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Nissi valla ajaleht

Ühinemisplaan sai volikogude heakskiidu
2017. aastal sünnib ligi 21 000 elanikuga Saue vald

Lepingu allkirjastamine		
Kadri Tillemann
Saue Vallavalitsus
Ühinemisläbirääkimiste
koordinaator

Märtsikuu viimasel
päeval kogunesid
Kernu vallas, Nissi
vallas, Saue linnas ja
Saue vallas volikogud, et teha lõplikud
ühinemisotsused.
Kõik neli volikogu kiitsid pea kaks
aastat kestnud läbirääkimiste tulemusena valminud ühinemislepingu heaks
ning seega jätkavad
senised Kernu vald,
Nissi vald, Saue linn
ja Saue vald tegutsemist ühise, ligi 21 000
elanikuga omavalitsusena, mille nimeks
saab rahvahääletuse
tulemuse põhjal Saue
vald.
Pikaajalise Kernu vallavanema
Enn Karu arvates on ühendvallas jätkamine Kernu jaoks
igati mõistlik ja loogiline areng
ning sellest annab tunnistust
ka võrdlemisi üksmeelne ühinemisotsus volikogus – ühinemist toetasid kõik 12 volikogu
istungil osanud volinikku. Rahumeelselt ja suhteliselt üksmeelselt kulges otsustamine

Allikas: www.laaneharjuvald.ee

ka Nissi vallas, kus ühinemise
pooldajaid ja vastaseid oli vastavalt 8 ja 4. Nissi vallavanem
Peedo Kessel kinnitas, et ka
tema arvates on ühinemine
piirkondliku arengu piirkonna
elaniku jaoks kasulik ja vajalik.
Nii Kernu kui Nissi valdades
näitas märtsikuine rahvahääletus, et neis paikades on enamik
inimesi ühinemisplaaniga päri.
Kernu vallas elab 2040 inimest
ning Nissi valla rahvaarv on

2882, seega jäävad nii mõlemad
eraldi, kui ka kahepeale kokku
alla praeguses haldusreformiplaanis sisalduva 5000-elaniku
miinimumpiiri.
Kõige rohkem küttis ühinemisotsuse tegemine kirgi Saue
linnas. Juba märtsikuise rahvahääletuse eel eristusid selgelt ühinemist pooldavad ja
ühinemisvastased poliitilised
jõud, kes aktiivselt oma seisukohti tutvustasid. Ka märtsi-

kuisel rahvaküsitlusel osalenud Saue linnarahva seas oli
ühinemisvastaseid rohkem kui
pooldajaid. Aga küsitlustulemuste järgi otsustamine ei ole
volikogude liikmetele kohustuslik ning hääletustulemuseks
oli see, et Saue linnavolikogus
toetas ühinemist 10 saadikut ja
vastu oli 7 linnavolinikku. Saue
linnavolikogu esimees Valdis
Toomast kommenteeris, et tõenäoliselt oli volikogu enamusel
siiski kindel veendumus, et ühinemisega kaasaminek on Saue
linna arengu parimates huvides
– ühinemislepinguga on kokku
lepitud mitmeid linnaarengud
positiivselt mõjutavaid asju,
mille elluviimine üksi jätkates
oleks keeruline. Toomast rõhutas, et ühinedes säilitab Saue
linnastaatuse- ja sümboolika,
Sauele rajatakse mitmeotstarbeline keskusehoone ning Saue
gümnaasiumi rahastamist jätkatakse ka juhul, kui riik peaks
haridusrahastamisel
olulisi
ümberkorraldusi tegema. Saue
linnapea Harry Pajundi täiendas, et tema veendumust, et
ühinemine on Saue linna arengule kasulik ja vajalik, on süvendanud jõudsalt käivitunud
riiklik haldusreformikava. Ta
kinnitab, et täna on Saue tõesti
hästi toimetulev omavalitsus,
aga leiab, et linnajuhtimisel
tuleb arvesse võtta ka pikemat
perspektiivi. Pajundi toob välja, et iseseisvalt jätkates oleks
Saue oma tänase 5867 elanikuga peale 2017. aasta valimisi ja
peale haldusreformi läbiviimist

Harjumaal ja kogu Eestis üks
väikseimaid omavalitsusi ning
pole kindel, kas sel viisil suudetaks tänastele linnakodanikele
ning nende lastele ja lastelastele naabritega võrdväärseid teenuseid ja elukvaliteeti tagada.
Ka läbirääkimised 2014. aasta
kevadel Saue algatanud vallavolikogus olid ühinemisotsuse toetajad veenvas ülekaalus
– poolthääli kogunes 13, kaks
volinikku jäid erapooletuks ja
vastuhääli ei olnud. Volikogu
esimees Rein Riga tõdes, et
Saue vallavolinike meelsus ühinemisküsimuses on algusest
peale riigimehelikult pooldav ja
tuletas meelde, et Saue vallavolikogu algatas ühinemisplaani
pea aasta varem, kui riiklikust
haldusreformist praegusel kujul rääkima hakati ning see oli
kantud kindlast veendumusest,
et koos ollakse tugevamad ja
võimekamad. Ka Saue valla-

vanem Andres Laisk on algusest peale olnud ühinemisidee
pooldaja, vaatamata sellele, et
Saue vald on oma enam 10 000
elanikuga Eesti üks suurim ja
võimekam. Ta leiab, et kui on
näha, et koos saab paremini, siis
ei tohiks leppida pelgalt hakkamasaamisega.
31. märtsil vastu võetud volikogude ühinemisotsused peab
läbi vaatama Harju Maavanem
ning lõplikult heaks kiitma Vabariigi Valitsus. Kuni 2017. aasta valimisteni viiakse üheksoos
läbi erinevaid üleminekutegevusi, mis tagavad uue vallajuhtimise ja elukorralduse sujuva
toimima hakkamise tuleval sügisel. Alustatakse keskusehoone rajamise ettevalmistustega,
koostatakse uue valla arengukava, eelarvestrateegia ja põhimääruse projektid ning
pannakse paika juhtimis- ja
tööjaotusplaan.
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Hooli
Hea lugeja! koduvallast!

Hea lugeja!
Hiljuti lõppenud rahvaküsitlusel hääletas valdade ühinemise
poolt nelja omavalitsuse lõikes 63,5% hääletamas käinutest,
Nissi vallas koguni 77%. Märtsikuu viimasel päeval kiitsid
Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue vallavolikogud heaks valdade ühihinemislepingu. Nii saame sellesse
kevadesse astuda optimistliku teadmisega, et juba järgmisel
aastal saame osaks suurest 21 000 elanikuga Saue vallast.
Saabunud kevadest annavad muuhulgas märku toimetusse saabunud artiklid ja kuulutused, mis inimesi kodukoha
heakorda panustama kutsuvad. On väga rõõmustav, et meie
vallas jagub neid inimesi, kes tahavad ja jõuavad märgata
ning ei põlga ka ise käsi külge lüüa seal, kus töö tegemist tahab. Jätkugu eestvedajatele jõudu ja tegemistes kaasalööjaid!
Kui kevadise koristamise käigus satud sorteerima vana
pildialbumit, siis uuri lähemalt, ega seal pole vanu fotosid
Turba kultuurimajast. Ehk tuleb meelde mõni vahva vana
lugugi, mida oleks tore teistega jagada. Nissi Valla Kultuurikeskus tähistab 2016. aasta sügisel Turba kultuurimaja
80.ndat sünnipäeva ning kogub selle tarbeks ajaloolisi
materjale. Ehk saad Sinagi saabuva
tähtpäeva ettevalmistustesse panustada!

Reelika Väli
Nissi valla ajalehe
Teataja toimetaja
ajaleht@nissi.ee

Käes on jälle kevad ja teemaks heakord. Selleks, et ka alanud kevadel saaks kõik korda ja meil kõigil oleks siin hea ja
ilus elada, kutsume kõiki vallainimesi, ühistuid, seltse ja
muidu toredaid inimesi üle vaatama oma koduaiad ja
ümbruskonna ning vajadusel tegema seal heakorrastustöid. Kui hoolime oma koduümbrusest ja koduvallast ning panustame selle puhtana hoidmisse,
7. jaanuaril
siis on meil kõigil ka edaspidi siin hea elada. See
on järjepidevus, mis kestab põlvest põlve ja on
2016 sõlmis
eeskujuks meie lastele.
MTÜ Harjumaa
Ühisteenuste
Heakorrakomisjon jätkab endiselt maaKeskus Kernu ning
omanikele nende kohustuste meeldeNissi
Vallavalitsuse
tuletamist ja tähelepanu juhtimist
nimel
alla
korraldahooletusse jäetud kinnistute korda
tud
jäätmeveolepingule.
tegemiseks, pakkudes neile nõu ja
Avalikult konkursil esitas
abi kontakide leidmisel, kui oma
parima
pakkumise Radix
jõud enam kinnistust üle ei käi.
Hoolduse OÜ, kellele vallavaVallavalitsus ootab teateid
litsus andis õiguse ja kohustuse
korrastamist vajavate kinkoguda jäätmed ning vedada
nistute kohta meilile nisneed ettenähtud jäätmekäitsi@nissi.ee või telefonil
luskohta 5 aastasks sõlmi608 7231. Heakorrakotud lepingu alusel.
misjonile saab kinnisJäätmekäitlustutest teatada meikoht valiti salile teet.lehtme@
Alates aprillist
muti parima
metsagroup.com
2016 korraldab Nissi
hinna ning
või
telefonil
kvaliteedi
vallas jäätmevedu
523 7944.
tagamiseks
Harjumaa Ühisteenuste
avaliku
Keskus. Kõik jäätmevalNissi Vallavolikonkurdajad
(kinnistute
omanikogu heakorrasi korras,
kud,
millel
on
kas
elamu
komisjon
ning vastav
või mõni ettevõte või
leping allasutus, sh suvilad) on
kirjastati 2.
kohustatud sõlmima
veebruaril
uue lepingu.
2016 AS Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskusega.

NB!

Kui kutsu läheb kõndima
...ehk mida teha, kui lemmikloom on
kadunud või kui märkad hulkuvat looma?

Reelika Väli

Ajaleht
Teataja

Taas on kevad ja iga
elusolend tunneb
looduse vastupandamatut kutset minna
maailma avastama.
Mida aga teha, kui
sinu neljajalgne
sõber on otsustanud
iseseisvalt jalutama
minna? Või kuidas
käituda, kui märkad
hulkumas kassi või
koera, kes koduteed
enam üles leida ei
oska?

Väljaandja: Nissi Valla
Kultuurikeskus
Toimetaja: Reelika Väli
Kujundus: Ott Jeeser
Järgmine Teataja ilmub 13. juunil.
Kaastööde ja reklaamide
saatmise tähtaeg on 23. mai.

Vastavalt
Loomakaitseseadusele loetakse hulkuvateks
loomadeks omanikuta või loomapidaja juurest lahti pääsenud koduloomi. Hulkuvate loomade püüdmise kohustus on
kohalikel omavalitsustel. Kui
märkad hulkuvat looma, teata
sellest Nissi valla keskkonnaspetsialistile, kes püüab esmalt
tuvastada looma omaniku. Kui
omaniku leidmine ei õnnestu,
viiakse loom Tallinna Loomade
Hoiupaika (Sinirebase 24, Tallinn). 14päevase looma hoiupaigas pidamise maksab kinni
vald. Loomade Hoiupaik paneb
oma kodulehele üles toodud
looma foto ning tema leidmise
koha.

Reklaam ja
kaastöö saata
ajaleht@nissi.ee

Keskkonnaspetsialisti tuleks teavitada ka pidevalt
lahti olevatest ja agressiivsetest loomadest, kes kodanikke häirivad.
Hulkuvast loomast võib
ka teha pilti ning levitada
seda näiteks sotsiaalmeedias. Eriti sobilikud on selleks

kohalikud sotsiaalmeedia grupid, kus hulkuva kassi või koera võib ära tunda mõni kohalik
elanik, kes omanikku tunneb ja
teda kiiresti teavitada saab.
Kui koduloom on kadunud, asu
looma kohe otsima. Esimese
ööpäeva jooksul liigub loom
suure tõenäosusega ringi oma
kodu vahetus ümbruses. Räägi kadunud loomast ja looma
tundemärkidest
naabritele
ning ümbruskonna elanikele. Ära unusta jätta neile oma
kontaktandmeid! Kontakteeru
valla
keskkonnaspetsialistiga ja küsi, kas sinu lemmiku
tundemärkidega looma kohta
ei ole teadet esitatud või sellist looma hoiupaika viidud.
Infot saad ka Tallinna Loomade Hoiupaiga telefonilt ja
kodulehelt http://www.pets.
ee/.
Kadunud looma leidmisel võib
samuti abi olla sotsiaalmeediast. Sotsiaalmeediasse postitades lisa otsimiskuulutusele
looma foto, sugu, tundemärgid
ja nimi millele loom reageerib
ning lisa kindlasti oma telefoninumber.
Õnneks ei ole probleem hulkuvate loomadega meie vallas
väga suur. Aastas viiakse keskmiselt Loomade Hoiupaika 5
koera ja 5-6 kassi ning enamikel
juhtudel läheb loomade omanik neile sinna järgi. Ometigi
saab iga loomaomanik aidata
kaasa selȖȖ Maiken Plaas
Nissi valla keskkonnaspetsialist
ȖȖ Telefon: 608 7209, 5551 0740
Meil: maiken.plaas@nissi.ee
ȖȖ E 8.00-17.00
T 8.00-18.00
K 8.00-17.00
N 8.00 – 16.00

lele, et tema loom ei läheks
kaduma. Nissi vald on liitunud
üle-eestilise
lemmikloomaregistriga. Igal meie valla koeraomanikul on kohustus oma
koer registreerida hiljemalt
kümne päeva jooksul peale
koera neljakuuseks saamist või
täiskasvanud koera omandamist. See võimaldab lemmikloomade omanikele kaotatud
või varastatud ning taasleitud
lemmikloomade kiiret ja mugavat identifitseerimist.
Lemmikloomaregistris
võib
registreerida ka kõiki teisi lemmikloomi. Lehelt www.llr.ee
saab igaüks looma märgistuse järgi kontrollida, kas tema
loom on registrisse kantud. Infot registreerimise kohta saab
Nissi valla kodulehelt: http://
nissi.kovtp.ee/avalik-kord-jaheakord.
Hulkuvate loomade hulka aitab
tõhusalt vähendada ka koerte
ja kasside steriliseerimine või
kastreerimine. Väide, et emane
koer või kass peaks vähemalt
ühe pesakonna poegi ilmale
tooma, on müüt. Steriliseeritud või kastreeritud loomad ei
lähe nii kergesti omapäi uitama, lisaks ei märgista nad oma
territooriumi, on vähem agressiivsed ning saavad omavahel
paremini läbi. Kui otsustad
oma looma steriliseerida või
kastreerida muudad sellega paremaks nii looma, enda kui ka
oma naabrite elukvaliteeti ning
panustad seeläbi ka koduümbruse heakorda. Kindlasti tasuks
vältida hulkuvate loomade (eriti just kasside) toitmist, sest see
soodustab kodutute loomade
paljunemist ning ühe hulkuva kiisu asemel on peagi mitukümmend.
Reelika Väli

Mida tähendab korraldatud jäätmeveo kord valla
elanikule

Korraldatud jäätmeveoga on
automaatselt liitunud kõik
Kernu ja Nissi valla jäätmevaldajad - st kinnistute omanikud, millel on kas elamu või

Keskkond on kõik
meie ümber – elus
ja eluta, ilus ja kole.
Seda on meil ainult
üks ja seetõttu peame
seda kõike oskama
hinnata ja hoida.
Muidugi õpime
loodust tundma nii
bioloogia, keemia,
geograafia, kui füüsika tundides, aga vahel on see nii igav ja
tavaline. Õnneks on
meil olemas erinevad
projektid ja programmid ning aktiivsed
inimesed, kelle abil
saab huvitavaid asju
teha.
Selle õppeaasta sügisel käisid
8. ja 9. klassi õpilased taimi ja
linde uurimas Matsalu Rahvuspargis ja ühtlasi külastati
ka Matsalu Filmifestivali näitusi. Praktika on näidanud, et
mõned uued oskused ja teadmised omandatakse kõige
paremini just väljaspool kooli
vabas looduses. Eelmisel kevadel Silma õpikojas toimunud
õppepäevad, tõid väga positiivse tulemuse.
Selle aasta jaanuari viimasel
nädalal toimus Turba Koolis
keskkonnanädal. Sellise foo-

Aprillis algas
uus korraldatud
jäätmeveo periood
Kernu ja Nissi vallas

Harjumaa Ühisteenuste
Keskus

mõni ettevõte või asutus, sh
suvilad. Kohalik omavalitsus
on andnud omapoolse panuse, et kõikidele valla elanikele,
ettevõtetele ning asutustele
oleks tagatud kvaliteetne jäätmehooldusteenus, olenemata
nende paiknemisest kas tiheasustus- või hajaasusustuspiirkonnas. Igas kohalikus omavalitsuses on kehtestatud kohalik
jäätmehoolduseeskiri, mis arvestab kohalikke vajadusi ning
jäätmehoolduse
eesmärke.
Lisaks segaolmejäätmete äraveole saab tellida kinnistult
biolagunevate jäätmete ning
vanapaberi ning papi äraveo.
Vastavalt jäätmehoolduseeskirjale on biolagunevate jäätmete kogumise ning vedajale
üleandmise kohustus siis, kui
kinnistul asub vähemalt 10
korterit ning kohapeal ei asu
aiamaad, millel saaks biolagunevaid jäätmeid kompostida.
Lisaks juhul, kui on tegemist
asutusega või ettevõttega, milles tegevuse käigus ka toitlustatakse või mille tegevuse käigus
tekib rohkem biolagunevaid
jäätmeid (üle 150 liitri nädalas).
Vanapaberit ja pappi on kinnistul kohustatud üle andma
korterelamud, milles on üle 5
korteri ning ettevõtted-asutused, kellel tekib rohkem paberit
ja pappi. Jäätmehoolduseeskiri sätestab ka erinevate jäätmekonteinerite tühjendamise
sageduse, et tagada piisav heakord.

Kuidas teenuse osutamine
algab ning kust saab täiendavat informatsiooni

Kõikides küsimustes, mis on
seotud korraldatud jäätmeveoga, sobiva suurusega mahuti
ning sageduse valimisega, arvetega ning teenuse kvaliteediga,
saab pöörduda MTÜ Harjumaa
Ühisteenuste Keskuse jäätmevaldkonna nõustajate poole
nii telefoni kui meili teel. Harjumaa Ühisteenuste Keskuse
telefoninumber on 615 0354
ning meiliaadress info@harjukeskus.ee.
Jäätmeveo lepingute sõlmimine algas 15. märtsist. Seda on
võimalik teha ka e-lepinguna
koduleheküljel
www.harjukeskus.ee,
edastades oma andmed eelnevalt meilile
info@harjukeskus.ee
või helistades keskusesse.

Keskkonnaharidus
Turba Koolis
Eliko Kõiv
Turba Kooli
loodusainete õpetaja

kusega nädala korraldamine
sai alguse eelmisel õppeaastal, kui Ellamaa Loodusseltsi
liikmetelt tuli idee, mis sütitas
mind ja tõmbas kaasa ka Turba
Lasteaia. Sel aastal ootasime
projekti õhtustele sündmustele ka õpilaste peresid ja teisi
kogukonnas elavaid huvilisi.
Avaüritus oli 25. jaanuari
õhtul, kui esinesid Monika
Lestberg Eesti Korstnapühkijate Kojast ja mereimetajate
ekspert Mart Jüssi. Esimene külaline tutvustas publikule põletamisega seotud
ohte, eneseohtust ja näitas
ka praktikaid, mida kodus
kunagi järele teha ei soovita.
Üldine soovitus on selline, et
korstnast peab tulema puhast
suitsu, kui oled midagi sellist
pannud ahju või mõnda teise küttekoldesse, mis suitseb
mustalt, siis pole see sulle ega
ka kellelegi teisele hea. See, et
mingi materjal põleb, ei tähenda koheselt seda, et seda tuleks
oma küttekoldesse põlema
panna. Jälgime siis korstnaid
ja nendest tulevat suitsu!
Mart Jüssi keskendus jäätmetele veekogudes. Võiks ju arvata, et meri on suur ja lai ja sinna
saab palju üleliigset ära uputada, justkui vaiba alla veidi

Turba Koolis tehtud
reklaamplakatitest kotid
Foto: Turba kooli fotokogu

HEAKORD 3
Head Riisipere
elanikud!

Talgud Riisiperes
Teeme Ära talgute raames
avanes sel aastal võimalus
tellida veekogude ääres paiknevatele ohutusstendidele tasuta ohutuseeskirjad ja päästerõngas. Meie ülesandeks jäi
aluse muretsemine ja selle
paigaldamine. Siinkohal suur
tänu Nissi Puit OÜ-le ja Lembit Kedelaugu meeskonnale
abi, toetuse ja kiire töö eest!
Samuti suur tänu Ene Arrole
ja Monika Murakale Riisipere
Tervisekeskusest märkamise,
hoolimise ja toetuse eest!

Saabunud soojemad ilmad ja kevadpäike meelitavad lapsi rohkem
õues mängima ja ümbruskonda
avastama. Paraku võib juhtuda,
et Nissi tiigi kaldad võivad lastele
tunduda just sellise põneva paigana kuhu jääsulamist uudistama
minna. Jääkate on aga kevadel ettearvamatult nõrk ning lapsed ei
oska sageli näha ohtu ega ennetada
õnnetust.

Kevadised ilmad muudavad veekogude jääkatte ettearvamatult nõrgaks. Foto: Reelika Väli

Nissi tiikide juures puudub ametlik järelevalve ning iga lapsevanem
vastutab isiklikult oma lapse turvalisuse eest. Igapäevane selgitustöö
aitab kaasa lapse ohutunnetusele.
Räägi lapsega! Kui märkad tiigikaldal toimetamas pisikesi mudilasi,
ära jää ükskõikseks!

Ohutusstendi eesmärk on
pakkuda inimestele informatsiooni veeohutusest, esmaabist
ja päästevahendi kasutami-

Merike Marie Nimmerfeldt
Talgujuht

Talgud Turbas
Teeme korda
Turba kooliõue.
Äratame elule
vana keldri.

TURBAS
TULEVIKU
NIMEL!

Talgupäev
7. mail 2016

Korjame kokku
Turba alevis
vedeleva sodi,
korrastame
mänguplatsi
ja teeääred.

Kutsume kõiki
ettevõtteid, allasutusi
ja vallakodanikke
tegema koos meiega!
Teeme koos,
teeme midagi head!
saiapuru
lükata.
Tegelikkus ütleb aga seda,
et ookeanis ujuvad Eesti pindalast 15 korda suuremad prügisaared ja aastaks 2050 võib
meil meredes olla rohkem
plasti kui kalu. Tehkem iga
äravisatava asja kohta enda
peas selge otsus, küsides:
ȖȖ Kas seda saaks ehk parandada?
ȖȖ Ehk keegi vajab seda minust rohkem?
ȖȖ Selle asjaga pole tõesti
mitte midagi muud teha,
kui ära visata, aga kus see
õige koht on, kuhu viia?
Vaata täpsemalt http://
www.kuhuviia.ee
Keskkonnanädala tegevused
jätkusid järgmisel päeval tundides. Külalisõpetaja Eesti
Pandipakendist rääkis täpsemalt, mida kõike on võimalik
sorteeritud jäätmetega ette
võtta. Näiteks seitsmest plastpudelist saab valmistada ühe
sportsärgi. Taas- ja uuskasutusega teeme suure teene nii
loodusele kui oma rahakotile.
Lisaks käitlesid keskkonnateemat teiste ainete õpetajad
oma tundides – käsitöös õmmeldi poekotte reklaamplakatitest ning valmistati muid
põnevaid asju, majanduses
käsitleti säästvat tarbimist,
inglise keeles täiendati keskkonnateemalist sõnavara jne.

Kolmapäeva
õhtul toimetas koolimajas Ellamaa Loodusselts, kes õpetas uut lauamängu „Lubja-Leenu seiklused
Valgejärvel“. Lauamänguõhtu
pälvis palju positiivset tagasiside ja, et see mõnus meeleolu
kõigile koju jõuaks, on mäng
saadaval nüüd Nissi ja Turba
lillepoodides. Parimad osalejad said auhinnaks Ellamaa
Loodusseltsi poolt korraldatava seiklusmängu Valgejärve
matkarajal. Jääme ootama kevadist päikest ja noorte emotsioone sellelt seikluselt.
Neljapäeval linastus Matsalu
Filmifestivali programmist
kaks filmi. Üks neist toidu- ja
teine elektroonikajäätmetest.
Üsna õõvastav oli näha, millistes kogustes toitu visatakse
supermarketites igapäevaselt
ära. Samal ajal on kuskil mitmeid inimesi, kel on kõht juba
mitmendat päeva tühi. Ka kõige nooremad kooliõpilased
vaatasid filmi suurte silmadega – kas see on tõesti päriselt?
Elektrooniliste jäätmete põletamine Ghanas tundus veel
ebareaalsem. Inimesed mürgitavad iseend ja ümbritsevat
selleks, et saada kätte kübeke
metalli?

Merike Marie Nimmerfeldt
Talgujuht

sest ning annab ka võimaluse
õnnetuse korral abivahendi
järele haarata. Panen kõikidele inimestele südamele, et
päästevahendid on mõeldud
päästmiseks ning kindlasti
ei tohiks vahendeid rikkuda
ega varastada. Seetõttu on ka
päästerõngal lause „Kui varastad päästerõnga, varastad elu“.
Kutsume kõiki sel kevadel ka
oma kätega panustama kodukoha heakorrale ja silmailule
Teeme Ära talgupäeval. Sel

Kevad algab päästjatele
alati ühtemoodi
Põhja päästekeskus

Päevased plusskraadid ja päike
annavad märku kevadest. Murettekitav on see, et käesoleval
aastal on olnud juba kümneid
kulupõlenguid ning samas pole
veel kõikjal lumigi sulanud.
2015. aastal oli Harjumaal 221
kulupõlengut ja 19 metsatulekahju.

Vana poe kelder Turba raudteejaama lähistel kas tulevane Eesti väikseim ööklubi?
Konseptsiooni autor Ott Jeeser

Kahjud, mis kulupõlengutest
tekivad on ulatuslikud. Peale
selle, et kulupõlengud võivad
hävitada Teie kodu ja ohustada
elu, teevad need kahju ka keskkonnale ja elusloodusele. Peamiselt saavad kulupõlengud
alguse inimlikust lohakusest ja
ka pahatahtlikust inimtegevusest, olgu selleks siis hooletult
tehtud lõke, loodusesse visatud kustutamata suitsukoni või
tahtlikult süüdatud heinamaa.
Kulu põletamine on aastaringselt keelatud ja karistatav tegevus.
Paljude kulupõlengute taga on
laste uudishimu ja teadmatus
– pannakse kuivanud rohule tuli otsa, et näha leeke ning
päästeautot sündmuskohale kihutamas. Tõsi, päästeautod on
põnevad ja tekitavad lastes uudishimu, kuid päästjate peamine tegevus ei ole lastele põnevuse tekitamine, vaid abivajaja
aitamine. Lastele tuleb rääkida,
et tikkudega mängimine metsas, maastikel ja ka kasutuseta
hoonetes võib lõppeda õnnetult. Nagu öeldakse, ära mängi
tulega!

Pakume
talgusuppi
ja reivi-pidu,
mis toimub uues
kultuurikeldris.

Kontakt: huvijuht@
turbakool.ee

Graafik: Miks on oluline
jäätmeid sorteerida?
Ei reosta loodust
Hoiame õhu puhtana

Seoses
keskkonnanädalaga
Hoiame/säästame
said õpilaloodust
sed koju küLoomad ei saa
sitlusankeedi,
haiget/hukkuks
kus oli mitmeid
Oleks vähem
küsimusi jäätmete
prügi
ja taaskasutamise
Muu
kohta. Ankeedi eesmärk oli selgeks teha,
kas see teema on endiselt arusaamatu ja võõras
või toimib jäätmete sorteerimine kenasti. Õpilastele
andsin ülesande, et vastama
peavad vanemad ja vastuseid ei
tohi otsida mujalt kui oma lapse käest. Õpilased olid sellest
ülesandest väga põnevil.
Hoimae/säästame
(elu)keskkonda

4. veebruaril tegime kokkuvõtte nädalal toimunust ja
vaatasime üheskoos Reet Ausi
filmi „Moest väljas“. Kiidetud
said ka keskkonnanädalal osalenud aktiivsemad õpilased
ja õpetajad. Neid ootame 29.
aprillil ekskursioonile Tallinna erinevatesse asutustesse
(Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, Eesti Pandipakend,
Reet Ausi stuudio). Sellest täpsemalt juba järgmises lehes!
Täname kõiki keskkonnanädalal osalenud õpilasi, lapsevanemaid ja Ellamaa Loodusseltsi ning kohtume järgmistel
üritustel!

Mida teha jäätmetega,
et neid tekiks vähem?

Kokku tagastati 101 korrektselt
täidetud ankeeti (75% koguhulgast). Kõige rohkem vastanuid
elab Turbas (80% kõikidest
vastanutest) ja enamus elab
kortermajas (80% kõikidest
vastanutest).

aastal on eesmärgiks muuta
Nissi tiikide ümbrus niidetavaks ning suplejatele ja puhkajatele meeldivaks paigaks.
Talgulised kogunevad Nissi
tiikide juures 7. mail kl 10.00.
Tasandame Nissi tiigi kaldapealsed, korrastame vana koolihoone pargi hekke ja puid.
Talgupäev lõppeb kl 14.30
talgusupi söömise ja väikese maiusega. Võta kaasa hea
tuju, teotahe, sõber ja kindad!
Armastame ja hoiame koduvalda!

Suur rõõm on tulemuste üle:
ȖȖ 90% viib pandipakendi
automaati (kes siis raha ei
tahaks tagasi saada)
ȖȖ 89% kogub paberi ja papi
eraldi (1/3 läheb konteinerisse, 1/3 põletatakse ja
1/3 valmistatakse midagi
muud)
ȖȖ 82% korjab ohtlikud jäätmed eraldi
ȖȖ 63% annab oma riided
taaskasutusse (sugulastele, tuttavatele, kaltsukasse)
ȖȖ 59% viib vanaelektroonika
jäätmejaama
ȖȖ 51% viib klaaspurgid
konteinerisse (tulemus on
seetõttu madal, et palju
tehakse hoidiseid purkidesse)
Vähem sorteeritakse biolagunevaid jäätmeid ja segapakendit eraldi. Põhjuseks oli toodud,
et konteiner puudub või on
liiga kaugel. Võime järeldada,
et kodudes, kus meie õpilased
elavad, toimub jäätmete sorteerimine kenasti ja pered on
ka teadlikud, miks see oluline
on (vt graafikut )

Selleks, et maastikupõlenguid
vältida, tuleb meeles pidada:
ȖȖ lõket tehes arvesta alati
tuule tugevuse ja suunaga,
tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga tuulega (kuni
5m/s);
ȖȖ liiga suurt kuhja oksi, puid
jmt lõkkesse panna ei tohi
– mida kõrgem lõke, seda
kõrgemale käivad leegid ja
kaugemale lendavad sädemed, mis võivad süüdata
nii hoone kui ka metsa;
ȖȖ lõkkekoht peab olema
ümbert korralikult puhastatud ja mittepõleva materjaliga ümbritsetud, nt:
kivide, mulla või liivaga;
ȖȖ õke tuleb teha hoonest ja
metsast ohutusse kaugusesse – vähemalt 15
meetrit;
ȖȖ varu alati lõkke tegemise
juurde ämbritäis vett või
liiva, võimalusel ka tulekustuti;
ȖȖ grillimisel paiguta grill
tasasele pinnale ja hoonest
vähemalt 5 meetrit kaugemale;
ȖȖ rõdu on hoone osa ja rõdul
grillida ei tohi;
ȖȖ ära viska suitsukoni loodusesse.
Ja mis peamine – mitte kunagi
ei tohi tuld jätta järelevalveta!
Kui tekib olukord, et ise tule
kustutamisega toime ei tule,
siis tuleb kiiremas korras helistada 112.
Käes on kulupõlengute ohtlik
aeg. Olge palun hoolsad!
Palusin peredel kirjeldada ka
võtteid, mida nad kasutavad, et
jäätmeid vähem tekiks, siin mõned populaarsemad, mis võiks
olla kasutusel kõikides peredes:
ȖȖ Käi poes riidest kotiga!
ȖȖ Meisterda erinevaid asju
(nii paberist, riidest kui
plastist)!
ȖȖ Osta minimaalselt kaupa
kilekotiga/pakendatult!
ȖȖ Tee tühjadesse purkidesse
hoidised!
ȖȖ Kasuta kilekotte korduvalt!
ȖȖ Piira ostmist/tarbi vähem
(poes käies tee ostunimekiri, et üleliigseid asju ei
ostaks)!
ȖȖ Toidujäätmed vii metssigadele/loomadele!
ȖȖ Tee ise süüa algusest
lõpuni!
ȖȖ Tarvita "teise ringi"asju!
Elanikel on selge, et vähem
jäätmeid on parem! Järgmised
teemanädalad juba uutel teemadel!

Turba kultuurimajas
avati Kostüümituba
Nissi Valla Kultuurikeskus
avas märtsis kostüümilaenutuse Kostüümituba. Kostüümitoast leiad mitmesuguseid
põnevaid rõivaid ja vahvaid
kostüüme nii lastele kui täiskasvanutele.
Kostüümidega saad tutvuda
Turba kultuurimajas E-K kl
17.00-21.00 või kodulehe kostüümigaleriis.
Kostüümide

laenutamine on tasuta, tingimustega saad tutvuda kultuurikeskuse kodulehel. Kodus
kasutult seisvad kostüümid
võid aga julgesti tuua Kostüümituppa!
Kostüümitoast leiad mitmesuguseid põnevaid rõivaid ja
vahvaid kostüüme nii lastele
kui täiskasvanutele

Kultuur muutuvas ajas
Hea Nissi Valla elanik!

!

Oled väga oodatud
vestlusringi "Kultuur
muutuvas ajas vol2".
Võtame kokku lõppeva
hooaja ja räägime kuidas
meil tegelikult läks.
Vaheajal on avatud kohvik
ja loosi läheb kaks järgmise
hooaja ürituste priipääset.
18. mai
Turba kultuurimajas
19. mai
Riisipere kulturimajas
Algus kl 19.00

Sügisel toimus meie kultuurimajades üritus „Kultuur
muutuvas ajas“, mille sooviks
oli kaasata vallarahvast kaasa
mõtlema, millised on nende
ootused kultuurielule. Üritusel loositi kõigi osalejate vahel
välja kaks priipääset kõikidele
Nissi Valla Kultuurikeskuse
selle hooaja üritustele. Teataja
palus võitjatelt kommentaari.
Milliseid üritusi olete külastanud? Milline neist jättis kõige
eredama mulje? Kuidas iseloomustaksite Nissi Valla Kultuurikeskuse peagi lõppevat
		 hooaega?
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Vana-Riisipere mõis
Reelika Väli

Kui jututeemaks tuleb Riisipere ajalugu ja mõis, siis liiguvad
mõtted esmalt kõrgklassitsitliku iluduse ehk Uue-Riisipere
mõisa sammastega peahoone
juurde. Õige mõisasüda, ehk
Vana-Riisipere mõis, asub aga
sealt linnulennult 2 kilomeetrit
edela suunas Kivitammi külas.
Nissi piirkonda on maininud
Rootsi ja Taani preestrid oma
kroonikates juba 13. sajandi
algul, kui siinseid alasid haldas
läänimees Mattis Risbiter, kelle nimest ongi tuletatud kohanimi Riisipere (Riesenberg).
Võib oletada, et Riisipere mõis
oli olemas juba mõnevõrra varem, kui selle esmamainimise
ajal 1394. aastal, mil Taani ordu
läänistas ümbruskonna maad
Everhard von Boderckele.
15. sajandi lõpus läks mõis
Uexküllide perekonna kätte.
Uexküllidest on kõige värvikamalt end ajalukku kirjutanud
muidugi mõisnik Johann von

Õie Eliise Püss:

Uexküll, kes pärast oma talupoja mõnitamist, piitsutamist
ja tapmist mõisteti Tallinna rae
poolt surma ja hukati Harju väravate vahel 1535. aastal. 1598.
aastal jagati pärandijagamise
käigus tema tütretütarde vahel Riisipere mõis kaheks ning
seda võib lugeda Uue-Riisipere
mõisa alguseks. Vana-Riisipere
jäi Asserieni perekonnale, kuid
1669. aastal ostis Uue-Riisipere
mõisnik von Bistram Vana-Riisipere mõisa tagasi ning edasi
püsisid mõlemad mõisad sama
suguvõsa omandis kuni mõisate võõrandamiseni. Lisaks mainitutele on mõisavalitsejateks
olnud veel Treydeni, Taube ja
Stackelbergide
perekonnad.
Stackelbergid olidki need, kes
alustasid 1810.ndatel uue mõisahoone rajamist Uue-Riisiperre.

Vana-Riisipere mõis 1910. aastal		

vanema ehitise müüridele. Väikese varaklassitsistliku poolkelpkatusega mõisahoone ette
jäi auring, maja ümbritsesid ait,
tall-tõllakuur jt kõrvalhooned.
Uue-Riisipere mõisa valmides
jäi Vana-Riisipere mõis tegutsema karjamõisana. Kui 1919.
ndal aastal võõrandati Stackelbergidelt mõlemad mõisad, võiMilline oli Vana-Riisipere (Alt- maldati endistel omanikel kuni
Riesenberg) mõisahoone neil 1939. aasta ümberasumiseni
ammustel aegadel, selle kohta Vana-Riisipere mõisas elada.
on meil vähe aimu. Uus pea- Pärast teist maailmasõda ehitahoone ehitati 1850.ndatel ja ti mõisahoonet tublisti ümber
võib arvata, et see on ehitatud ja sinna rajati kauplus. Hoonet

Erakogu

on kasutatud lisaks raamatukogu, sovhoosikontori ning korteritena. Vana-Riisipere mõisas
asunud kauplust mäletavad
vanemad inimesed veel tänapäevalgi ning rahvasuu jutustab, et kunagi oli Uue- ja VanaRiisipere omavahel salakäiguga
ühendatud.
1972. aastal oli majas tulekahju
ning ilus hoone jäi varemetesse, ajapikku lagunesid ka kõrvalhooned. Tänaseks on VanaRiisipere erakätes ja praegused
omanikud tegelevad mõisakoha taastamisega.

Priipääsme võitmine oli minu jaoks nii suur
rõõm ja õnn! Pension on mul väike ja igakuised kulutused on suured, ma pole kunagi saanud endale nii palju
üritustel käimist lubada. Vaatamist-kuulamist on sellel
hooajal väga palju olnud. On olnud tõesti tore, et olen saanud kõikidel nendel üritustel käia. Väga toreda mulje jättis näiteks Vana Baskini Teatri etendus „Kaitseingel
minu õlal“.
Maire Kessel:
Kuna ma tavaliselt elus midagi suurt võitnud ei ole, siis see, kui pärast loosimist hõigati välja minu nimi ja öeldi, et olen võitnud priipääsme kõikidele
Nissi Valla Kultuurikeskuse hooaja üritustele, tundus uskumatuna. Olin nii
rõõmus kui ka üllatunud.

Pärast teist maailmasõda asus hoones kauplus (foto 1966. a)		
					
Rahvusarhiiv

Olen külastanud nelja üritust: teatriõhtut „Limbo“, filmiõhtut „Ema“, ansambli Curly
Strings kontserti ja PLMFi kontserti „Emakeele helin“. Paljud neist üritustest on olnud
minu teadlik valik, ma olen väga oodanud neid üritusi ja tahtnud minna. Mõningaid üritusi
olen külastanud, kas siis hea seltskonna või sõpruskonna eestvedamisel või hoopiski mõnel
muul põhjusel. Kõik need üritused on pakkunud mulle elamusi, kõige eredama mulje jättis
aga ansambli Curly Strings kontsert.
Kui küsiksin endalt, kas oleksin neid üritusi külastanud ka ilma priipääsmeta, siis vastus
oleks „jah“. Priipääse kõige selle huvitava ja põneva kõrval on lihtsalt lisaboonus.
Minu jaoks on kultuurikeskuse lõppev hooaeg olnud küllaltki murranguline, sest ilmselgelt on pakutavad üritused põnevamad, kaasahaaravamad ja kogunud rohkemat
külastatavust, kui eelmistel hooaegadel. Seda on näidanud täismajad nii kultuurikeskuse enda poolt korraldatud üritustel (nt EV98 tähistamine) kui väljastpoolt pakutud üritustel (nt Curly Stringsi kontsert). Hooaega on võetud
asjalikult ja rahulikult, on võetud teha ja on tehtud korralikult.

Kes on kunagi käinud valdade
talimängudel, need on näinud.
Hoolimata sellest, et tegu oleks
justkui valdade mängudega,
seisavad stardis lausa Eesti
koondise suustajad. Noh, jah,
eks neilgi on ju oma koduvallad.
Endised, praegused. Kuid siiski on võistlus kõike muud kui
lihtne.
Nii muuseas põigates üliaktuaalsele valdade ühinemise
teemale, võib vabalt silmapaistvaid sporditulemusi esile tuua
ja mainida ära, et ka Nissi vallal on head-paremat ühisvalda
kaasa tuua (Saue üldtulemus
sel korral 16. koht? Pole viga,
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Ave, 7. klass
Me käisime eelmisel reedel
Tallinnas bowling’ut ja curling’ut
mängimas. Sõitsime sinna hommikuse rongiga.

Minu sportlik päev
Nissi Põhikoolis on traditsiooniks korraldada igal talvel üks
sportlik päev kodust kaugemal. Sel aastal said lapsed valida Kuutsemäel suusatamise
ning Tallinnas bowling’u ja
curling’u mängimise vahel.

Kui me olime Tallinnasse jõudnud jalutasime läbi Raekoja platsi
bowling’u saali. Me jagunesime neljaks grupiks. Mängisime bowling’ut tund
aega. Meie võistkond jõudis mängida ühe mängu. Seal oli väga lõbus. Me tellisime sealt friikartuleid, aga me ei jaksanud neid palju süüa, andsime enamuse
viiendale klassile. Ma arvan, et me oleksime võinud seal kauem olla,
aga muidu oli tore.
Järgmiseks läksime curling’usse. Sõitsime sinna trammiga. Curling oli Tondiraba
Jäähallis. Alguses me ootasime seal 10 minutit, et sisse saada. Kui me sisse saime
ootas meid seal instruktor, ta nimi oli Harri. Ta õpetas meid curling’ut mängima.
Aga ennem seda pidime vasakusse jalga panema valge väga libeda talla. Kuul
kaalus 18,5 kg. Alguses ei saanud aru kuidas see käib, aga lõpuks juba sai.
Järgmiseks õppisime harjaga jääd puhastama. See oli tore, aga käed väsisid
ära. Lõpuks kui mängima sai hakata oli juba lõbusam. Ma „viskasin“
esimesena ja pärast puhastasin jääd. Lõbus oli esimesed kaks
mängu, pärast seda läks juba igavaks.

Nissi vald Eesti spordi
esikümne seas
Võib-olla siiski ei tasu pealkirja
liigtõsiselt võtta, kuid üle-eestilisel valdade talimängudel saavutas Nissi valla esindus 7. koha
46-st. Kommentaar õnnestus
kätte saada suusavõistkonnalt,
nende hinnangul läks suusatajatel asjaolusid arvestades väga
hästi.

Vana-Riisipere mõisahoone 2003. aastal		

Bowling’usse võiks veel minna, aga kas ma

curling’usse läheksin ei tea.
Mina valisin Kuutsemäe selle pärast, et ma
Nissi Vallavolikogu spordikomisjon
Mina valisin sel aastal Kuutsepolnud kunagi seal käinud. Ma
koos teeme parema tulemuse).
mäe, sest see on lahedam kui
arvan, et see otsus oli õige ja minu
Curling’ut mängimas
Nissi Põhikooli fotokogu
uisutamine või bowling. Buss
arvates parim otsus mille ma olen eales
Nissi valla esindajad ei lasknud
sõitis umbes 3 tundi. Tegime
langetanud.
Läksime
siis
8.20
bussiga
Oteka sel aastal end tippude kopääle. Bussisõit oli päris lahe, seal sai palju
ka 1 peatuse. Kohale jõudes
Kõigepealt
halolust heidutada. Ega ka raja
nalja. Vahepael tegime ka poe peatuse. Kohale
oli seal rahvast palju. Kohe
sõitsime rongiga Balti
raskusest (kõige järsem rada?!).
jaama ja sealt kõndisijõudsime kell 11.46.
läksime sinna, kust saab asju
Ilm oli suurepärane, emotsioome Kuulsaali. Kuulsaalaenata. Mina valisin nüüd
nid pidevalt laes, võistkond
Alguses, kui ma varustuse kätte sain, siis ma ei saalis läksime mängima
suusad, sest eelmisel korülearugi tihti kommentaatorite
nud aru kuidas ma peaksin nii raske varustusega liibowling’ut. Minu skoor
ral võtsin lumelaua. Suushuviorbiidis – mida veel ühelt
ei olnud küll nii hea kui
kuma. Esimese tunni harjutasime Karoliniga väikeskadega polnud kerge, sest
sõbralikult mõõduvõtmiselt
mõnel teisel, aga ikka oli
te laste mäel, kuid edasi läksime suurele mäele. Suur
ma polnud nendega kaua
tore mängida. Pidime
oodata. Nii toodigigi ära suusmägi oli kõige lahedam. Mäest alla laskmise saime nii
ära vahetama kingad ja
tamises 11. koht. Ja seda vaaaega sõitnud. Ma õppisin
käppa, et pärast lasksime Indra ja Oliveriga ilma kepvalima õige raskusega
tamata sellele, et 12-aastased
pidurdama ja siis harjupideta
alla.
kuuli. Mängu ajal saime
noormehed Frank Aron Ragilo
tasin väikesel mäel koos
seitsmenda klassi tüdVahepeal kui ma kõige järsemast mäest alla lasin, siis
ja Ivar Svivtsev hoopis 16-aasteistega. Suurele mäele
rukutelt tasuta friikartutaste vanusegrupis võistlesid.
mul kadus pilet ära. Ma olin mures, et ma ei saa enam
ei tahtnud minna, sest
leid,
kuna
nad
ei
tahtnud
Valdade talimängude naiste
alla
lasta
ja
üles
ka
ei
saa.
Aga
siis
tuli
mu
juurde
mees,
neid
enam.
ma polnud endas veel
Tähtis pole mitte võit, vaid hea teatevõistlus		
kes ütles, et mu pilet vedeleb mäe peal. Ma jäin alla oonii kindel. Kui ära vätuju madalamate kohtade eba- Foto: Gerly Ragilo
Peale bowling’ut sõitsime
tama ja ta tõi mulle pileti ära.
sis, siis tagapool oli
bussiga jäähalli curling’ut
edu üle, või kuidas see nüüd
kohvik, kust sai igast
mängima. Bussis pidin päris kaua püsti seisma, aga
täpselt kõlaski?! Igatahes suur
Söömas me Kuutsemäel ei käinud, sest aega lihtsalt
lõpuks leidsin endale ka tooli. Kui kohale jõudsime,
asju osta. Kuutsemäel
suur tänu kõigile valdade mänpolnud.
Meil
oli
nii
palju
tegemist
suusatamisega.
kõndisime suure ringi ümber jäähalli, kuna ei leidnud
olime ka u 3 tundi.
gul osalenutele ja, et suveAinult juua ostsin sealt. Tagasiteel oli bussisõit veel
õiget ust üles. Natuke aega õppisime, kuidas mängida,
Tagasi
jõudsime kell
mängud pole enam mägede
lahedam. Koju jõudsime umbes 18.30. Tee peal koju
ja siis mängisime tiimidena. Me kaotasime täiega. Pea7. Jäin päevaga rahutaga, siis jalgratturid ja kertegime jälle poe peatuse ja kõik tormasid poodi.
le curling’ut läksime Viru Keskusesse ja sõime Hessis.
gejõustiklased, palun andke
le ja see võiks korduRongi peale kõndisime „rahulikult“, nii et higi lendas.
Mulle meeldis väga see päev ja läheksin iga
endast märku meiliaadressil
da.
Rongi peal sõin ma jäätist, mille Hessist kaasa võtsin
Markus, 6. klass
kell uuesti.
sport@nissi.ee.
ning lobisesime niisama. Ühesõnaga oli väga tore päev!
Mari, 5. klass

Victoria, 7. klass

KULTUUR JA SOTSIAALTEEMAD

Nissi Valla Laululaps 2016
Nissi valla laululapsed on juba
aastaid igal kevadel laulmises
mõõtu võtnud ülevallalisel
laulukonkursil Riisipere Laululaps, mis omal ajal kutsuti
ellu eesmärgiga valida välja
Harjumaa Laululapse võistlusel Nissi valda esindavad
lapsed. Tänaseks on kohalik
lauluvõistlus üks tähtsamaid
ülevallalisi üritusi ja sel aastal
toimus see esmakordselt Nissi
Valla Laululapse nime all Turba kultuurimajas. Järgmisel
aastal toimub üritus Riisiperes ning seejärel taas Turbas.
Sellel aastal valisid võistlejad
välja meie valla lauluõpetajad.
Igal õpetajal oli võimalik võistlusele esitada 4 last. Järgmisel
aastal on plaanis korraldada
eelvoorud. Need lapsed, kes

elavad Nissi vallas, kuid õpivad
koolides väljaspool koduvalda,
saavad lauluvõistlusel osaleda
oma kooli muusikaõpetaja juhendamisel.

Muusikavõistlusel said lapsed
esineda ansambli saatel – see
on kogemus, millest on laululastel tulevikus kindlasti palju
kasu. Lauluvõistluse läbiviijateks olid samuti kohalikud
lapsed: üritust juhtisid Anastasia Ananjeva Turba koolist
ja Oliver Tamm Nissi Põhikoolist. Lauluvõistlusega jätkus
suurepärane koostöö Turba
Kooli õpilasesindusega, kes
võttis enda kanda kohviku pidamise, et tublidele lauljatele
pika päeva jooksul kehakinnitust ja värskendavat joogipoolist pakkuda.
Ka võitjatele jagatud auhin-

nad olid sel aastal eranditult
Nissi vallast. Alagruppide
võitjad said kingituseks Ellamaa Loodusseltsi Lubja-Leenu lauamängud ning publiku
lemmiku rändauhinnaks oli
perekond Orutalu valmistatud
puidust kell.

Lauluvõistlusele Harjumaa
Laululaps 2016 lähevad 22. ja
23. aprillil Nissi valda esindama Lisandra Tõnsing, Ketter
Sassi, Hiie Pent, Helmi Holm,
Virje Laak ja Cara Ellen Appel
Publiku lemmiku tiitli võitis
Virje Laak.

Nissi Valla Laululaps 2016 publiku lemmiku tiitli võitis Virje Laak.
				
Foto: Anu-Mai Kaljumäe

Lugeja küsib:
Kui ma esitan mehe vastu elatise hagi,
aga hiljem loobun sellest,
kas siis seda enam uuesti esitada ei saa?
Hagist loobumise tagajärg on
tõesti tavapäraselt see, et kohus lõpetab menetluse ning Te
ei saa samas asjas sama isiku
vastu enam kohtusse pöörduda. Kuid elatise puhul on tegemist korduva kohustuse täitmisele suunatud hagiga ning
asjaolude muutumise korral
on Teil siiski õigus uuesti kohtusse pöörduda.
Kui Te esitate hagi ja mingil
põhjusel mõtlete ümber, siis ei
ole alati kasulik hagist loobuda, kui võimalik, siis tasub hagi
pigem tagasi võtta. Sellisel juhul jätab kohus hagi läbivaatamata, mis võrdub sellega, nagu
hagi ei ole kohtu menetluses
olnud, mis omakorda tähen-

Kodumaisteks esinemispaika-

deks on olnud üldtantsupeod
2009. ja 2014. aastal, I Eesti
Naiste Tantsupidu, Harjumaa
tantsupäevad, Memme-taadi
päevad Rocca al Mares, Tallinna Raekoja platsi jõululaadad,
Kuressaare Merepäevad, Varbola Puupäevad, Õllesummerid
jpt. Tantsuõpetaja Sirje Nokkuri algatusel on peaaegu 20 aastat tähistatud rahvusvahelist
tantsupäeva, algul Haibas ning
hiljem Riisiperes. Mitmete festivalide raames on käidud tantsimas kaugemalgi: 2005. aastal
Slovakkias, 2009. aastal Ungaris, 2012. aastal Itaalias, 2013.
aastal Makedoonias ja Kreekas,
2014. aastal Austrias ja 2015.
aastal Prahas. Lisaks esinemised Europeade raames Tartus ja Klaipedas. Vahelduseks
rahvatantsule on Piret Kuntsi
tantsurühm õppinud selgeks ka

Tantsurühm Roosi algusaegadel.

Foto: Marika Buht

mitmed võimlemiskavad ning
osalenud 2014. ja 2015. aastal
Eesti Spordiseltsi Kalev võimlemispidudel. Käesoleva aasta
eesmärgiks on tantsurühm
Roosi II seadnud jõudmise Jõgeval toimuvale II Eesti Naiste
Tantsupeole. Roosi I ootab aga
2. juulil ees esinemine Kalevi

keskstaadionil Eestimaa võimlemispeol, millest võtab livemuusika saatel osa ca 7000 harrastajat. Tantsurühma Roosi
20 tegevusaasta tähistamine
toimub Riisipere kultuurimajas 7. mail algusega kell
17.00.
Tekst ja fotod
Reelika Väli

sõitudest meenutab ta esimest
„ülemerereisi“ Saaremaale Aaviku aeda ning välisreisi kaunisse Slovakkiasse. Rooside
ümmargusest
sünnipäevast
rääkides soovib juhendaja neile
kelmikalt: „Pind päkka!“

Tantsujuhendaja Sirje Nokkuril on aastate jooksul olnud
hulgaliselt tantsurühmi nii
Riisiperes kui Haibas. Siin on
ta lisaks Roosidele juhendanud
ka Riisipere Tantsumemmesid
ning lühiajaliselt tantsis tema

käe all Nissi Põhikooli 2. klassi
segarühm, kus oli lausa 8 paari.
Naisrahvatantsurühma Roosi
liikmed paistavad Sirje sõnul
silma kokkuhoidvuse ja kohusetundlikkusega. Ühistest

24. märtsil tähistas staažikas
tantsuõpetaja 75. sünnipäeva.
Juubilari austuseks korraldasid nii praegused kui endised
tantsijad Riisipere kultuurimajas meeleoluka üllatuspeo. Peo
haripunktis andis Nissi Valla
Kultuurikeskuse juhataja Kaja
Rästas Sirje Nokkurile koos
õnnitlustega üle Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi

Sirje Nokkur lõikab lahti oma
sünnipäevatorti.

(ERRS) hõbemärgi rahvatantsutraditsiooni hoidmise ja edasikandmise eest.

21.mai toimub taaskord Naisteralli
me näha ka pealtvaatajaid.

Rallisõit seostub reeglina kiiruse ja kihutamisega, aga naisteralli on pigem vahva vaba aja
veetmise võimalus. Naisteralli
käigus läbitakse ca 150 kilomeetrit. Alustame Vanamõisa
vabaõhukeskusest ja kulgeme
mööda Harjumaa teid ning lõpetame taas Vanamõisas. Teel
toimuvad lisakatsed, kus ei ole
oluline kiirus, vaid hoopis täp-

sus. Just sellepärast ootamegi
sõitma kõiki igapäeva liikluses
osalevaid naisi, sest selleks, et
võita ei pea omama ralliautot.
Kõik lisakatsed tuletavad just
meelde seda, mida autokoolis
sai õpitud, kuid väga tähtis on
ka kaadrilugeja töö. Sel aastal
on meil 2 publiku katset. Esimene neist toimub Sauel ja teine Sakus. Neil mõlemal looda-

Ermil Miggur
Omena Õigubüroo
jurist

Küsi juristilt!
ajaleht@nissi.ee

Lugeja küsib:
SEB lõpetas märtsis pangateenuste pakkumise
postkontorites, mida muudatus finantsteenuste
kasutajatele kaasa toob?

Tantsujuhendaja Sirje Nokkur pälvis 75
aasta juubeli eel ERRSi hõbemärgi

Juubilar Sirje Nokkur koos oma endiste ja praeguste
tantsijatega. 			

Kirjeldatud menetlustoimingud „hagist loobumine“ ja
„hagi tagasivõtmine“ võivad
tunduda sarnased, kuid nad
toovad endaga kaasa erineva
menetlusõigusliku tagajärje.
Vahel võib selles osas eksimine olla saatuslik. Saamaks teada, mis on konkreetselt Teie
olukorras mõistlikum, tasub
alati enne tegutsemist konsulteerida juristiga.

Saada oma küsimus

Roosi tähistab 20. tegevusaastat
Selle aasta maikuus tähistavad
Roosid oma 20 tegevusaasta
juubelit. 1996. aastal alustas
juhendaja Sirje Nokkuri käe all
naisrahvatantsurühmas Roosi
8 tantsijat. Esimesest koosseisust tantsib tänaseni kolm
tantsijat. Ühiselt on osaletud
nii kohalikel kultuuriüritustel,
kui käidud tantsu keerutamas
kaugematelgi lavadel. Praegu
on Nissi Valla Kultuurikeskuses Roosi tantsurühmi koguni
kaks, Roosi I ja Roosi II, kus
tantsib kokku 22 naist. Roosi I
juhendab Piret Kunts, Roosi II
juhendajaks on Sirje Nokkur.
Lisaks praegustele juhendajatele on Roosidele aegade jooksul olnud tantsuõpetajaks ka
Sirje Vinni.

dab, et Te saate samas asjas
sama isiku vastu alati uuesti
kohtusse pöörduda.

Rallisõite naistele on korraldatud ka varasemalt. Esimene
naisteralli toimus juba möödunud sajandil, aastal 1986. Ralli
korraldajaks oli Harju Autom,
kes tegles korraldamisega kuni
aastani 1990. Seoses riigikorra
muutumisega tekkis väikene
paus. Alates 2000 aastast korraldas Naisterallisid Asmer
Elstera klubi. Kuna tundus, et
naisteralli muutub rutiiniks
tekkis 13-aastane paus. Taas
tõime Naisteralli rahvani eelmise aasta oktoobris.
Osalemise eelduseks on kahest
naisest koosnev ekipaaž, mõlemal autosolijal peab olema

juhtimisõigus. Edasine on juba
lapsemäng. Tuleb end registeerida, võtta kaasa kiiver ja rajale
minna. Osa võivad võtta kõik,
aga auto peab muidugi endal
olema. Pealtvaatajatel soovitame tulla nii Sauele, Saku kui ka
kui ka lõpp-punkti Vanamõisa.
Neile, kellel on huvi teistegi
katsete vastu, väljastame nende
toimumise kohad võistluspäeva hommikul koordinaatidena.
Sel aastal on tark silm peal
hoida nii MTÜ Birkenwaldi
facebook’i lehel, kui ka Naisteralli kodulehel www.naisteralli.
eu, et viimaste uudistega kindlasti kursis olla.

SEB pank otsustas alates 1.
märtist 2016 postipanga teenuse osutamise postkontorites lõpetada. Kuna teenus
kaob kõigist postkontoritest,
siis ei ole see enam saadaval
ka vastavatud postipunktides.
Kliendi jaoks tähendab see
eelkõige seda, et postiasutusest ei saa enam sularaha välja võtta. Lisaks sellele kaob
teenuste valikust ka rahvus-

vahelise rahakaardi teenus,
mida hakkab asendama 107
postkontoris pakutav Western
Unioni kiirrahaülekanne.
Kõik postiteenuseid on tegelikult võimalik tarbida ka oma
kodus kirjakandja vahendusel. Kuigi kirjakandjaga pole
võimalik sularaha tellida, siis
pensioni toob kirjakandja soovi korral ikka koju kätte.

Lugeja küsib:
Omniva kolib viie aasta pärast lõplikult postkontorid postipunktidesse. Millised on plaanid
Riisipere ja Turba postkontoritega?
On ülemaailmne trend, et postiteenused liiguvad parema
kättesaadavuse huvides postkontoritest näiteks kauplustesse ja raamatukogudesse.
Seda teed on mindud nii Saksamaal, Taanis kui Soomes.
Tegelikult on postipunkt samasugune postiasutus nagu
postkontorgi, mis pakub kõiki
kirja- ja paki teenuseid, lisaks maksete vastuvõtmist
ning perioodika tellimuste
vastu võtmist. Nii nagu mujalgi Eestis otsib Eesti Post ka

Turbas ja Riisiperes sobivaid
partnereid, kes oleksid nõus
kvaliteetselt postiteenuseid
osutama vähemalt viiel päeval
nädalas. Avame postipunkti
siis, kui leiame partneri, kes
parandaks piirkonnas postiteenuste
kättesaadavust.
Omalt poolt tagab Eesti Post
postipunktile teenuste osutamiseks vajaliku mööbli ning
kõik vahendid ja väljaõppe.
Mattias Kaiv
Eesti Posti pressiesindaja

Nissi valla koostöö
Keila Hooldekoduga
Nissi Vallavolikogu otsusega
suleti Munalaskme Hooldekodu 1. detsembril 2015,
kuna märkimisväärsete investeeringuteta oleks kannatanud hooldekodu teenuse
kvaliteet. Valla hooldekodu
sulgemise tõttu on Nissi vald
sõlminud raamlepingu Keila
Hooldekoduga, mis pakub renoveeritud Keila Haigla hoones kuni 20 voodikohta Nissi
valla eakatele.

Täpsemat infot saab küsida
vallavalitsuse humanitaarvaldkonna juhilt.
Riina Haljasoks
Humanitaarvaldkonna juht
608 7208
riina.haljasoks@nissi.ee
T 14.00 – 18.00
N 9.00 – 13.00

Jurist annab nõu

Reelika Väli
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Lehetu külavanem Riho Kivisild
Vabariigi aastapäeva lipuheiskamisel
Foto: Juhan Särgava

Sõbrapäev Lehetus
14. veebruaril tähistasime Lehetu Külaseltsis sõbrapäeva.
Tähistamist alustasime tordi
tegemisega, millest võtsid aktiivselt osa paljud Lehetu küla
noored. Lapsed said koos suuremate abiga valmis kena ja
uhke sõbrapäeva tordi.

Igal aastal on meie külas kujunenud heaks tavaks koguneda
Vabariigi aastapäeval päiksetõusu ajal küla kivi juurde
lipuheiskamisele. Nii ka sellel
aastal. Lipu heiskas külavanem Riho kohalolijate esitatud hümni saatel. Seejärel
ootas meid kohvilaud külakeskuses.
Elvi ja Olvia
Lehetu Külaselts

Kui tort oli ilusti külmkappi pandud, hakkas peale tore
näputöö. Külas olid Grete ja
Maris Turbast. Külaliste juhendamisel valmisid ilusad
käepaelad, kõrvarõngad ja ripatsid. Kõik lapsed said endale
midagi toredat teha.
Aga nalja sai ka päris palju.
Rääkisime
meisterdamise
ajal toredaid lugusid. Lastel
sai tehtud väikestest südametest veel suurem süda seinale,
mille taustal sai pilte teha. Kui
tort oli söödud, läksid lapsed
koju ja unustasime pildistamise ära. Muidu oli igati tore
sõbrapäev!

Kodumaa on kõige kodusem maa
Kodumaa on kõige
kodusem maa,
kus laps võib
julgesti astuda

Terje Lehtme
Riisipere Lasteaia vanemõpetaja

Meie lasteaiamaja saab 6. aprillil 37aastaseks. Nende aastakümnete jooksul on meie lasteaias töötanud palju inimesi,
aga tulnud ja jäänud on vähem
kui kümmekond. Mäletan oma
esmatutvust lasteaiamajaga 37
aastat tagasi. Natuke kohutas
noort inimest suur ja uhke uus
maja. Suur tänu kõigile, kes on
andnud nende aastakümnete
jooksul oma panuse, meie kodukoha laste õpetamisel ja kasvatamisel. Alusharidus on väga
tähtis, sest see on nagu vundament, ilma milleta ei püsi maja
püsti.

Sel aastal algas kodumaa sünnipäevapidu
kätlemistseremooniaga. Iga laps, õpetaja,
töötaja sai meie maja direktori
kätt suruda ja sünnipäevatervitused edasi öelda. Eestimaa
sünnipäevapeoks olid vanema
rühma õpetajad pannud kava
kokku luuletustest, lauludest ja
tantsudest. Kardin ja sein olid
kaunistatud sinimustvalgete
lipsukeste, kangaribade ja õhupallidega. Lapsed ja õpetajad
olid kaunites peo- ja rahvariietes. Pidupäeva muutis eriliseks
meie oma kokkade poolt valmistatud suur ja maitsev pidupäevatort.
Teadagi, et meie maja töötajad
on naised, kelle pidupäev oli 8.
märtsil. Pihlakaterühma õpetajatel tekkis huvitav idee korraldada tüdrukutenädalal kübarapidu. Tüdrukud olid väga
armsad ja uhked oma kübarate
ja peoriietega. Poisid said seekord kaasa elada tüdrukute
esinemistele. Lõpuvalsiks kut-

Lii Rei

Vabariigi aastapäeva tähistamine Riisipere Lasteaias
				
Fotod: Terje Lehtme

Tüdrukutenädala kübarapidu Riisipere Lasteaias

susid poisid tüdrukud tantsule.
Peo lõppu kaunistas kübarakandjate ühispilt. Oli omanäoline ja meeleolukas pidu!
Teame, et üks rahvas püsib niikaua, kui püsib tema keel. Igale
rahvale on tema keel hindamatu väärtus. Saame olla uhked,
et oleme eestlased ja räägime
kauni kõlaga eesti keelt. Emakeelepäeva oleme tähistanud
palju aastaid. Eelmisel aastal
said meie maja julgemad lapsed
minna Haiba Lasteaeda emakeelepäevale luuletusi lugema
ja esinemisjulgust koguma.
Mõlemad lasteaiapered oli lapsevanematelt küsinud, millised
on kõige kaunimad eestikeelsed
sõnad. Meie vanemate poolt
valitud kaunimateks sõnadeks
olid: ema, kodu, kodumaa, kallis
ja armas. Oli väga soe ja sõbralik õhkkond ning oleme rõõmsad, et Haiba lasteaiapere meid
vastu võttis.

Sel aastal tulid Haiba lapsed
meile emakeelepäevale mereteemalisi luuletusi lugema,
sest selle aasta pärandkultuuri märksõna on merekultuur.
Õpetajad esitasid nukunäidendi „Teistest targem“. Rõõm, et
lapsed olid julged, hea diktsiooniga ja ilmekad luuletuste ettekandmisel ja loodame, et Haiba
Lasteaiaga suhtlemine jätkub.
Tahaks ka vanematele südamele panna, et nad loeks lastele
muinasjutte, luuletusi, seletaks
lahti vanasõnu, mõistataks
mõistatusi. Oluline on, et vanemad oskaksid laste jutte ja muinasjuttude jutustamisi kuulata.
Samuti on tähtis, et püsiks huvi
lasteraamatute ostmiseks ja lugemiseks ning see aitaks kaasa
eesti keele, meie emakeele, säilimisele.
Kaunist ja päikselist kevadet
kõigile!

Eesti lipp Mount Everestile
Sõbrapäeval valminud käepaelad.		

Foto: Elvi Urgas

Hiljem kogunesime külakeskusesse, kus toimusid tubased
võistlused. Viktoriiniks oli
koostatud küsimused lastele
ja ettevõtetele. Lastest sai esikoha Lisett ja ettevõtetest Lehetu Autolammutus OÜ.
Toreda roosa „notsu“ joonistas meile Turba kooli õpetaja
Lehetu vastlapäeva „staar“, kes
Piret ja põnevaks võistluseks
sai huuleneedi, kõrvaneedi, ninakujunes „notsule“ saba kinnineedi...
Foto: Elvi Urgas
tamine. Nii sai „notsu“ omale
nii kõrvarõnga, keeleneedi,
Vastlapäev Lehetus
huuleneedi jne. Kõige täpsem
Lehetu küla vastlapäeva tähis- oli Vanessa. Pikk päev tegi kõtasime laupäeval13.veeruaril. hud tühjaks ja nii me läksimeAlgul tundus küll, et vastla- gi Rita ja Olvia kaetud lauda
liugu lasta ei saa, kuna lund hernesuppi ja vastlakukleid
ei olnud. Aga paar päeva enne sööma.
vastlapäeva tuli lumi maha.
Vastlapäeva kõige põnevam
Nagu ikka tähistame vastla- ja ilusam osa oli aga saanisõit,
päeva kogu külaga ja seal te- mida pakkus meile OÜ Hobugutsevate ettevõtetega. Liu teenused Kalaoja talust oma
laskmiseks valmistasid osa- ilusa hobuse Friisuga.
lejad kelgud, millega lasime Täname kõiki sponsoreid , kes
liugu tiigi mäelt. Uhkema ja meid toetasid ja aitasid vastlapõnevama kelgu eest said au- päeva ürituse läbiviimisel.
hinna Ruslan ja ettevõtetest
Elvi ja Olvia
Lehetu Autolammutus OÜ.
Lehetu Külaselts

Tiina Umbsaar
Turba Lasteaia rühma- ja muusikaõpetaja

Meie lasteaias on saanud traditsiooniks kutsuda vabariigi
aastapäeva eel külla keegi, kelle
tegevusel on, või on olnud, vabariiklik tähtsus. Seekord kutsusin külla mägironija Ivar Laia.
Ivar Lai oli teine eestlane, kel jäi
300 meetrit puudu Mount Everesti tippu jõudmisest. Tema
esimene kõrgem matk toimus
1991. a Pamiiri (6900 m) ning
iga järgmise matkaga kõrgused
kasvasid. Pärast seda, kui Eesti lipp Alar Siku käes 22. mail
2003. aastal maailma katusele
ehk 8848 meetri kõrgusele jõudis, sai Ivar Lai koos Alar Siku
ja teiste meeskonna liikmetega
pärjatud aasta inimese tiitliga,
Suurel Munamäel avati nende matkagrupile tänutahvel ja
peaminister Juhan Partsi juures toimus tublidele mägironijatele Everesti tippu jõudmise
puhul vastuvõtt.
Näitasin lastele 2005. aastal ilmunud populaarset Raivo Plumeri ja Tõivo Sarmeti raamatut
„Everesti päevik“, mille tiraaž
on tänaseks läbi müüdud. Kogemustega alpinist Tõivo oli
sellel ekspeditsioonil Eesti
Nissi Valla Kultuurikeskus
kutsub kõiki üles jagama oma
mälestusi, lugusid, fotosid jt
säilikuid, mis kõnelevad Turba
kultuurimaja ja Turba aleviku
ajaloost

Kalaoja talu iludus Friisu lastele vastlasõitu tegemas Foto: Elvi Urgas

Nissi Valla Kultuurikeskuse
Turba kultuurimaja tähistab
sellel sügisel oma 80.ndat sünnipäeva. Ürituse väärikaks
tähistamiseks kogub kultuurikeskus mälestusi, lugusid, fotosid jt säilikuid, mis kõnelevad

grupi juht. Lisaks iga grupi liikme isiklikule panusele aitasid
matka rahastada ka sponsorid.
Tippu jõudmine osutus planeeritust pikemaks ning kestis
kokku 2 kuud. Meeskonna liikmetel pidi jätkuma nii vaimset
kui füüsilist vastupidavust.
Matkajaid sundisid kiirustama
ilmastikuolud ja Tiibeti viisa
lõppemine. Kuna torm hävitas
baaslaagris ja ülemistes laagrites (6400 m, 7050 m, 7600
m) osa varustusest, tuli vajalik
varustus „kokku klopsida“, et
vähemalt keegi Eesti mägironijatest saaks tippu jõuda. Ilma
tulemuseta oleks olnud kurb nii
kaotatud ajast ja kui rahast.
2003. aastal täitus Mount Everesti esmatõusust 50 aastat ja
kui Alar Sikk Eesti lipu Everesti
tippu viis oli rajal palju rahvast.
Seetõttu tekkis järjekord köiel
ja ka tipu eel redelil. Hõreda
õhu tõttu oli liikumiskiirus
aeglane ja vaevaline. Sellel ekspeditsioonil tegi külm Ivari varvastele ja sõrmedele liiga. Kui ta
23. mail üksinda 8300 m laagrist tippu tõusis, kukkus 8550
m kõrgusel alla tema seljakott
hapnikuballooni ja tipuvarustusega ning Ivar oli sunnitud
tagasi pöörduma. Selles ekspeditsioonis osales ka tuntud
Turba kultuurimaja ja Turba
aleviku ajaloost. Kogunenud
materjalide hulgas on juba olemas sadakond vana digitaliseeritud fotot, 7 videokassetti
näitemängudega ning Ingrid
Bärenklau mälestused alates
1964. aastast. Kui sul on Turba
ajalugu puudutavaid esemeid,
mäletad mõnd toredat lugu
või tead kedagi, kes võiks meid
ajaloo uurimisel ja säilitamisel
aidata, võta ühendust tel 5553
0447 või kaja.rastas@nissi.ee.

saatejuht Vahur Kersna ja ETV
näitas hiljem erinevaid lõike
matkast.
Esinesime lastega onu Ivarile
lipu- ja kodulaulude ning luuletustega. Alpinist näitas lastele
oma matkavarustust ning selgitas, milleks üks või teine ese
vajalik on ja kuidas neid kasutatakse. Ivaril olid kaasas vaid
need asjad, mis just sel kuulsal
matkal kasutuses olid: väga soe
magamiskott, sulejope, magamismatt, köied, kirka, toidunõud, tõusmis- ja laskumisseade, päikseprillid, kõrgtõusu
mäesaapad ja kassid. Hapnikumaski vaatasime pildilt, sest
maske ja balloone üürisid matkajad raha eest kohapeal. Terane Nora Lee vanemast rühmast soovis täpsustada kõrguse

meetreid ja uuris kuidas ikka
mägedes jääst suppi saab teha.
Uued mõisted laste jaoks olid
veel jakid (lehma taolised veoloomad) ja šerpad (inimesed/
kõrgkandjad). Ivar kinkis meile
2 plakatit ning andis soovijatele vaatamiseks filmi matkast
Mount Everesti tippu ja oma
raamatu „Everesti päevik”.
Tänasime külalist traditsioonilise Eda küpsetatud leiva, tänukaardi ja kingitusega. Suur
tänu, Ivar, et leidsid aega meie
jaoks ja avardasid meie silmaringi! Arvan, et selliste inimvõimete piiril tegutseja peab
omama tugevat tahet ja vastupidavust. Juba järgmisel päeval
pärast meie kohtumist ootas
Ivarit ees sõit Seišellidele oma
59. maratonile.

Alpinist Ivar Lai Eesti Vabariigi aastapäeva eel Turba Lasteaias
			
Foto: Tiina Umbsaar

Turbas on koht, mida rahvasuu kutsub Limonaadikurviks. Vanasti asus seal limonaadivabrik,
mille omanik tootis muuhulgas salaja ka kangemat
kraami. Kord, kui parajasti praskanõu käis, juhtus
konstaabel sinna kontrollima tulema. Mees ei osanud suure
hädaga muud peale hakata, kui ajas naise praska tünni ja
ütles konstaablile, et näe, teen siin naisele tervisevanni. Konstaabel jäänud uskuma ja mees pääses ära. Limonaadivabriku
omanik ei suutnud muidugi juhtunut vaid omateada hoida ja
rääkis sellest kohalikele meestele. Mehed küsisid: „No jube
kahju ka ju, et terve tünn praskat läks kaduma?“ Limonaadivabrikant vastanud seepeale: „Mis kaduma?!
Panin pudelile sendi juurde!“

Joonistuskonkurss „Joonistame linde“
Turba Raamatukogus

KULTUUR JA HARIDUS 7

Elen Turi
Turba Raamatukogu

Kuulutades välja joonistuskonkursi teemal „Joonistame
linde“, ei osanud aimata, et
osavõtt kujuneb nii rohkearvuliseks. Osalejaid oli 101,
saabunud töid pisut rohkemgi.
Kõigi tööde eksponeerimine
oli raamatukogule tõsine väljakutse – vaba pinda on siin
vähevõitu. Kuid kogu leidlikkust appi võttes, sai jõutud
parima lahenduseni. Rõõm,
mida need pildid raamatukokku tõid on kirjeldamatu. Raamatukogu külastajate poolt on
tulnud ohtralt kiidusõnu nii

lastele, kes joonistasid, kui ka
nende juhendajatele. Ega see
joonistamise kirg pole ju lastes
kuhugi kadunud, vahel on vaja
väikest tõuget, et see paberile
panna. Suur tänu juhendajatele Turba Koolist, Turba Lasteaiast ning Riisipere Lasteaiast.
Suur tänu kõigile osalejatele.
Tänu teile algas Turba raamatukogus kevad juba märtsikuu
algul.

Nissi
Põhikool
kuulutab oma peatselt saabuva 100. sünnipäeva eel välja konkursi koolile esindusliku, kaasaegse ja
kooli väärtusi sümboliseeriva
logo leidmiseks.

Näitus jääb üles kuni 20. aprillini. Olete oodatud vaatama!
Foto: Elen Turi

Nissi Põhikool peab lugu raamatutest ja
lugemisest. Püüame õpilastes tekitada
huvi raamatute lugemise vastu, võimaldades neil huvipakkuv või kohustusliku
kirjanduse teos laenutada just oma kooli
raamatukogust. Samuti täname igal kevadel tublisid õppureid ja koolilõpetajaid
kingitusega, milleks on raamat.
Koolil on olemas oma raamatukogu, mis
õnneks igal aastal täieneb vähehaaval uue
lugemisvaraga. Oma osa selles on kooli
sünnipäeval, mil iga klass kingib koolile
ühe raamatu, mis läheb kõigile kasutamiseks raamatukokku.
Kuid siiski on kooli raamatukogus puudu
mitmed kohustusliku kirjanduse teosed.
Ehk seisab just Sinul sellest nimekirjast
kasutuseta mõni raamat, mida Sa enam ei
vaja ja oled nõus ära kinkima Nissi koolile.
Raamatuid saab tuua Nissi kooli kantseleisse või huvijuhi kätte. Samuti oleme
nõus ka ise nendele järele tulema, kui olete nende loovutamissoovist teada andnud
kooli telefonil 608 7134 või 5551 0148.
Ette tänades
Nissi koolipere

Raamatu nimi

Autor

Pöial-Liisi

Andersen, H. Ch.

Valge kaelkirjak

Cowell

Krahv Monte-Cristo

Dumas, A.

Käru-Kaarel

Kass,Kristiina

Samueli võlupadi

Kass,Kristiina

Tublid loomad

Kotta, Feliks

Reinuvader rebane

Kreutzwald, Fr. R.

Vares Villemi jõulud

Käo, Henno

Crazy

Lebert, B.

Onu Ööbiku ööpäev

Niit, Ellen

Appi!

Nõu, H.

Jälle see Sune

Olssen, Sören

Teraspoiss

Parijõgi, Jüri

Paula raamatukogus

Pervik, Aino

Dixi ja Xixi

Pervik, Aino

Sellel õppeaastal tegutseb Turba Kooli ettevõtlusringi toel
kaks minifirmat: 7. klassi õpilaste minifirma ENC pakub
naturaalsetest ainetest valmistatud käsitööseepe ja 8. klassi
õpilaste minifirma PuitPott
puidust valmistatud lillepotte.
Minifirma on lihtsustatud variant õpilasfirma programmist
ning see on mõeldud ettevõtliku mõttelaadi arendamiseks ja
ettevõtlusalaste põhiteadmiste
andmiseks 7.-9. klassis. Minifirma programmis osalemine
aitab õpilastel tutvuda väikeettevõtte loomise, juhtimise ja
lõpetamisega ning toetab hariduseesmärkide saavutamist.
Ettevõtlusringi juhendajaks on
Turba Kooli vilistlane ja praegune õppealajuhataja Kristi
Värv, kes on kunagi ka ise õpilasfirma programmis osalenud.
Sealt tuligi idee ka tänastele
õpilastele pakkuda võimalust
tutvuda ettevõtluse algteadmistega.
Ettevõtlikud Turba Kooli õpilased Markus, Marleen, Saskia
Sofia ja Rait ning Eleri, Anastasija ja Cristin said esimesed
teadmised ettevõtlusest majandusõpetuse tunnis. Kui sel
õppeaastal avati ettevõtlusring,
tundus võimalus luua oma minifirma kohe põneva mõttena.
Ideid, millega minifirma tegeleda võiks, oli esialgu palju.
Ühiselt pandi kirja nii plussid
kui miinuseid ning pärast analüüsi jäi parim idee peale. Kõige keerukam osa ettevõtlusest
on olnud müümine ja tootmine. Müügioskusi on käidud

Konkursist võivad osa võtta
kõik õpilased, õpetajad, vilistlased, lapsevanemad ja kõik
teised, kes soovivad oma anda
oma panuse Nissi Põhikooli
visuaalse identiteedi leidmiseks.
Logokonkurss viiakse läbi
kahes voorus. Esimeseks vooruks on õpilaste ideekonkurss
(lõppeb 29.04.2016). Laekunud tööd laetakse anonüümselt üles Nissi Põhikooli Fac-

Koeralaps Berta seiklused Priilinn, Keitlin
Armastuse lugu

Segal, E.

Medaljon

Sepp, E.

Kuidas elad, Ann?

Vallik, Aidi

Minifirma programm annab
esimesed teadmised ettevõtlusest
Reelika Väli

Logokonkursi täpsemad reeglid leiad Nissi Põhikooli kodulehelt www.nissikool.ee.

Lugemine on vaimule sama, mis võimlemine kehale!

lihvimas erinevatel üritustel
ja laatadel nii oma koolis kui
kaugemalgi. Suurim neist on oli
veebruaris Rocca al Mare kaubanduskeskuses toimunud 20.
õpilasfirmade laat, kus pakkus
oma tooteid ja teenuseid ligi
200 õpilasfirmat erinevatest
riikidest.

saanud ning loodab, et huvilisi
jagub ettevõtlusringi ka järgmisel õppeaastal.
Minifirmad on oma toodetega
väljas ka 23. aprillil toimuval
jüripäevalaadal Nissi Valla Kultuurikeskuse Riisipere kultuurimajas.

„Algul seisime leti taga ja ootasime, et külastajad ise hakkaksid meie kauba vastu huvi
tundma. Peagi sai aga selgeks,
et taktikat tuleb muuta,“ räägib
Markus minifirmast PuitPott
ning kinnitab, et ise aktiivselt
inimestega suheldes on müügitulemus oluliselt parem, kui leti
taga klienti oodates.
Ettevõtjaid leidub ka õpilaste
vanemate hulgas, kes on lapsi
nende tegemiste juures igati
toetanud. Saadud kogemused
on õpetanud lapsi ka oma ettevõtjatest vanemate töösse
teisiti suhtuma ning pannud
mõtlema, et ettevõtlusega võiks
tulevikuski tegeleda. Juhendaja Kristi Värv kinnitab, et vanemate toetav suhtumine on
noortele väga olulise tähtsusega ning kiidab emasid-isasid,
kes on vajadusel alati abistanud
transpordiga kodust kaugemal
asuvatele laatadele.
Õppeaasta lõpus tehakse tegevuse kohta analüüs ning minifirmad likvideeritakse. Lapsed
kinnitavad, et sellest on pisut
kahjugi, sest ettevõtlusega tegelemine on väga tore olnud ja
soovitavad seda kogemust kõigile, kes ettevõtluse vastu huvi
tunnevad. Juhendaja kiidab
lapsi, kes on olnud väga tublid
ja paljuga iseseisvalt hakkama

Käsitööseepi valmistav minifirma ENC

Lillepotte valmistav minifirma PuitPott
			
2 x Turba Kooli fotokogu

booki lehele ning neid saavad
hinnata kõik soovijad. Kõige
rohkem positiivseid hinnanguid kogunud töö autor saab
märgatud.
Logokonkursi teise vooru on
oodatud vabalt valitud joonistus- ja disainivahenditega loodud digitaalsed logokavandid.
Logokavandeid ootame kuni
20. maini 2016 k.a aadressile
kool@nissikool.ee.
Laekunud logokavandite hulgast valib žürii välja 3-5 finalisti. Võitja selgitatakse välja
hääletusel, millest saab osa
võtta kogu koolipere. Lõpliku
võitja kinnitab žürii ja võitja
kuulutatakse välja 8. juunil
kooliaasta lõpuaktusel.

vid esineda. Esinemisaja pikkuseks on maksimaalselt 10 minutit.

Turba Kooli õpilasesinduse
ettevõtlikud noored korraldavad sellel kevadel ürituse
„Nissi valla noored hüpake
lavale!“, kuhu on oodatud esinema kõik 7-26aastased valla
noored. Esinemiste kõrval on
avatud arutelulaud „Nissi valla noorsootöö läbi noorte silmade“, mida juhib Ermil Miggur. Erilist tähelepanu tasub
pöörata ürituse plakatile, mille on kujundasid ja trükkisid
siiditrüki tehnikas õpilased ise
Ott Jeeseri juhendamisel. Samal viisil valmisid ka ürituse
reklaamsärgid, mida on kõigil
soovijail võimalik osta Turba Kooli õpilasesinduselt või
Nissi Valla Kultuurikeskusest
Nissis ja Turbas.

Noorte kõrval astub
lavale Keila noorte
bänd
Meloodiline
Pai ning suurepärane
Meister Jaan ja Priidik Hallas. Suupistet ja keelekastet pakub kohvik. Pileti hind 2€.
Jälgige reklaami, sest infot
sündmuse kohta lisandub kuulutustele ja veebi!

Üritus toimub 27. mail Nissi
Valla Kultuurikeskuse Turba
kultuurimajas. Registreeruda
saab aadressil hypakelavale@
gmail.com kuni 13. maini. Registreerumiseks anna teada
oma nimi, vanus ja millega soo-

Turba Kooli õpilasesindus koostöös kultuurikeskusega
kutsub üritusele „Nissi valla noored hüpake lavale!“
		
Turba kooli fotokogu

10. aprill

kell 12.00 jumalateenistus armulauaga

17. aprill

kell 12.00 jumalateenistus,

13. aprill
Eakad Haapsalu Veekeskuses.
Väljasõit Riisiperest kell 11.00.
-----------------

11. mail
Eakad Laulasmaa Spaas.
Väljasõit Turbast kell 10.00 ja
Riisiperest kell 10.10.
-----------------

24. aprill

kell 12.00 jumalateenistus armulauaga

1. mai

kell 12.00 jumalateenistus

1. mai

kell 14.00 jumalateenistus (Turba kultuurimajas)

5. mai

kell 18.00 taevaminemispüha jumalateenistus

4. mai 		
Eakate teatrikülastus.
Pärnu Endla Teatri etendus
„Kahe lugu“ Märjamaa Rahvamajas.
Väljasõit Riisiperest kell 17.45
ja Turbast kell 17.55.
Pilet koos transpordiga 13 €.
Info telefonil 553 2953 (Merike).

20. juulil
Eakate suvine ekskursioon
Lihula-Audru-TõstamaaVarbla-Karuse-Kullamaa.
Osalustasu 25 €. Väljasõit
Riisiperest kell 8.00 ja Turbast
kell 8.10.

8. mai

kell 12.00 jumalateenistus armulauaga, laulab Ülle
Pootsmaa

15. mai

kell 12.00 nelipüha jumalateenistus armulauaga

22. mai

kell 12.00 kolmainupüha jumalateenistus armulauaga

29. mai

kell 12.00 jumalateenistus

Igal
neljapäeval

kell 18.00 palvetund vennastekoguduse
palvemajas.

Info telefonil 553 2953 (Merike).

Kuulutused
Pottsepp - korstnapühkija
pakub kvaliteetset teenust.
Küttesüsteemide
ehitus,
remont ja hooldus. Korstnapühkimise akti ja kütteseadme passi väljastus. OÜ Ahjuteenused. Tel. 56639398
OÜ Estest PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee

Avaldame kaastunnet Piret Nõlvakule
isa surma puhul.
Kolleegid
AS-ist Semetron

Lubja-Leenu lauamäng on oma ja armas!
Lauamängu on koostanud MTÜ Ellamaa Loodusselts, lauamängu pildid on joonistanud Nissi valla lapsed.
Lauamäng on müügil Riisipere ja
Turba lillepoodides!
Ostes Luba-Leenu lauamängu toetad Nissi ja Turba kooli tublide
loodushuviliste laste preemiareisi.
Rohkem infot lauamängu kohta leiab leiab veebilehelt www.valgejarve.
ee.
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Nissi Valla Pensionäride Ühenduse teated:

EELK Nissi Maarja koguduse teated

sün
n

8 reklaam ja teated

Nissi Valla
Kultuurikeskus
Riisipere
21. mai
kultuurimaja
kl 14.00
Pidupäevatervitused, tunnustamised, kohvilaud
Sissepääs on prii

Nissi valla

