülesandeks oli
õpetada lastele usuõpetust ja
laulmist ning abistada õpetajat ristimise ja matusetalituse
juures. Kui kogudus nõukogude ajal kirikumõisast ilma jäi,
elas köstrimajas mõnda aega
ka kirikuõpetaja. Kuid lõpuks
tuli kogudusel loovutada ka
köstrimaja. Seejärel oli hoones hambaravi ning lõpuks jagati maja korteriteks.
Kirju mineviku tõttu on köstrimaja aastate jooksul korduvalt ringi ehitatud, vanast välimusest on säilinud veranda,
ilus puittrepp ning puituksed.
Kogudus püüab köstrimaja
renoveerimisel säilitada võimalikult paju hoone ajaloolist
välimust. Tänaseks on maja
saanud uue tsinkplekk-ka-

Jaga oma mälestusi
ka Teataja lugejatega
ajaleht@nissi.ee
Foto: Reelika Väli

Vanad fotod: EELK Nissi Maarja koguduse fotokogust

Turbasammal ja Haspel
käisid Brüsselis

Sellel suvel toimub II Eesti Naiste Tantsupidu, mis kannab pealkirja MeheLugu ning tõotab kujuneda 2016.
aasta suurimaks rahvakultuuripeoks. Jaanuaris toimus Kuusalus rahvatantsijate harjutuspäev, kus osalesid ka
Nissi valla rahvatantsurühmad Roosi II ja Turba Tantsupisik. 		
Fotod: Mari Tomp ja Riina Kesselmann

6. jaanuaril tähistatakse jõuluaja lõppu, põletatakse viimast korda kuuskedel küünlaid ning istutakse tavapärasest pidulikuma laua taha. Turba pensionäride seltsing Turbasammal kattiski sel päeval Turba kultuurimajas
uhke pidulaua ning kutsus külalisigi. Jagati kingitusi ning veedeti aega mõnusalt vesteldes. Kaunist muusikat
esitas ansambel Laululust, põnevaid mänge ja luguteatrit korraldas Kaja Rästas ning meeldiv koosviibimine
lõppes Juhan Särgava videodiskoga.					
Tekst ja fotod: Reelika Väli

24. Eesti valdade talimängud on juba 27.-28. veebruaril Pōlvas. Vaata lisaks veebilehelt www.joud.ee. Plaanime kaasa lüüa murdmaasuusatamises, mäesuusatamises, males, kabes, lauatennises ja juhtide vōistluses.
Kes tahab kaasa lüüa – andke aegsasti teada!
Info on oodatud meiliaadressile sport@nissi.ee.
Nissi Vallavolikogu spordikomisjon

tuse ning restaureeritud on
välisseinad. Järgmise tööna
tehakse korda aknad ja uksed.
Elamu juurde kuulunud vana
laudahoone on lagunenud
ning seda paraku taastada ei
õnnestu. Vana ait aga on paremas olukorras ning väärib tulevikus samuti korda tegemist.

Tead mõnda
huvitavat lugu
Nissi piirkonna
ajaloost?

Kogu info
koduvalla kultuurisündmuste
ja huviringide tegevuse kohta leiad
Nissi Valla Kultuurikeskuse kodulehelt
www.nissivallakultuurikeskus.ee

Nissi valla spordikomisjon tänab 2014. ja 2015. aastal
valdadevahelistel suve- ja talimängudel kaasalöönuid!

Reelika Väli

Europarlamendi liige Kaja
Kallas on eakate seltsingut
Turbasammal külastanud aastate jooksul üsna mitu korda.
Heade suhete kinnitusena
said Turbasambla liikmed
Kajalt küllakutse Brüsselisse.
Ettevalmistustega alustasime
möödunud aasta suvel. Korda
tuli ajada dokumendid ning
nimekirja reisile sõitjatest parandasime suisa seitse korda.
Silmitsi tuli seista ka mitmesuguste viperustega: Estonian
Air kuulutas välja pankroti ja

lise päiksetõusu juurde pakuti kohvi, teed, vett ja mahla.
Brüsselisse jõudsime väikese
hilinemisega,
lennujaamas
ootas meid buss ja reisisaatja
Irina. Sõit viis Europarlamenti, kus kohtusime Kaja Kallasega, kes rääkis oma tööst ning
vastas küsimustele. Tegime
ühispilti, külastasime istungitesaali ja kuulasime külalistetoas Europarlamendi töö
tutvustust. Europarlamendi
hoone oli muljetavaldavalt
suur, tundus nagu võiks sel-

Brüsselis kuulutati välja 4. astme terrorioht. Õnneks said piletid ümbervormistatud ning
otsustasime, et teeme ärevast
olukorrast hoolimata reisi
teoks.

lesse mahutada terve Turba
aleviku. Kohtumisele järgnes
Parlamentaariumi (Europarlamendi ajalugu tutvustav
muuseum) külastamine ja
metroosõit hotelli.

Pärast 6 kuud kestnud kirjavahetust ja asjaajamist sõitsime suurt elevust tundes 2.
detsembri hommikul kl 4.00
reisile. Kahele meie seltskonnast oli see esimene lennureis
elus. Lend kulges hästi. Illuminaatoriaknast paistva ime-

Meie majutuskohaks oli hubane vanalinna hotell Ibis, millest kõigest mõnesaja meetri
kaugusel asus jõuluturg ning
vaateratas. Siin-seal kõndisid täisvarustuses sõdurid
paarikaupa ja olukord tundus rahulik. Kell kuus ootas

Viive Suursalu
Pensionäride seltsingu
Turbasammal esinaine

meid pidulik õhtusöök restoranis Pampas. See oli tõeliselt
kuningli, pakuti kala, krevette,
seeni,
suupisteid,
grillroogi ning küpsetatud
ananassi ja banaani. Pärast
õhtusööki jalutasime imekaunis vanalinnas ning külastasime jõuluehteis raekoda. Pikk
ja elamusterohke päev lõppes
alles tund enne südaööd.
Teine reisipäev algas rikkaliku hommikusöögiga Rootsi
lauas ja sellele järgnes taas
jalutuskäik vanalinnas. Nägime Pissivat Poissi ja avastasime üllatusega, et on olemas
ka Pissiv Tüdruk. Imetlesime
lugematuid jõulukaupu täis
kioskeid ja kaunilt kaetud
laudadega välikohvikuid. Kitsukestel vanalinna tänavatel
nägime ikka ja jälle sõdureid,
kes kord paari- kord neljakaupa kõigel silma peal hoidsid.
Seejärel läksime külastama
kuningalossi. Lipp lehvis mastis – see tähendas, et kuningas
oli kodus. Brüsseli reisi juurde
kuulus muidugi ka kohviku
külastamine, kus maitsesime
kuulsaid Belgia vahvleid ja kohalikku jäätist. Mõned vaprad
käisid vaaterattal linna imetlemas. Kodustele ostsime kaasa pisikesi meeneid.
Brüsselist jäävad kauaks
meelde meeldiv kohtumine Kaja Kallasega, kaunis
ja hästi turvatud vanalinn
ning belglaste viisakus. Need
olid kaks imekaunist päiksepaistelist päeva Brüsselis.
Aitäh Sulle Kaja Kallas!
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Talvine koolivaheaeg Lehetus
Lehetus möödus talvine koolivaheaeg tegusalt. Lehetu külakeskuses käis detsembris jõuluvana, kes tõi tervele Lehetu
perele kingitusi. Kingitused
olid pärit MTÜst Saagu Valgus suurperedele ning Kristel
ja Priit tegid kingitusi neile,
kes on aktiivselt osa võtnud
üritustest. Pärnust tegi kingituse kommide näol eraisik.
Suur suur aitähh neile! Lapsed lugesid luuletusi nii nutitelefonidest kui peast. Oli ka

olid üritused vägagi rahvarohked. Laste seast leidus ka
palju täiskasvanuid ja võõraid
nägusid. See kõik oli vägagi
südantsoojendav ja pani lausa
naeratama. Vaheajal sai kokata, rääkida olulistel teemadel
ja lihtsalt olla.
5. jaanuaril oli Lehetu külakeskuses vestlustuba ja teemaks
perevägivald. Külalisteks olid
Nissi valla lastekaitsespetsialist Triin Taal, noorsoopolitsei
Kätlin Murre, lektor oli Eesti

Kuulake oma lapsi, andke neile nõu, rääkige
lastega ja toetage neid rasketel hetkedel!
Neil on seda vaja!
neid, kellel luuletust ei olnud,
aga mõtlesid koha peal välja
vägagi ilusad luuletused. Jõuluvanalt saime kõik kiita, kuigi
sagimist ja nalja oli palju. Tegime koos jõuluvanaga ühispildi
ja ootame jõuluvana järgmisel
aastal uuesti! Toimus veel palju toredaid üritusi, mis olid
meile kõigile väga õpetlikud ja
toredad. Üllatuseks tuli see, et
hoolimata talvisest külmusest

Evangeelse Luterliku Kiriku
psühholoog Lii Lilleoja. Rääkisime perevägivallast kodus,
koolis, sõpruskonnas. Kuidas
seda ära tunda, vältida ja kuidas sellega hakkama saada?
Räägiti kelle poole peab oma
murega pöörduma, keda usaldada ja mida ette võtta. Siinkohal panen lastevanematele
südametunnistusele: kuulake
oma lapsi, andke neile nõu,

Valgejärve Lubja-Leenu

rääkige lastega ja toetage neid
rasketel hetkedel! Neil on seda
vaja!
Lektor luges meile kaasahaarava loo äsja ilmunud raamatust „Lugu väikesest tammepuust, vihast ja varesest“. Loo
mainime siia sellepärast ära,
sest see oli nii huvitav ja lapsed kuulasid nii suure huviga,
et oleks võinud kuulda nööpnõela kukkumist põrandale.
See lugu rääkis ühest imearmsast väikesest tüdrukust, kes
oli jäänud üksi oma muredega.
Tema ainsaks lohutajaks ja
vestluskaaslaseks oli hall vares
ja tammepuu. Pärast seda lugu
jõime teed ja maiustasime.
Jagati kingitusi noorsoopolitsei poolt ja aeti niisama tarka
juttu.
8. jaanuaril oli jällegi vestlustuba. Teemaks narkootikumid
ja selle mõjud ning alkoholism
noorte seas. Külalisteks olid
meil MTÜst Lootuse Küla
kaks inimest: Raiman Kukk ja
Arvi Raid. Meiega ühinesid ka
noorsoopolitsei Kätlin Murre
ja lastekaitsespetsialist Triin
Taal. Vestlustoaga ühinesid
Nissi valla tööharjutusgrupi
inimesed. Noori oli väga palju,
kes tulid kuulama. See vestlustuba oli väga õpetlik, sest
inimesed rääkisid enda minevikust ja sinapeal olemisest
alkoholi ja narkootikumidega,
kuidas nad alustasid ja milleni
see viis. Räägiti, kui raske on
saada sellisest sõltuvusest lahti ja jääda puhtaks. Nüüdseks
on nad Lootuse Külas ja aitavad teisi, kes on langenud sellele teele ja ka räägivad noortele sellest. Suur aitäh neile
tulemast!
Lii Rei

Kas te teate, et Lubja-Leenu
on väike tüdruk, kes tahtis üle
kõige maailmas ainult ühte
asja – mängida taevatähtedega. Igal õhtul enne uinumist
vaatas ta tähti, mis tantsisid
kõrgel taevas ning soovis, et
ühel päeval võiks ka tema koos
nendega keerelda. Ühel päeval
otsustas Leenu oma unistuse
täide viia. Ta asus otsima teed
tähtede juurde…
Nii nagu palju ilusat siin ilmas,
sai ka Lubja-Leenu lugu alguse
kellegi heast ideest.
Kui Katrin Salep väikese tüdruku tegelaskuju välja mõtles,
tundus see kohe oma ja armas.
Sellest vahvast ideest sündisid
lood, mis viisid Lubja-Leenu
Valgejärve metsade vahele.
Parim viis lapsi oma kodukohaga tuttavaks teha on panna
tegelased ja kohad mängu sisse. Natali ja Katrini värvikate
jutuvestmiste tulemusel valmisid Nissi ja Turba lasteaedades ning koolides joonistused
Lubja-Leenust ja teistest tegelastest Valgejärve metsades. Et
Turvaste-Valgejärve-Järveotsa piirkond on küllastunud pärandkultuurist ja looduse vaatamisväärsustest, siis ei olnud

keeruline lauamängu
nupurida sisustada.
Ideede realiseerimiseks oli meil
veel üks hea abiline, kes oma
mõttelendu samuti ei piiranud
– Kertu Elfenbein. Hea kujundajana sai ta meie
segasevõitu mängulaua ideest aru, valis
laste joonistused, lisas
omad mõtted ning sidus
tervikuks. Tänud Nissi kooli
õpilasele Mari Maasikale, kes
meile appi tuli puuduvaid illustratsioone tegema. Kokku
oli kogu meeskond super ja nii
see mäng valmis saigi!
Kuhu Leenu kõndis ja kellega
ta kohtus, seda saate lugeda
juttude kogumikust, mis koos
mängulauaga peatselt omale
soetada saate.
Lubja-Leenu jutustuste järgi
valminud lauamängu joonistused paneme kokku üheks
toredaks kevadnäituseks.

Ka alanud aasta augustikuu
viimasel laupäeval süttib Valgejärvel virvatuluke. Loodame, et Lubja-Leenu meid metsast koduteele juhatab, sest
teatavasti võivad augustiööd
väga pimedad olla.
Marje Suharov
„Valgejärve Lubja-Leenu“ projekti rahastas Siseministeerium
kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest 2015. aastal.

Tellimusi võtame
vastu aadressil

PS. Igal aastal Muinastulede
ööl ilmutab Lubja-Leenu end
Valgejärvel pillihelide saatel.
Kes on käinud see on näinud.

info@valgejarve.ee

2016. aasta Turba Perearstikeskuses

Käes on uus 2016. aasta. Ka
Turba PAKs algab töö uue
hooga. Sel aastal tahaksime
rohkem tähelepanu pöörata
sõeluuringutele ja vaktsineerimistele. Püüame juurutada
HPV viiruse vastast vaktsineerimist. Soovitav on vaktsineerida tüdrukud enne suguelu
alustamist, kuid seda võib teha
ka hiljem. Praegu vaktsineerime 2 kõrge riskiastmega HPV
viiruse tüve vastu, mis kõige
sagedamini võivad põhjustada
halvaloomulisi muutusi emakakaelas. Võtke meiega ühendust, leiame koos lahenduse.
Jätkuvalt saab Turba PAKs
teha emakakaelavähi sõeluu-

ringut. Oodatud on kõik aastatel 1961, 1966, 1971, 1976, 1981
ja 1986 sündinud haigekassa
kindlustusega naised. Samuti võivad end ämmaemanda
juurde kontrollima tulla kõik
naised, kes pole ammu naistearsti juures käinud. Võtame
esmased analüüsid, kui vaja,
anname nõu. Teenus ei ole
seotud elukoha ega perearstiga.
Kuivõrd kevad ei ole enam mägede taga, soovitame mõelda
ka puukentsefaliidi vastasele
vaktsineerimisele. Haigujuhtusid esineb ju igal aastal ikka
rohkem.

Endiselt ootame kord aastas
vastuvõtule krooniliste haigustega patsiente. Kõrgvererõhutõve, suhkruhaiguse,
kilpnäärme
talitlushäirega
patsiendid peaksid pereõe või
arsti juures käima vähemalt 1
x aastas, vajadusel sagedamini.
Mehed võiksid julgemini käia
eesnäärmevähi sõeluuringuks
vereanalüüsi andmas.
Lapsed, kes lähevad kooli ja on
saanud seitsmeaastaseks, võivad alates märtsist juba tulla
arstlikku kontrolli ning vaktsineerima. Olge terved!
Turba PAK

Karvane koolivaheaeg ilusas Lehetus
Punase pitsa küpsetamine

Seletuseks: Merike koostas
lünkadega teksti ja lapsed täitsid lüngad kordamööda hõisatud omadussõnadega. Nii
sündiski see lõbus ja koomiline lugu!
Must Lehetu on üks tore väike
külake meie igavas Nissi vallas. Kääbusa Lehetu küla targad lapsed on väga kokkuhoidvad, kuninglikud, armsad ja
tegusad. Siledalt tähelepanuväärne on seegi, et peenikestel
lastel on võimalik koos käia
vedelalt kaks korda nädalas.
Koos on tehtud roosat pannkooki, lillasid piparkooke,
harjutatud salalikke lauakombeid, õpitud katma kribut pidulauda, piklikku frikadellisuppi, grillitud kõvasid lihasid
ja sõbralikke vorste. On nuputatud kõikvõimalikku kardedat, ruudulist koosolemist ja
ühiselt ajaveetmise võimalusi.

Ühiselt koosolemist ei toimuks, kui ei oleks siin väärakas Lehetus ühte tutilist inimest, kelle nimeks väike Elvi.
Hiiglaslikke abilisi on aga veel
ja veel – valge Eleri, vana Rita,
pikakarvaline Olvia ja kentsakas Monika.
Siinsetest nooruslikest lastest
tasub haisvat eeskuju võtta
mustlastlikel lastel kahvatust
Riisiperest ja ärevast Turbast.
Tänasel üllatuslikul koolivaheaja munakujulisel neljapäeval on siginat-saginat küllaga.
Toimetavad:
uudishimulik
Lisett, nooruslik Raido, paksuvõitu Lenely, rasvane Anete,
pime Vanessa, kallis MariiHeleen, nüri Veronika, terav
Jarco, imeline Ruslan, karvane
Glen ja sinine Markus.
Enne lumist pitsa valmistamist rääkis kahepaikne Merike hõbedasest kolmekuningapäevast. Tal oli kaasas kuldne
kirsikook, kuhu oli peidetud

magus uba ja see, kes sai oaga
okkalise koogitüki, krooniti
õhtu nunnuks kuningaks või
lilleliseks kuningannaks. Selle päeva õudne kuninganna
oli Veronika. Kõik pidid teda
imetlema, kiitma ja ta andis
roosilõhnalist nõu ja oli pruunilt abivalmis.

Tänu kõikide lahkele abile
saidki valmis õhuline hakklihapitsa ja lendlev vorstipitsa.
Enne lahkumist tegime endale
külmad paid ja tänasime tuliseid kõhtusid.
Jõudu Teile nutikad lehetulased, nukulikke ideid, teralisel
uuel aastal ja meeldivat kombekat koostööd tiivulise Naisseltsiga. Aitäh siidistele lastele
ründavast Lehetust! Võõras
aitäh, et te olete ja teete!

Turba kultuurimajas on üleval Helga Aasoja
(1933) tikitud maalid. Helga Aasoja on elanud Nissis enam kui 60 aastat ning tegelenud kogu elu käsitööga. Rõõm, et meil
on neid, kes suudavad hoida ning edasi
anda esiemadelt õpitud pärandit! Näitust
saab vaadata veebruari lõpuni.

Kui sul on hobi või oskus
ja sooviksid oma loomingu vilju ka
teistele näidata, võta ühendust
Nissi Valla Kultuurikeskuse
kultuurikorraldaja Evi Vendlaga
5560 0276
evi.vendla@nissi.ee

Elvi Urgas
MTÜ Lehetu Külaselts
Nissi vallas on 17 küla. Siia mõistatusse on peidetud neist 16 nimed.
Lahenduseks on küla nimetus, mida sa sellest sõnaderägastikust ei leia.
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Olude sunnil õpetajaks
Tahan teiega, armsad lehelugejad, jagada oma emotsioone, mis mind iga päev tööd
tehes valdavad.
Kolm aastat tagasi Turba
kooli tööle asudes sai minust
tugiisik. Päevad olid väga erinevad. Kui keegi küsis, kuidas mul läheb, vastasin sageli
„nagu Ameerika mägedel“,
kord üles, kord alla. Alati ei
sõltu kõik sinust ja oodatud
tulemust võidki ootama jääda.
Erinevat pedagoogilist lähenemist vajavaid lapsi märgatakse tänapäeval üha rohkem, seetõttu on ka koolidel
üha rohkem vaja väikeklasse
ja lihtsustatud õppekavaga klasse. Turba koolis on
mitu väikeklassi ja üks klass
lihtsustatud õppekava järgi õppivatele lastele. Mulle
meeldib väga eelmise humanitaarnõuniku Kaie Saare ütlemine, et teeme sellest (individuaalsest lähenemisest
erivajadustega lastele) oma
valla tugevuse. On lihtsalt
suurepärane, et Turba koolis
on sellised võimalused leitud.
Seisab ju riiklikus õppekavaski kirjas, et iga laps peab saama õppida võimalikult kodulähedases koolis.
Selle õppeaasta oktoobrikuust sai minust olude sunnil LÕK klassi õpetaja. Seda
toetas ühelt poolt paindlik
töökorraldus ja küllap aitas
kaasa ka õpingute alustamine Tallinna Ülikoolis eripedagoogika erialal. Lapsi käib
minu klassis kolm: kaks last
4. klassist ja üks laps 1. klassist. Esimese klassi lapsel on
toeks tugiisik. LÕK klassis
õppivad lapsed vajavad õppimiseks veidi rahulikumat
tempot ja neil on raske keskenduda suures klassikollektiivis. Samuti peab õpetaja
valmis olema erinevateks
õppeprotsessis tekkida võivateks meeleolumuutusteks.
Olen tugiisiku tööga seoses
läbinud mitu erinevat koolitust ja tean, mis mind ees
võib oodata. Ühesõnaga, ma
olin selleks kõigeks peaaegu
valmis. Peaaegu sellepärast,
et päris kõike ei oska ka palju
õppinud inimene ette näha ja
olles klassiõpetaja on lisaks
õpetamisele vaja tegeleda ka
muude koolielu puudutavate
küsimustega. Olen tänu sellele tööle avastanud iseendas

selliseid
iseloomuomadusi, mille üle aeg-ajalt ka ise
imestan.
Igal hommikul koolimajja
astudes võetakse mind vastu kallistustega. Klassi ei saa
siseneda ilma, et mulle ei
hüütaks naerul näoga: „Tere
hommikust, õpetaja!“. Peale
sellist tervitust on õpetamine
lausa lust. Õpilased tahavad
õppida ning lähevad vaidlema, kes saab täna esimesena
lugeda. Eriti tore on jälgida
esimese klassi noormeest.
Kirjutamine ei ole tema tugevaimaks küljeks, kuid seeeest oskab ta ennast imepäraselt väljendada sõnades. Kui
ma kõigest veel päris hästi
aru ei saa, ei lase ta ennast
sellest häirida. Ta võib ühte
asja seletada kasvõi kümme
korda ja kui ikka hätta jääme,
siis tuleb tugiisik appi. Kui
juhin tähelepanu, et mõnda
tähte või numbrit peaks paremini tegema, vastab ta: „Ma
püüan. Ma järgmise teen ilusamini." Ma lihtsalt imetlen
tema jätkuvat positiivsust,
rõõmsat meelt, tähelepanelikkust ja viisakust. Ta on
meile kõigile eeskujuks. Samasuguse õhinaga toimetavad ka suuremad lapsed. Ikka
ja jälle kuuled neid kirjatöid
tehes teineteiselt küsimas,
et „Kui kaugel Sa juba oled?“
või „Mitmendat lauset Sa
juba kirjutad?“. Ja siis hüüatab esimese klassi noormees:
„Mul on nii rõõmus meel!“
ning tunneb siirast rõõmu
pilve tagant välja tulnud päikesest.
Muidugi suur abi on ka tugiisikust. Ilma temata ei jõuaks
pooltki nii palju ja nii kaugele, kui see praegu on võimalik.
Nii meie päevad lähevad, õpime kõike koos. Nemad minult
ja mina nendelt. Oleme koos
veetnud vahva klassiõhtu,
osalenud Playboxil ja kooli
jõululaadal. Ma väga loodan,
et kõik õpetajad saavad minu
juttu lugedes muudkui kaasa
noogutada – mul on ju ka samamoodi.
Ilusat kooliaasta jätku kõigile, kes me seisame klassi ees
ja jagame oma elutarkust, oskusi ja emotsioone!
Anu Parts
Turba kooli
raamatukoguhoidja,
TORE ringi juhendaja
ja „olude sunnil“ õpetaja

Avatud tundide nädal
18.– 22. jaanuarini toimus
meie koolis avatud tundide
nädal. See traditsioon on meie
koolis juba pikemat aega püsinud. Avatud tundide nädalal
toimus kokku 20 tundi. Tunde
anti 1.–6. klassini. Tunde andsid enamasti lapsevanemad.
1. ning 4. klassile andsid tunde
lapsevanemad. 2. ja 3. klassile
andis ühe hariva tunni meie
valla hoolekogu esinaine Merike Marie Nimmerfeldt, tee-

mal „Ajaleht ei ole prügi“. Samuti andis Merike Marie 5. ja
6. klassile tundi, teemaks projekt „Raha haridus“.
Siiamaani on kõik Nissi Põhikooli õpilased jäänud rahule
avatud uste nädalaga, sest ka
õpilastele on see uus ja huvitav
kogemus. Kindlasti jätkame
avatud uste päeva traditsiooniga ka järgnevatel aastatel.
Romet Kaljo
Nissi Põhikooli õpilane

Operatsioon „Kas oled nähtav?“
15. jaanuari hommikul enne
tunde toimus Nissi Põhikooli ees operatsioon „Kas oled
nähtav?“. Operatsiooni eesmärgiks oli teada saada, kui
paljud õpilased ning õpetajad
meie koolist kannavad helkurit ning kas seda on näha autotulede valgel. 48 õpilasel ning
4 õpetajal puudus helkur, kuid
see probleem sai kiirelt lahen-

datud, sest kõik, kellel helkurit
ei olnud, said omale uue helkuri. Kõik õpilased ja õpetajad,
kellel oli helkur, said autasuks
kommi. Kui tavaliselt on suuremad väikestele eeskujuks,
siis seekord ei kehtinud antud reegel. Pea kõigil algklassi õpilastel oli helkur olemas
ning nii mõnedki neist olid
pealaest jalatallani helkureid

täis. Operatsiooni aitasid läbi
viia noorsoopolitseinik Kätlin
Murre, 6 õpilasesinduse liiget
ning huvijuht. Ettevõtmine
oli kindlasti väga kasulik, sest
tänu sellele tuli välja, kui mitmed meie koolipere liikmed
olid nähtavad.
Nissi Põhikooli õpilased

Karolin Käsper
ja Karmen Kilk

Aktiivne elu annab kogemuse

Palju kõneainet pakkunud noorsootöö
teema Nissi vallas
on andnud tõuke
mõelda laiemalt ka
noorsootööle Turba
Koolis.

Küsimused „kuidas kaasata noori väljastpoolt kooli?“,
„kuidas teha noorte hääl kuuldavaks valla tasandil?“ ja teised probleemide tõstatused
on viinud märksõnani KOOSTÖÖ. Kõlab populistlikult ja
vahest ehk mitteusutavalt,
kuid koostöö erinevad lahendused on muutnud meid kogemuste võrra haritumaks.
Igapäevases koolitöös oleme
harjunud saama ja andma
hinnanguid. Tihti oleme hinnangutest kammitsais ega
suuda neist lahti rebida. Tänane noorsootöö Turba Koolis
rabeleb hinnangutest lahti ja
julgeb mõelda suurelt.
Kool peab julgema, ja Turba Kool julgeb, kaasa minna
noorte poolt algatatud ideedega. Ettevõtlusringist alguse
saanud minifirmad, mis on
loodud ettevõtlusõppe programmi raames ning registreeritud Junior Achievment Eesti
registris, seadsid eesmärgiks
osaleda Eesti õpilasfirmade
laadal. Laadakogemust müügitegevuse läbi koguti kooli
jõululaadal ja eesmärgi seadmine viis selleni, et seitsmenda klassi noorte loodud minifirma ENC ja kaheksanda
klassi noorte loodud minifir-

ma PuitPott, osalevad üle-eestilisel laadal.

Ideedest noortel juba puudu
ei tule, tuleb anda võimalus
mõnd „hullu“ ideed ellu viia,
et järgmistel kordadel innukus
ei raugeks. Selliselt sai alguse kooli jõuluaeg, kus mitmel
aastal oleme koostööd teinud
Nissi Maarja kogudusega. Sel
aastal kutsusime lisaks koguduse õpetajale oma jõulukogemust jagama Daniel (Levi)
Viinalassi. Kristliku taustaga
Daniel paelus noori ja täna ei
mäleta õpilased kooli advendiaja igavaks peetud algust.
Kuigi traditsioonile lähenemine oli vaid pisut teistsugune.
Traditsioonid on need, mis
jätavad püsima pered, organisatsioonid ja ühiskonna kultuuri laiemalt. Traditsioonidele saab vaadata läbi noorte
silmade ja juba saavad need
uue elu. Jõulude tähistamise
traditsioon koolis sai uue hingamise läbi töökodade. Päeva
alustas meeleoluka muusikaga Robert Jürjendal ning sealt
edasi, koostöös erinevate töökodadega, sündis suur kontsertkava. Kaasatud olid lapsevanemad, kooli vilistlased,
ringide juhid, kooli personal.
Kontsert sai kokku mõtterännakust, trummideansamblist,
lavastatud lugudest, mida
noored endas kannavad, tantsust, regilaulust, sõnade mängust ja alkeemikute müstilistest katsetest. Kooliõuel säras
rehvidest jõulupuu. Kõik see
lisab usku sõnasse KOOSTÖÖ.
Kogemusi saavad noored läbi

ürituste korraldamise, kuhu
kaasatakse kogukonda laiemalt. Välja peab tooma Turba
Kooli õpilasesinduse korraldatud Playbox’i ürituse, 7.
klassi jõululaada korraldamise
ning peagi saabuva kogukonda
kaasava vastlapäeva, kus noored korraldavad tegevusi ning
peavad kohvikut.
11. veebruaril tähistame koolis
sõbrapäeva ja sellega seoses
on taaskord tegemist traditsioonilise kohtumisõhtuga.
Sel korral kohtume Rändajast
Indrek Tammojaga ja hulgume koos Amazonases. Kohtumine toimub Turba kultuurimajas ja kõik huvilised on
oodatud kaasa lööma!
Kuid Turba Kooli õpilasesindus võtab veelgi suuremalt
ette ja soovib siiralt kaasata
kõiki Nissi valla noori 27. mail
2016 toimuvale Vabalava üritusele Turbas. Organiseerimine käib täie hooga koostöös
Nissi Valla Kultuurikeskusega.

Aitame
üheskoos
Lumeeit ja talvetaat
on loonud imelised tingimused talverõõmude
nautimiseks ja Nissi Põhikoolis on suusatunnid
täies hoos. Kahjuks ei
ole kõigil meie kooli
õpilastel suusavarustust. Meie suur
soov on luua koolile
oma suusabaas, et
kõik meie õpilased
saaksid ühiselt talverõõme nautida.
Kutsume Teid
üles annetama
Nissi Põhikoolile kasutult
seisma jäänud suusavarustust.
Võtmesõnale
„koostöö“ lisas
väärtust ka Nissi
Naisselts, kes osales
kooli jõululaadal ja annetas kogu saadud tulu valla noorte Vabalava korraldamisse. Kooli õpilasesindus on
kogunud sellist ressurssi läbi
erinevate ürituste – koostöös
nii lapsevanemate, kultuurikeskuse kui kogukonnaga, et
tõeliselt panustada sündmuse
õnnestumisse. Vabalava eesmärk on korraldada ülevallaline noorte pidu.
Kõik noored on oodatud lavale, esitades sõnumit läbi enda
loodud etteaste!
Kogemuste kogumine jätkub
genereerides uusi ja väheke
hullemaid ideid. Nende kogumisel oleme kõigele avatud ja
valmis KOOSTÖÖKS.
Eneli Ööpik
Turba Kooli huvijuht

Nissi kooli
lapsed
suuskadele!
Suusavaruustust võtab vastu
meie kooli administraator Svetlana Kuhi tööpäeviti kell 7.3015.00.
Hilisemal kellaajal saab kokku
leppida meie majandusjuhatajaga:
Virve Pipar, telefon 5691 0758.
Oodatud on ka rahalised annetused, iga väiksemgi panus on suureks
abiks. Ülekande saab teha Nissi
Vallavalituse SEB Panga arevelduskontole EE731010002018909000,
märksõna "Nissi kooli suusabaas".
Sinu väike heategu paneb laste
silmad särama ja toob naeratuse
suule!
Teid kõiki ette tänades
Nissi Põhikooli pere

Nissi valla kultuurikeskuses
käib nüüd koos Eksperimentaalse Kino Klubi. Lehe ilmumise ajaks on Turba kultuurimajas klubiõhtuid toimunud
juba kahel korral. Seletan järgnevalt lühidalt, millega klubis
tegeldakse et huvilised teaksid
tulla.
Klubis vaatame filme, ent
mitte päris traditsioonilisel
moel algusest lõpuni nagu kinoseansid ikka käivad. Selle
asemel mõtleme välja ja proovime mooduseid, kuidas teada
tuntud ja armsaks saanud filmidest katkendeid teistmoodi
vaadata.
Näiteks vaatasime viimati valitud filmiklippe tagantpoolt
ettepoole. Nii et kõik füüsika
seadused toimisid täitsa vastupidi: kukkuvad asjad tõusid
õhku ja lendulastud kuulid
pugesid tagasi püssitorudesse.
Selles oli hea annus huumorit.
Intellektuaalset pinget pakkus see-eest tagurpidi dialoogide mõtestamine. Iga öeldud
lause filmis esines hoopis enda
eellase järel (küll subtiitrite
abiga, sest tagurpidi kõnest ei
saa ju keegi kuulamise järgi
aru), loost sai seeläbi hoopis
üks teine lugu. Nõnda sobis
see "vaatamise tehnika" tuttavatest lugudest indiaanimuinasjuttude tegemiseks.
Paar nädalat enne seda,
esimese kohtumise ajal,
proovisime pigistada kaks
multikat
ühekorraga
samale ekraanile. Ühe
filmi panime teise peale nagu pitskardina
akna ette, näha oli
nii kardinat ennast
kui aknast nähtavat.
Korraga seiklesid samas loos Suur Tõll ja
Ott kosmoses. Nii et
meie muinaskangelaste
kosmosesse saatmiseks

HARIDUS JA KULTUUR

Kui ei saa saaniga,
saab ATV-ga

Küta ahju nii, et tuba
soe ja meel rahulik

Kõige väiksemate laste rühma jänes
Lea äratas kogemata üles karu Marika. Karu ei olnud kuulnud midagi
jõuludest, päkapikkudest, piparkookidest ja jõulumehest. Tal hakkas
jänese juttu kuulates jõulude vastu
tekkima huvi, koos tehti piparkooke
ja tantsiti jõuluvanale. Ühises tantsuringis jõuluvanaga said väikesed
lapsed-päkapikud üksteisega mõõtu
võtta ja oligi aeg jõuluvana tänuga
teele saata. Aitäh jänes ja karu toreda kava eest!

ȖȖ Küta ahju mõistlikult. Ülekütmise vältimiseks tuleb
külmade ilmade ajal kütta üks ahjutäis korraga, seda mitu
korda päevas.
ȖȖ Ära pane põlevmaterjale küttekoldele liiga lähedale (küttepuud, vaip). Tulekahju võib tekkida lenduvast sädemest
ning isegi soojusülekandest. Sooja ahju kohal on hea
kuivatada näiteks märgi riideid. Kindlasti tuleb tuleõnnetuse vältimiseks seda tehes jälgida, et mõni kergestisüttiv
riietusese kuumale ahjule ei pudene.
ȖȖ Ahju peab kütma kuiva ja kvaliteetse halupuuga. Puidus
olev keemia talletub kergesti küttekeha seintele, seetõttu
ei sobi kütmiseks värvitud, immutatud või muul viisil kemikaalidega töödeldud puitmaterjal ning mitmesugused
olmejäätmed.
ȖȖ Ära lahku kodust või mine magama enne, kui kütmine on
lõppenud.
ȖȖ Tühjenda küttekolle põlenud puidu jääkidest alles peale
nende jahtumist. Veendu, et tuhas ei oleks hõõguvaid
tükke. Kindlasti ei tohi kuuma tuhka ladustada kergestisüttivas anumas. Kuum tuhk tuleb paigutada metallnõusse
ning viia hoonest väljapoole jahtuma.
ȖȖ Siiber peab olema kütmise ajal täielikult avatud.

Meie lasteaia väike saalipäkapikk
võlus vähemalt nii palju lund, et maa
oli õrna lumevaibaga kaetud nii väikeste kui suuremate laste jõulupeo
ajaks.

Mikide ja Buratinode kellukeste
ning kuljuste helid avasid hinge
jõuluootuseks. Muinasjutu imelisse maailma viisime pealtvaatajaid
meie Liselliga laulu „Nagu muinasjutt” saatel. Jõuluvana kotist oli välja
kukkunud muinasjuturaamat, mida
aitasid lehitseda päkapikud Sirje ja
Katrin. Kahe rühma lapsed esitasid
laule ja tantse erinevatele muinasjuttudele „Kolm põrsakest“, „Hans
ja Grete“, „Hunt ja 7 kitsetalle“ ning
„Punamütsike“.

kulub vaid veidi arvutivigureid tunda ja huvilist publikut
tunnistajaks. Teine kohtumine saatis Klaabu Jaapanisse.
Selle viimase näite varal sai
selgeks
vaatamistehnikate
tohutu potentsiaal eri kultuuride mikserina. Ja mikserdaja
on kinoklubiline ise, kes sümbioosi sealsamas kultuurimajas käivitab.
Selline autori kavatsetud
loo äralõhkumine paneb
pildiloleva just niipalju logisema, et vaataja tahab selle kätte
võtta ja ise omamoodi kokku
panna. See on hea väljakutse
ja arendab inimest, õpetab
talle iseenda kohta, harjutab
toime tulema ebakindlaga. See
on palju interaktiivsem kui tavaline film või saade ning seetõttu väga hea moodus, kuidas
enda vanad lemmikud koos
enda kõigi heade väärtustega
arvutimänguajastusse kaasa
võtta. Rääkimata sellest, et
klubis kavasolevate tehnikate hulka kuulub ka arvutimängude mängimine vanade
filmide sees.
Lisaks sellele on tegu puhta taaskasutusega, vanast
uue õmblemisega ilma
miljoneid
kulutamata

Juba hommikul usutlesid lapsed,
et kas ikka tuleb päris jõuluvana ja
millega ta tuleb, kui saaniga ei saa.
Ja siis ta saabuski, see kauaoodatud jõulumees, ATV-põrina saatel.
Teed talle valgustasid laternad raja
ääres. Pärast rühmade ettekandeid
said julgemad pakkide lunastamisel
ka üksinda esineda. Et jõuluvanaga
ühistantsuks paariliseks pääseda,
läks laste seas lausa trügimiseks.
Õnnelikud lapsed lehvitasid saali
aknast tuledesäras lahkuvale jõuluvanale.
Aitäh päkapikud, kõik õpetajad ja
õpetajaabid, kes kõik kava õnnestumisele kaasa aitasid, igaüks vastavalt
oma võimalustele. Aitäh Maie ja Eda,
kes jõuluvanaga ühendust hoidsid,
et ta meie väravast mööda ei sõidaks
ja ikka väravast sisse pääseks.
Aitäh lahked jõuluvanad, et meie
lasteaeda tee leidsite!
Tiina Umbsaar
Turba Lasteaia rühma- ja muusikaõpetaja

(Holliwoodi aina kallimad
uusekraniseeringud). Ei ole
probleemi, et uus Bondi kehastaja ei ole nii hea kui vana,
kogu nostalgia tuleb täiega
kaasa.
Kinoklubi usub, et inimese ajul on vaja rohkem õhku
ja mängumaad, ning vähem
kindlas suunas juhtitud lugusid. Me oleme alles alustanud,
vaatamise tehnikaid on juba
esialgu tervelt põrandalepudeneva nimekirja jagu.
Igat sorti kinoseanssidel soovitan valla rahval ikka käia.
Eesti filmi fänn tasub olla, sest
tal on oma metsa lõhn juures.
Ott Jeeser
Eksperimentaalse Kino Klubi
vedur

Selle aasta talv on olnud väga
muutlik. Detsembris õitsesid
mitmel pool lilled ja osavamad
said metsast korvide kaupa seeni, praegu on kohale jõudnud

Ning lõpetuseks, ära küta rikkis
kütekollet. Vähimagi kahtluse
korral, et kodu kütteseade või
korsten pole töökorras, kutsu
külla oma ala asjatundja. Korterelamutes,
ühiskondlikes
hoonetes ning ettevõtetele
kuuluvates hoonetes, peab küttesüsteemi puhastama korstnapühkija
kutsetunnistust
omav isik vähemalt üks kord
aastas. Eramajades võib kütteseadet puhastada ise, kuid iga 5
aasta jooksul peab seal seadme
üle vaatama ja puhastama samuti kutseline korstnapühkija.

lumi ja külm. On loomulik, et
inimesed vajavad talvel sooja,
siiski peab ahju küttes järgima
lihtsaid tuleohutusalaseid nõuandeid.

Kes ei ole eramajas viimase viie
aasta jooksul lasknud korstnaid
puhastada kutselisel korstnapühkijal, soovitab Päästeamet korstnapühkija kontakti
saamiseks helistada päästeala
infotelefonil 1524. Korstnapühkijal peab kindlasti olema
kutsetunnistus. Selle kehtivust
tuleb enne töö tellimist kontrollida kutsekoja kodulehel.
Ohutut talve!
Indrek Hirs
Põhja päästekeskuse
pressiesindaja

Tehes head teisele,
teed head ka endale!
Nissi Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon koostöös kohalike
kauplustega tegeleb jõulude ja
aastavahetuse eel heategevusega juba teist aastat. Esimesel
aastal kogus heategevuslikku
abi Meie kauplus Riisiperes.
Sellel aastal liitusid Keila Tarbijate Ühistu Nissi ja Turba
kauplus. Suur tänu kaupluste
töötajatele kaasalöömise eest,
eriline tänu mõistva suhtumise eest Keila Tarbijate Ühistu
juhatuse esimees Olev Mällile.
Sellel korral jätkus abist üksi
last kasvatavatele vanematele,
suurtele peredele , üksikutele
vanuritele ning invaliididele.
Tänan neid inimesi, kes oska-

vad märgata teist abivajajat
enda kõrval ning oskasid suunata abi abivajajani!
Kogumine toimus 10.-23. detsembrini. 23. detsembri õhtul
vuras auto kaupluse juurest
kaupluseni, kogus kokku annetused ning viis need abivajajateni.
Rõõmustamiseks on põhjust:
tehes head teisele, teed head
ka endale. Oleme sallivamad,
hoolivamad ja üksteist toetavamad.
Evi Vendla
Nissi Vallavolikogu
sotsiaalkomisjoni esimees
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8 reklaam ja teated
Kuulutused
Pottsepp - korstnapühkija
pakub kvaliteetset teenust.
Küttesüsteemide
ehitus,
remont ja hooldus. Korstnapühkimise akti ja küttesead-

me passi väljastus. OÜ Ahjuteenused. Tel. 56639398
OÜ Estest PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee

Teataja 1/2016

EELK Nissi Maarja koguduse teated
Igal neljapäeval kell 18.00 palvetund vennastekoguduse palvemajas.
Veebruari ja märtsi jumalateenistused toimuvad kogudusemajas.
Nissi Maarja koguduse jumalateenistused toimuvad iga kuu esimesel pühapäeval
ka Turba kultuurimajas. Algus kl 14.00.
7. veebruar

kell 12.00 jumalateenistus

7. veebruar

kell 14.00 jumalateenistus (Turba kultuurimajas)

14. veebruar

kell 12.00 jumalateenistus armulauaga

21. veebruar

kell 12.00 jumalateenistus

28. veebruar

kell 12.00 jumalateenistus armulauaga

6. märts

kell 12.00 jumalateenistus

6. märts

kell 14.00 jumalateenistus (Turba kultuurimajas)

13. märts

kell 12.00 jumalateenistus armulauaga

20. märts

kell 12.00 palmipuudepüha jumalateenistus armulauaga

24. märts

kell 18.00 suure neljapäeva jumalateenistus armulauaga

25. märts

kell 12.00 suure reede jumalateenistus armulauaga

27. märts

kell 12.00 ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga
(kirikus)

Neljapäeval
31. märtsil

kell 10.00 Lääne-Harju praostkonna sinodi armulauaga jumalateenistus (kirikus). Teenivad praostkonna vaimulikud
ja piiskop Tiit Salumäe.

Turba Aiandus- ja
Mesindusseltsi

vastlapäeva
tähistamine toimub

14. veebruaril
kell 13.00

Turba kultuurimajas.
Maksame aastamaksu,
lustime ning järgime vanu ja uusi
vastlakombeid.
Katame vastlapäevakombestikule kohase
pidulaua!
!
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Üllatu

Info: 5626 6062 (Viive)

Nissi Valla Kultuurikeskus

Eesti Vabariigi 98. aastapäeva
pidulik kontsert-aktus

24. veebruaril 2016

13.50 Nissi Vabadussõja mälestussamba
jalamile küünalde ja kimbu asetamine
14.00 Vabariigi aastapäeva tähistamine
Riisipere kultuurimajas

Külas on Riigikogu aseesimees Jüri Ratas
Lasteaedade sissejuhatus muusikasse ringid,
Nissi Põhikooli ja Turba Kooli mudilaskoorid,
naiskoor Nelli , Riisipere Kammerkoor,
naisansambel Laululust ja orkester Nissi Trollid
Kaetud on kohvilaud
Üritus on tasuta
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine toimub sel aastal Riisiperes.
Kaugemalt tulijail on võimalus sõita üritusele bussiga. Bussikohti
saab broneerida Riisipere ja Turba kultuurimajas või meiliaadressil
kultuurikeskus@nissi.ee kuni 16. veebruarini k.a.

