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Nissi valla ajaleht

Lehetu küla tähistab 775. sünnipäeva

foto: Elvi Urgas

Lehetu küla tänapäeval

Pilguheit Lehetu ajalukku
Arheoloogilised leiud lubavad
oletada, et tõenäoliselt oli püsiv
asustus Lehetu küla piirkonnas
olemas hiljemalt juba rauaaja
alguses. Kindlalt aga saab väita selle olemasolu viikingiajal
ja hilisrauaajal (ca 800-1200
pKr), kui Lehetu külasüda
asus mõisahoonest idasuunas.
Keskaja alguses (13. saj) oli olemas külakalmistu ning 1241.
aastal on Lehetu küla mainitud
Taani hindamisraamatus.

sunnitud Lehetu mõisa enamlastele üle andma. Inventeerimise käigus pandi kirja põhjalik
protokoll inventari loeteluga.
Protokollist selgub, et mõisal
oli 42 tiinu1 põllumaad ning 154
tiinu soo- ja rabamaad, mõisa
koguväärtuseks hinnati 44 329
rubla ja 25 kopikat. Olgu võrdluseks välja toodud, et Nissi kirikumõisa koguväärtus oli sel
ajal 27 223 rubla, Nurme mõisal
aga 117 297 rubla ja 35 kopikat.

1586. aastal Lehetus mõisa veel
ei olnud ja küla kuulus Kelba
mõisa alla. 1639. aastaks oli aga
mõisakoht asutatud ning selle
esimeseks omanikuks oli Hans
(von) Treyden. Kuni 20. sajandi alguseni vahetas mõis sageli
omanikke, liikudes ühe valdaja
käest teise kätte küll pärimise
küll müügitehingute läbi. Omanike hulka on teiste hulgas kuulunud näiteks Taube, Klugeni,
Roseni, Maydelli jt perede liikmed. Viimase omanikuna on
teada insener-tehnoloog Edgar
Meikov.

Saksa okupatsiooni ja Vabadussõja ajal haldas mõisa taas
Edgar Meikov, kuid 1919. aastast alates kuulusid uue korra
järgi kõik mõisad Eesti Vabariigile. Meikov rentis riigilt mõisa kuni 1924. aastani, seejärel
mõis likvideeriti ja mõisa vara
müüdi kohalikele asunikele.
Ostjate hulgas olid näiteks Jaan
Rossvald, Joh. Evald, Kaarel
Ajaots, August Soomann, Kaarel Einberg, Jüri Pressmann,
Jakob Petoffer jt. Lehetu mõisahoone on tänaseks hävinud.

Kui 1917. aastal kohalik kõrgem
võim Eestimaa Nõukogude Täitevkomiteele läks, oli Meikov

lugu jätkub lk 6.
Lehetu talurahva valla asutamise ning vallakohtu taas-

Reelika Väli
Nissi valla
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Tiin ehk tessatin ehk dessatiin
(vene десятина;
murretes ka tessand, tessandiin,
tessantiin)
on
vana
pindalaühik. 1 tiin on
2400 ruutsülda
või 6 tallinna vakamaad (1,0925
hektarit). Allikas:
Vikipeedia.
1

Lehetu küla asub Nissi valla
läänepoolses servas üsna Raplamaa piiri lähedal. „See on just
nagu maailmalõpp ehk koht,
kust tee enam edasi ei lähe,“
ütleb humoorikalt MTÜ Lehetu Külaseltsi juhatuse liige
Elvi Urgas. Külaselts sai alguse
1997. aastal asutatud Lehetu
Maanaisteseltsist, ellukutsujaks oli Lehetu lasteaia juhataja
Kaia Konsa, kes kutsus kokku
küla ärksamaid naisi, et ühiselt
arendada külaelu. 2005. aastal
nimetati selts ümber Lehetu
Külaseltsiks. Selts tegutseb Lehetu Külakeskuse ruumides ja
on avatud igal esmaspäeval ja
neljapäeval kl 15.00-18.00ni.
Külaseltsi tegemistega saab end
kõige paremini kursis hoida
nende Facebooki lehel (https://
www.facebook.com/lehetukulaselts/).
Keskuse ruumides korraldatakse mitmesuguseid toredaid
üritusi nii täiskasvanutele kui
kohalikele lastele. Külaseltsi
ruume on võimalik rentida erinevateks üritusteks. Elvi Urgase sõnul on seltsimaja väga
populaarne sünnipäevade pi-

damise koht Turba laste hulgas.

Lehetu on hetkel kõige suurem
Nissi valla küla, kus elab 186 inimest. Elvi toob esile, et Lehetus
on väga palju lapsi. Seetõttu on
paljud külakeskuse üritused ja
tegevused just nendele suuna-

OÜ, Lehetu Auto OÜ, Lehetu
Sepikoda OÜ ja Seve Ehituse
AS. Lehetu kinnitamata külavanemaks on Riho Kivisild, kes
on samuti igal võimalikul juhul
abiks olnud.
Elvi sõnab, et Lehetu elanikud

„See on just nagu maailmalõpp ehk koht, kust
tee enam edasi ei lähe,“ ütleb humoorikalt MTÜ
Lehetu Külaseltsi juhatuse liige Elvi Urgas.
tud. Paraku on selles väikeses
külakeses ka rohkesti abivajavaid peresid. Külakeskus toetab neid riiete, mööbli, hädapärasema kodutehnika ja muu
vajalikuga. Kui oma jõud peale
ei hakka, saab abi küsida heategevuslikust MTÜ-st Saagu
Valgus. Kui keegi soovib Lehetu abivajavaid peresid toetada,
siis Lehetu Külaselts võtab hea
meelega vastu annetusi, puhtaid ja terveid riideid jmt.
Äriregistri andmetel tegutseb
praegu Lehetus 15 ettevõtet ja
ühingut. Suuresti on Lehetu
Külaseltsi ja selle ettevõtmisi
läbi aastate toetanud Saidafarm

on väga kokkuhoidev kogukond, kes oma kodukoha üle
uhkust tunnevad ja sageli hea
meelega ühistes tegemistes
kaasa löövad. Tulevikule mõeldes räägib Elvi, et suur soov on
külaseltsi maja korda saada.
Talvel on majas väga külm, seetõttu vajab hädasti uuendamist
küttesüsteem ning vanad aknad tuleks uute vastu vahetada.
„Saaks kasvõi ühele toalegi 4
akent,“ ütleb ta. Külamiljööle
annaks kindlasti palju juurde,
kui oleks võimalik lammutada
pikalt tühjana seisnud 4kordne
kortermaja, mida külarahvas
tondilossiks kutsub.

2 TOIMETAJA VEERG, VALD

Hea lugeja!

Nissi vald tähistas 24. sünnipäeva

Saabuval suvel tähistab Lehetu küla oma 775. sünnipäeva.
Seetõttu ehivad seekord esilehte lood ja pildid Lehetu külast.
Suur tänu Elvi Urgasele, kes oli mulle suureks abiks materjali leidmisel! Ning palju-palju õnne Lehetule ja kokkuhoidvale Lehetu kogukonnale saabuva tähtpäeva puhul!

Reelika Väli

Kalendrisuveni on küll veel aega, kuid suvesooja on ilmataat
juba üsna lahkesti jaganud ja toas passida ei malda ilmselt
keegi. Tänu tublide teemeäraliste töökätele on võimalus varasuve ja korras koduümbrust nautida Turbas, Riisiperes ja
mujalgi, kus Nissi vallas talgupäeva peeti. Seda lehenumbrit
kokku pannes äratas minu tähelepanu üleskutse Teeme Ära
jätkuna Nissi tiikide juurde pinkide ja prügikastide ostuks
raha koguda. Tõeliselt asjalik kodanikualgatus on aga põrkunud kohalike hirmuga selle ees, kes neid pinke tegelikult
kasutama hakkab. Meie kodu on meie nägu, proovime leida
endis rohkem söakust märgata ja sekkuda!
Nissi valla Teataja toimetus jääb suvepuhkusele. Järgmine
lehenumber uute ja värskete lugudega koduvallast ilmub
septembris. Kuid toimetuse meiliaadress on endiselt
avatud ning ootab kogu suve infot
ja vihjeid kõige kohta, mis
kohaliku lugejani jõudma
peaks. Elamusterohket
suve!

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

21. mail tähistas Nissi vald oma 24.
sünnipäeva. Nissi Vallavolikogu esimees Kaido Katalsepp toonitas oma
pidulikul aktusel peetud sõnavõtus,
et valdade ühinemise eel on oluline
meenutada: tähtsad pole mitte ühe
omavalitsuse piirid, vaid kohalikud
inimesed, kes oma tegudega kogukonda toetavad ning sellega silma
paistavad. Pidupäevale andis kauni
muusikaga värvi duo Andreas Lend
(tšello) ja Allan Jakobi (akordion).
Traditsiooniliselt on valla sünnipäeval antud välja Nissi valla aastapreemiad, millega tunnustatakse
ja tänatakse parimaid kohaliku elu
edendajaid. Valla aastapreemiat
on antud välja alates 1997. aastast
ning noortepreemiat alates 2007.
aastast. 2016. aastal esitati ühtekokku 8 kanditaati, välja anti 2 aastapreemiat ning 2 noortepreemiat.
Nissi valla aastapreemia nominentideks olid sel korral Andres Rüüberg,
Elen Turi, Ralf Klooster ja Katrin
Õisma. Noortepreemia laureaadid
on Lii Rei ja Frank Aron Ragilo.
2016. aasta Nissi valla aastapreemia
vääriliseks valiti Urmas Taal ja MTÜ
Ellamaa Loodusselts.

Elron lisas sõiduplaanidesse rattainfo
Mai Vahtrik
Elroni kommunikatsioonija turundusjuht

Kavandades rongisõitu,
saab nüüd internetist
järele vaadata, kas jalgrattale on piisavalt ruumi.
Elroni sõiduplaani otsing
sai sel nädalal täienduse,
mis annab infot, millistel
reisidel on ratta kaasavõtmine mugavam.
„Jalgrattahooaeg on alanud ja rattureid on ka rongides iga päevaga rohkem. Et kliente paremini teenindada, oleme loonud vahendi, mis aitab
rattaga reisijatel informeeritumaid
valikuid teha. Anname reisijatele
teada, millistes rongides on ratta
kaasavõtmiseks eeldatavalt rohkem
ruumi ning millistel juhtudel soovitame kaaluda mõne teise väljumise
kasutamist”, räägib Elroni kommunikatsiooni- ja turundusjuht Mai
Vahtrik.
“Kindlasti soovime toetada keskkonnasõbralikke liikumisviise, sealhulgas jalgrattasõitu – seda enam,
et rong on ainus ühistranspordivahend, millega saavad ratturid kiirelt
ja mugavalt pikemaid vahemaid
läbida. Saame reeglina pakkuda 10
rattakohta rongi kohta ning kuna
puhkuste hooaeg annab kõigile võimaluse olla rohkem oma aja peremees, pakume rattaga liiklejatele
täpsemat infot enda reiside tegemiseks aegadel, mil rongis on rohkem
ruumi.“
Elroni sõiduplaani otsingusse lisatud info rattaga rongireisijatele
põhineb Elroni seniste reiside sta-

Ajaleht
Teataja

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

tistikal ja võtab arvesse ka konkreetset nädalapäeva, erisusi reisimistes suuremate pühade ajal,
samuti Elronile oma reisist teada
andnud ratturite gruppide liikumist.
“Kuna tegemist on statistikal põhineva informatsiooniga, on prognoosimatud olukorrad siiski võimalikud. Kõik jalgratturite grupid, kes
osa oma teekonnast rongiga sõita
plaanivad, aitavad enda ja kaasreisijate sõidumugavusele palju kaasa,
kui oma reisiplaanide osas eelnevalt
aadressil info@elron.ee ühendust
võtavad,” soovitab Mai Vahtrik.
Elroni kodulehele (elron.ee) tehtud täiendused rattaga reisijatele
kuvatakse sõiduplaani otsingus rattamärgi kujul. Rattamärk asub iga
reisi juures ja võib olla kas roheline,
kollane või punane. Roheline rattamärk kuvatakse, kui reisil on rattakohti reeglina saadaval, kollane, kui
rattakohti võib nappida. Punasega
on märgitud populaarsed reisid,
mille puhul rattaga sisenemine ei
ole soovitatav. Õige info saamiseks
on oluline sisestada ka planeeritava
reisi kuupäev. Reeglina on rattaga
reisimiseks rohkem ruumi päevasel
ajal sõitvates rongides.
Eesti Liinirongid AS on kaubamärgi Elron (www.elron.ee) all tegutsev riigile kuuluv ühistranspordiettevõte, mis pakub Stadler FLIRT
elektri- ja diiselrongidega reisijaveoteenust kõigil Eesti siseriiklikel
rongiliinidel. 2015. aastal saabus
98,80% diisel- ja 99,34% elektrirongidest lõppjaama õigeaegselt. Elron
plaanib 2016. aastal teenindada 6,6
miljonit reisijat. Ettevõttes on 306
töötajat.

Järgmine Teataja ilmub
Reklaam ja kaastöö
29. septembril
saata ajaleht@nissi.ee
Kaastööde ja reklaamide
saatmise tähtaeg on 8. september

Urmas Taal

Nissi valla aastapreemia
laureaat
Laureaat panustab ühiskonda oma vabast
ajast, andes endast rohkem kui kogukond
igalt inimeselt eeldab või nõuda võib.
On aastaid Turba alevikus haljastust
korras hoidnud.

MTÜ Ellamaa
Loodusselts

Nissi valla aastapreemia
laureaat

Laureaat on
juba aastaid korraldanud kogukonna üritusi Valgejärve matkarajal. Valmistanud ka õpetliku lauamängu Lubja Leenu
seiklused Valgejärve matkarajal. Viib läbi loodushariduse õppeprogramme Turba ja Nissi Koolides.
Korraldab loodusharidusalaseid üritusi
lasteaedades.

Ka ühe sea pidamisel tuleb täita
kõiki bioohutusnõudeid
Maarja Kristian
VTA loomakaitse

Kuigi alates eelmise
aasta septembrist pole
uusi sigade Aafrika katku
juhtumeid kodusigadel
avastatud, püsib seakasvatustele endiselt väga
suur oht.
Suvel on suurem seakatkurisk
Igal nädalal diagnoositakse sigade
Aafrika katku kümnetel metssigadel
erinevates Eesti piirkondades. See
näitab, et viiruse kontsentratsioon
looduses on väga kõrge ja tühisemgi
eksimus võib tuua taudi metsast farmi. Kõige suurem puhanguoht just
on just suvekuudel juulist septembrini, mil algab suurem metssigade
liikumine metsas, metssead tulevad
põldudele sööma ning ka inimesed
liiguvad rohkem metsas. Seega on
seakatku leviku suvine kõrgaeg alles
ees.

Suurim risk seakatku farmi jõudmisel on inimene
VTA ning Eesti Maaülikooli teadlaste koostöös 2015. aasta sügisel
nakatunud farmides läbiviidud epidemioloogilisest uuringust selgus, et
kõige tõenäolisemad nakkuse farmi
sattumise põhjused olid loomade
nakatumine viirusega saastunud
sööda kaudu ning loomapidajate
eksimused bioohutuse nõuete täitmisel. Bioohutusnõuete vastu eksimisel sattus haigustekitaja teadlaste
hinnangul tõenäoliselt farmi töötaja
jalanõude, rõivaste või laudainventariga -inimeste hooletusest või
teadmatusest.

Nõuded on samad suurtele ja väikestele
2015. aasta septembrist kehtestati
seakatku puhangute tõttu kõigile seakasvatustele uued ja karmimad bioohutusnõuded. Uute nõuetena rakendusid ooteaeg söödale ja allapanule
ohutuse tagamiseks, sigade väljaspidamise täielik keeld ja territooriumi
tarastuse nõue.
Bioohutusnõuded peavad tagama,
et loomapidamine toimuks oludes,
kus kogu loomade, inimeste ja transpordivahendite liikumine on range
kontrolli all. Väikemajapidamises
võib sellise kontrolli rakendamine
olla keeruline. Kuid katk ohustab ühtmoodi nii väikemajapidamisi kui
suurfarme. Seepärast tuletab VTA
meelde, et nõuded on kõigile ühesugused ning VTA kontrollib neid täie
rangusega.

Bioohutuskava aitab loomapidajal
järge pidada
Üks peamisi uusi nõudeid on kohustus koostada ettevõtte või majapidamise vajadustest ja reaalsetest
oludest lähtuv bioohutuskava. See on
kirjalik dokument, milles loomapidaja kirjeldab loomakasvatushoones rakendatavaid hügieenimeetmeid, uute
loomade sissetoomise ja teise farmi
paigutamise reegleid, loomade sissetuleku ja väljamineku registreerimist,
puhastamist ja desinfitseerimist,
sõnniku ja allapanu äravedu, korjuste eemaldamist, külaliste registreerimist, farmi teenindava transpordi
liikumist jmt, nendega seotud riske ja
riskide maandamist.
Bioohutuskava on iga loomapidaja
igapäevane abivahend. Kava täitmise üle arvestuse pidamine annab
loomapidajale kindluse, et ta on ka
tegelikult teinud kõik oma loomade
kaitsmiseks.

Sead peavad olema registris
Seakatku tõrjumise seisukohalt on
väga oluline, et kõik loomapidajad
täidaksid seadusest tulenevat kohustust ning registreeriksid loomapidamiseks kasutatavad hooned ja seal
peetavad loomad. Sigade arvu teatamise kohustus on seapidajatele samaväärne kui bioohutusnõuete täitmise
kohustus sigade pidamisel. Nende
andmete põhjal korraldatakse nii loomataudi seiret, ennetamist kui tõrjet.

ȖȖ Kogu seakatku puudutav
teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee.

Üks siga on oht tuhandetele teistele
Eeloleval suvel on kaalul väga palju.
Möödunud aastal farmidesse jõudnud katk põhjustas suurt majanduslikku kahju kogu Eesti seakasvatussektorile - nii neile, kes pidid
seetõttu seapidamise lõpetama kui
ka neile, kelle seakasvatus jäi Euroopa Komisjoni poolt kehtestud
piirangutsooni ning kes kaotasid
sellega võimaluse oma toodanguga
kaubelda.
Komisjoni poolt aasta lõpul seatud
kriteeriumid tsoonide määramise
ja kaotamise kohta annavad Eestile võimaluse taotleda tsoneerimise
leevendamist ühe aasta möödumisel viimasest farmipuhangust. Seda
tingimusel, et suvisel seakatku leviku kõrgajal uusi puhanguid ei tule.
Seega lükkab üheainsagi sea nakatumine tsoonide kaotamise edasi
ning tekitab suurt kahju mitte ainult
üksikule loomapidajale, vaid kõigile
piirkonna seakasvatajatele.

VALD 3

ning jagas aastapreemiad
Frank Aron Ragilo

Nissi valla noortepreemia laureaat
Noortepreemia laureaat on tubli jalgrattasportlane,
kes on eeskujuks nii noortele kui ka täiskasvanutele.
2015. aasta tähtsamad saavutused Eestis:
ȢViljandi linnakriteerium II koht
ȢKeila kriteerium I koht
ȢTtp noortetuur II koht
ȢCFC Jaan Kirsipuu noortetuur Parim Noor M12
ȢViljandi Sügiskross IIkoht
ȢElva Sügiskross I koht
ȢTallinna Meistrivõistlused Cyclocrossis I koht
Ȣ2015. aasta tähtsamad saavutused Euroopas:
Nissi valla noortepreemia
ȢAsseni Rahvusvaheline Noortetuur 11 koht
laureaat
ȢBerliini Noortetuur 13 koht
ȢHimmerfalti
Noortetuur II koht
Noortepreemia antakse Lehetu külas elavale põhikooli lõpuklassis
ȢBreda
Cyclocross
III koht
käivale noorele inimesele. Lisaks õppimisele on ta alati leidnud aega,
ȢHobokeni
Cyclocross
Ikoht
et lüüa kaasa Lehetu külakeskuse tegemistes. Ise pärit paljulapseliȢLieropi Cyclocross IIIkoht
sest perest , tuleb tal endast väiksemate lastega tegelemine ja nende
ȢPiziksi Cyclocross cup
ohjamine hästi välja.
Latvia I koht
Lehetu külakeskuses käivad kohalikud noored usinasti. Korraldatakse erinevaid üritusi, tähistatakse mitmeid rahvakalendri tähtpäevi ja riiklikke pühi.
Tähtpäevade puhul valmistatakse ette alati mõni etteaste ja sageli on need tema välja
mõeldud. Noortepreemia laureaat on Lehetu küla Väike Päike - ruum läheb
Foto: Anu-Mai Kaljumäe
särama , kui ta tuppa astub.

Lii Rei

Riisiperes avati taarajaam
Triin Kärsna
Moya OÜ teenindusjuht

Moya taaraautomaadid
asuvad juba rohkem kui
50 kohas üle Eesti.
Me
tegeleme
taaskasutamise
edendamisega läbi kvaliteetse taarakogumisteenuse
pakkumise.
Oleme veendunud, et kindlale tegevusele keskendumine toob ettevõtjale
parema tulemuse, seepärast pakume
kaupmeestele ja ettevõtjatele tugiteenuseid alates taarakorraldusest kuni
ettevõtte müügikoha lähiümbruse üldise korrashoiuni.

MOYA OÜ tegeleb taaraautomaatide
müügi, rendi ja hooldusega ning pakub taaraautomaatide opereerimise
ja välikoristuse teenust. Olime üks
esimesi ettevõtteid, ke alustas taarakorraldusvaldkonnas, oleme tõhustanud oma tehnikat ja töövõtteid ning
oleme kasvanud üheks suuremaks
taarakorraldusettevõtteks Eestis.

Riisipere aleviku elanikud
tänavad Nissi Vallavolikogu ja Vallavalitsust elutähtsatesse kohtadesse pinkide
paigaldamise eest.

Vastavalt töölepingu seadusele on tööandjal kohustus koostada iga kalendriaasta kohta
puhkuste ajakava ja teha see
töötajale teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul
ehk hiljemalt 31. märtsiks.
Kui tööandja jätab puhkuste ajakava koostamata, võib
töötaja puhkust kasutada,
teatades sellest tööandjale 14
kalendripäeva ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. See tähendab, et
töötajal on võimalus teatada
tööandjale kaks nädalat enne
puhkusele jäämist oma soovist
näiteks e-kirjaga ning tähtaja
saabumisel puhkusele jääda.
Tööandja ei saa sel juhul töötajale takistusi teha.
Tööandjal on õigus puhkus
katkestada või edasi lükata
üksnes ettenägematu olulise

töökorralduse hädavajaduse
tõttu, eelkõige kahju tekkimise ärahoidmiseks. Võin lisada,
et näiteks teise töötaja asendamine ei ole ettenägematu
oluline töökorralduse hädavajadus. Puhkuse katkestamisel
või edasilükkamisel tuleb kasutamata jäänud puhkuseosa
anda töötajale vahetult pärast
takistava asjaolu äralangemist
või poolte kokkuleppel muul
ajal. Peale selle on tööandjal
kohustus hüvitada töötajale
puhkuse katkestamisest või
edasilükkamisest tulenevad
kulud.
Ermil Miggur
Omena Õigubüroo
jurist

Küsi juristilt!

Saada oma küsimus
ajaleht@nissi.ee

Hea Riisipere elanik!

Teeme Ära talgute käigus sai puhtaks Nissi tiigi ümbrus. Selleks, et tiigikaldal oleks tore aega veeta, kutsume kõiki üles annetama raha 2 laudpingi ja prügikasti
ostmiseks.
Ettevõtmise toetuseks saab annetusi teha Nissi ja Meie
kauplustes olevatesse korjanduskarpidesse. Igast väikesest summast on abi.
“Teeme ära 2016”
Riisipere talgulised

Lugeja küsib:
Mõte Nissi tiikide juurde pingid paigaldada on väga positiivne. Kuid mida teha,
et mõnus istumiskoht ei muutuks kohalike
purjutajate uueks kokkusaamiskohaks?

Moya on asutatud 2006. aastal ning
kuulub Hansab Gruppi.
Tagasiside teenuse kohta on oodatud
info@moya.ee või Moya teenindusjuhi tel 5749 3323.

Avalikus kohas alkoholitarbimine on paljudes kohtades
probleemiks. Korrarikkujatest võib alati politseile teada
anda ja kindlasti sellele ka
reageeritakse. Samuti võib
pöörduda ka abipolitseinike
poole või hoopis ise abipolitseinikuks astuda, et olla
politseile toeks avaliku korra
tagamisel oma kodukandis.

Riisipere alevikus on nüüd mugav võimalus taara tagastamiseks

Kõige rohkem abi on sellises
olukorras aga kodanike endi
julgusest olukorda sekkuda ja
purjutajate tähelepanu juhtida sellele, et nad kaaskodanikke häirivad. Mida vähem
kohalik elanikkond olukorda
vaikides tolereerib, seda rohkem julgevad napsimehed
avalikku korda rikkuda.
Urmas Elmi
piirkonnapolitseinik

Lemmikloomade marutaudivastane vaktsineerimine on kohustuslik
Veterinaar- ja Toiduamet
tuletab meelde, et koerte ja kasside regulaarne
marutaudivastane vaktsineerimine on endiselt
vajalik ja kohustuslik.
Lemmikloomi tuleb vaktsineerida vähemalt kord
kahe aasta tagant.
„Lemmikloomade vaktsineerimise statistika näitab, et inimesed
alahindavad marutaudiohtu. Kuigi Eesti on olnud juba paar aastat
marutaudivaba, on suur oht selle
haiguse taaslevimiseks Eestisse,“
ütles Veterinaar- ja Toiduameti
metsloomade marutaudivastase
vaktsineerimise projektijuht Enel

Niin. „Marutaud on olnud aastatuhandete jooksul üks enim õudust
tekitanud nakkushaigusi maailmas, kuna lõpeb nii inimese kui
looma nakatumisel alati surmaga.
Seepärast peame ennetama selle
haiguse uuesti levima hakkamist
meil vaktsineerimata loomade hulgas.“
Eestis on kasside ja koerte marutaudivastane vaktsineerimine
kohustuslik alates 1953. aastast.
Lemmiklooma vaktsineerimiseks
tuleb pöörduda kohaliku loomaarsti või loomakliiniku poole. Juhul, kui vaktsineerimise teostab
selleks volitatud veterinaararst,
katab marutaudi vaktsiini ning
süstimise kulud riik.
Esmakordselt tuleb koeri ja kasse

vaktsineerida 3–4 kuu vanuselt,
edaspidi vaktsiini infolehes toodud sagedusega, kuid mitte harvemini kui 24 kuu möödumisel
viimasest vaktsineerimisest. Vaktsineerimise läbi viinud loomaarst
teeb märke vaktsineerimise kohta
looma registreerimisdokumenti

Lisainfo:
Enel Niin
Veterinaar- ja
Toiduamet
metsloomade marutaudivastase vaktsineerimise
projektijuht
tel. 509 9836
enel.niin@vet.agri.ee

Jurist annab nõu

Lugeja küsib:
Mis ajaks peab tööandja mulle teatama
puhkusegraafikust ja mis juhtub, kui ta
seda ei tee?

või väljastab tõendi vaktsineerimise kohta. Lisainfot vaktsineerimise
kohta leiab Veterinaar- ja Toiduameti kodulehelt.
Haiguse taaspuhkemiseks Eestis
kujutavad Enel Niine sõnul lisaks
metsloomade rändele suurt ohtu
ka imporditud lemmikloomad.
„Teadmatusest või hoolimatusest
on võimalik tuua haigus meile koju
kätte ka kaugemate vahemaade tagant, näiteks nõuetekohaselt vaktsineerimata lemmikloomadega,“
lisas Niin. „Kindlasti tuleb lemmikloomade toomisel välisriigist
jälgida, et loom oleks marutaudi
vastu vaktsineeritud.“
Marutaudikahtlasest loomast tuleb viivitamatult teavitada loomaarsti.

Marutaud on loomade ja inimeste ägedakujuline närvisüsteemi
kahjustav viirushaigus, mis lõpeb
alati surmaga. Haigus levib nakatunud looma süljega. Reeglina
nakatutakse, kui marutaudis loom
kedagi pureb. Üle 90 protsendi inimeste nakatumistest maailmas on
põhjustatud koerahammustustest.
Alates Teisest maailmasõjast on
marutõppe Eestis surnud 27 inimest, neist viimane 1986. aastal.
Veterinaar- ja Toiduamet viib 19.25. maini läbi kevadist rebaste ja
kährikute suukaudset marutaudivastast vaktsineerimist riigi kaguja kirdepiiri aladel. Vaktsineerimine toimub 50 kilomeetri ulatuses
Venemaa maismaapiirist ning 30
kilomeetri ulatuses Narva jõest.
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Keeleõppereis Inglismaale
Selle aasta aprillikuisel koolivaheajal sõitis grupp meie kooli õpilasi
ja õpetajaid Inglismaale oma inglise keele oskust proovile panema ja
täiustama. Kui osa õpilastest olid
sellisel õppereisil juba teist või kolmandat korda, siis oli ka neid, kelle
jaoks oli see käik esimene. Nii ka
minul.

Teadsin, et meie kooli õpilased on
juba kuus aastat keeleõppereisil
käinud, kuid nüüd sain ka ise näha,
kuidas see toimub. Selgus, et nädal
puhkust Inglismaal on tegelikult
üsna pingeline, kuid samas ka lõbus.
Reeglid on ranged: päevaplaanist
tuleb kinni pidada, tundides pingutada, perega inglise keelt rääkida, pere harjumustega kohaneda,
kõikidel üritustel osale-

da. Lõõgastust pakkusid aga ühistegevused, eriti tantsu- ja lauluõhtud
ning ekskursioonid.
Elu väikeses tuulises Broadstairsi
rannikulinnas oli välismaiste õpilaste jaoks peensusteni paika pandud.
Meiega tegelesid sõbralikud ning
huvitavad inimesed, kes väikseimagi
probleemi lahendada aitasid, gruppidega ekskursioonidel kaasas käsid,
kuid ka meilt korrektsust ja täpsust
ootasid. Nägin, kuidas see süsteem
töötas ja kõik olid rahul.

Meie kooli õpilaste kiituseks pean
ütlema, et nad olid toredad ja rõõmsad ega virisenud pisiasjade ja raskuste pärast. Nendega - ja muidugi
ka meie õpetajatega - oli lausa lust
koos õppida ja rännata.

Nissi Põhikool on
andis möödunud sügisel
välja kogumiku kooli Inglismaa
keeleõppereiside kohta. Kogumiku
veebiversiooniga saab tutvuda Nissi Põhikooli kodulehel.

Õpetaja Eve
Nissi
Põhikool

http://lingid.ee/inglismaakeelereisid
Käisime Inglismaa reisil esimest
korda. Kartsime eesootavat reisi,
kuid olime ka põnevil. Pärast pikka
bussireisi peatusime Cambridge’is,
kus vaatasime ülikooli ja linna.
Poodides ajasime tihti sassi eesti ja
inglise keele. Segadusse ajas ka vasakpoolne liiklus, mis oli algul harjumatu.
Perekonnad olid sõbralikud ja abivalmid. Esimene koolipäev oli väga

Äsja alustas Nissi koolis uus ja põnev
õppeaine, mille nimi on ettevõtlikkus. Selle eesmärk on poole aasta
jooksul vorpida klassitäiest lastest
tulevikus ettevõtlikud inimesed.
Ettevõtlikkuse tunni raames saime
korraldada üritusi. Pakkusime välja
võrgupidude idee, kuna see on Ees-

Kristi Värv
Ajakirjaniku rollis olev kõrvaltvaataja

27. mail õhtul enne taevatähtede süttimist särasid Turba Kultuurimaja
laval tähed, meie oma valla andekad
ja säravad noored. Toimus ülevallaline üritus „Nissi Valla Noored Hüpake
Lavale!“.

Ideest teostuseni
Vaba lava idee süttis Turba Kooli
noorte peades viibides õppeaasta alguses kahepäevasel koostööretkel.
Koolimajja tagasi saabudes alustas
korraldusmeeskond aktiivselt ürituse organiseerimisega. Kuna noortel
oli eesmärgiks korraldada suurüritus,
mille sihtgrupiks olid kõik Nissi valla
noored, tuli iga pisidetail läbi mõelda
– rahastus, reklaam, õhtujuhid ja üllatuskülalised.
Kuna ürituse õnnestumine sõltus
noorte osalemise aktiivsusest, pöörati kõige suuremat rõhku kohe ürituse
idee tutvustamisele. Ilmusid mitmed
registreerimise üleskutsed Nissi valla ajalehes. Lisaks toimusid mõlemas
valla koolis reklaamüritused, mille

segadusttekitav, kuna inimesi oli
palju. Kartsime äraeksimist, kuid
linnas oli väga lihtne orienteeruda.
Toimusid ka õhtused tegevused.
Hommikuti oli lihtne ärgata, sest
ajavahe Eestiga on 2 tundi.
Reis oli huvitav ja lõbus. Ootame
järgmist aastat!

tis ja muus maailmas üha populaarsemaks muutuv teema. Võrgupidu
on e-spordi üritus, kus arvutimängurid tulevad kokku ja võistlevad
arvutimängudes. Ürituse nimeks sai
NissiLAN ja toimumisajaks laupäev
14. mai kell 2. Kokku võtsime 4 tiimi
(igas tiimis 5 inimest) ja kohapeal oli
ka umbes kümmekond vaatajat. Üritus sujus ootamatult hästi ja osutus
üheks väga mõnusaks päevaks mõnusate inimeste keskel. Võitjaks tuli
NissiZibulGang, kus võistlesid meie
enda Nissi kooli lapsed. Teiseks jäi
UkuClan, kelle liikmed olid Turbast.
Võistlejate seas oli ka Nissi kooli vilistlasi. Üritus lõppes umbes kella
10 paiku õhtul, seega Eurovisiooni
finaal päris vaatamata ei jäänudki.

Nissi Põhikooli 9. klassi lõpupidu on
18. juunil algusega kell 14.00.

Nissi Põhikooli tänavune lend on esimene klass, kes alustas oma kooliteed
uues koolimajas. 					
Nissi Põhikooli fotokogu

Turba Kooli 2. klassi tantsupopurrriiii		

terdati üle 40 käepaela. Käepael, mida
saab uhkusega kanda ka edaspidi, sai
esinejatele lavale pääsemise piletiks
ja kauniks mälestus oma etteastest.
Meie väike vald on kokkuhoidev ja
üksteist toetav. Kohalikud ettevõtted
hindavad aktiivseid noori ja vajadusel
aitavad nende ideid ellu viia. Suured
tänud Nissi Valla Kuluurikeskusele,
AS Baltecole, AS Saidafarmile, Nissi Naisseltsile ja Turba Koolile. Veel
puudu olevate finantsvahendite saamiseks kirjutas Turba Kooli õpilasesindus Hasartmängumaksu Nõukogule taotluse, mis helitehnika rendi
osas heakskiidu.

Nissi Valla Noored Hüpake Lavale

Miia ja Eliise
Nissi Põhikooli 6. klassi õpilased

Nissis toimus võrgupidu
Ott Ajaots
Nissi Põhikooli 7. klassi õpilane

Nissi valla noored hüppasid lavale!

Meister Jaan viis publiku folkträänsinõidusesse

raames trükiti kohapeal Ott Jeeseri
abiga siiditrüki tehnikat kasutades
reklaamid ja T-särgid. Vaba lava Tsärke said ka soovijad endale osta,
toetades nii ürituse läbiviimist. Aprillis läbisid noored veel ürituse korraldamise koolituse, kus Siim Kasari
juhtimisel analüüsiti tehtut ja pandi
paika veel eesootavad ülesanded.
Wanakuramuse Nahakamber viis
Turbas läbi vahva töötoa, kus meis-

Tund enne etteasteid avati rikkaliku
valikuga kohvik. Lapsevanemate ja
õpetajate valmistatud maitsvaid suupisteid oli võimalus nautida õhtupäikese paistel kultuurimaja vastvalminud terrassil.
Ürituse ajal oli avatud arutelulaud
„Nissi valla noorsootöö läbi noorte
silmade“, kus Ermil Migguri juhendamisel said kõik noored avaldada arvamust kohaliku noorsootöö kohta.
Hetk enne ürituse algust täitus saal
publikuga. Viimased sisenejad ei
leidnudki enam istekohta. Õhtujuhid
Anu Jõulu ja Johannes Holm juhatasid sisse esimesed külalised, noor-

Fotod: Turba Kooli fotokogu

teansambli Meloodiline Pai. Keila
noorte meloodiad paitasid kuulajate
hingesid ning peagi olid julgemad
juba ka tantsuplatsil. Meloodiline Pai
oli oma ülesande vääriline, publik oli
üles soojendatud ning nüüd võisid lavale hüpata õhtu peaesinejad.
Esimesel vaba lava üritusel oli 17 etteastet. Kaasahaaravate rütmide saatel
lõbustasid publikut oma tantsudega
Leila ja Anastasija, Turba Kooli 2.
klass kahe etteastega, Darja ja Marjen, Maria-Liisa ja Helmi ning Indra,
Cathrin ja Helmi. Kaunid klaveripalad kõlasid Remo, Sefrani, Karoliina
ja Elina Marise sõrmede all. Helisesid
Rauno, Virje ja Emili imelised lauluhääled. Paul Peeter, Ats ja Jürgen
hämmastasid kuuljaid kiire räpiga,
kõlas Reketi „Võitja“. Adeele esituses
kuulsime mõtlemapanevat monoloogi rahast. Kaasahaarava popurrii
tuntud lauludest esitas noorteansambel Amandus. Ka sport on noorte
seas au sees - Kadi ja Sandra viskasid
hundirattaid ja street workout’i põnevat maailma tutvustasid Carl ja
Jan-Oscar. Õhtu lõpetas Meisterjaan
parmupilli rütmidega.
Kogu seda melu saalis jälgides oli
uhke tõdeda, et see vägev üritus on
meie enda noorte korraldatud. Ja kui
palju julgeid ja andekaid noori meil
on! Aitäh teile ja jääme põnevusega
ootama teie järgmisi ettevõtmisi!

Turba lasteaiapere saatis
kauaaegse õpetaja Virve
pensionipõlve nautima
Tiina Umbsaar
Turba Lasteaia rühmaja muusikaõpetaja

Mäletan meie esimest rõõmsat kohtumist, kui mina olin selles lasteaias
juba vana „kala“ ja Sina tulid tööle
vanemasse rühma. Sinu esimeseks
paariliseks Miki rühmas oli tädi Elve
(õpetajaks siis ei nimetatud). Mina
olin siis kõige väiksemate põnnide
päralt, nooremas rühmas. Su sünnipäeva on kerge meeles pidada, sest
see on minu ema sünnipäevaga lähedasel päeval. Tean, et Su lemmiklilled on piibelehed, mis Su sünnipäeva paiku õitsevadki. Kui küsisin oma
nooremalt pojalt, mida ta Sinust
mäletab enda lasteaia aastatel, ütles
ta, et mäletab head huumorisoont.
Meie teed kaastöötajatena viisid vahepeal lahku, sest mind kutsuti tööle kooli 6-aastaste õpetajaabiks, aga
2004. aastal kohtusime taas.
Sa oled olnud heaks saatjaks kooliminejatele väga palju kordi. Sinu
särtsakaid rolle nii Kadriema-, Rebaseproua- ja Kanaemana mäletavad
paljud lapsed ja vanemadki. Viimasel, selle aasta lihavõttehommikul,

oli Sul meeldejääv roll Varesena.
Kiitmist väärib ka Sinu kunstianne
ja oskus seda ka lastesse „süstida“.
Tõeliselt kunstilise väärtusega on Su
seinapildid: „Töötavad päkapikud“,
„Sügis“ jne. Toredad ja igakord erinevad on olnud ka erinevateks üritusteks lastele õpetatud luuletused.
Oled teinud oma tööd südamega ja
pühendumusega meie lasteaias 30
aastat.
Esiletoomist väärib veel ka see, et Sa
pole kunagi ürituste puhul abist ära
öelnud ja oled oma rollid väga hästi
välja kandnud. Sul on tulnud koostööd teha erinevate Jõuluvanadega,
kes on olnud meie majas esimest
korda ja keda Sinagi esmakordselt
nägid. Oma suurepärased kostüümid erinevate rollide jaoks oled ise
meisterdanud ja õmmelnud. Väga
tore on töötada, kui on sellised toetavad õpetajad.
On muutunud ühiskond meie ümber ja inimesed, aga on väärtused,
mis jäävad. Kui lapsed teevad Sulle
lahkudes kalli-kalli, siis tähendab
see, et oled olnud oluline, vajalik ja
sooja südamega. Veedavad lapsed

Proua Kana lihavõttehommikul (2003)
foto: Tiina Umbsaar

ju lasteaias enamuse oma päevast.
Sa tegid kõik, et lapsed saaksid elus
hakkama, aga ei unustaks, et me pole
ühiskonnas üksi ja igaüks on oluline.
Usun, et paljudele endistele ja praegustele lastele jäid Sa meie lasteaia
lemmikõpetajaks.
Täname sind praeguste ja endiste
laste ja teiste õpetajate poolt tehtud
töö eest! Meeskond on just nii tugev
kui tugev on iga lüli ahelas. Ja tule
meid ikka vaatama!
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Riisipere lasteaia heategevuslik korjandus
Anneli Võõras
Riisipere Lasteaia hoolekogu esinaine

Foto: Turba Kooli fotokogu

Seitse aastat tagasi kutsuti Riisipere
Lasteaia hoolekogu poolt ellu traditsiooniline annetuste kogumine
Riisipere Lasteaia jaoks. Siiani on
kogutud annetuste eest soetatud:
ȖȖ 2008/2009 turnimismaja
mänguväljakule
ȖȖ 2009/2010 raamatuaastal
lasteraamatud
ȖȖ 2010/2011 suusad
ȖȖ 2011/2012 muusikapillid
ȖȖ 2012/2013 esinemiskostüümid ja teler
ȖȖ 2013/2015 mänguväljaku
atraktsioon
Seekord, 2015/2016, kogume annetusi „Lugemispesa“ sisustamiseks.

Just sellise rõõmsa vastuse sain nii
mitme õpilaste käest 29. aprillil pärast eksursiooni. Mis toimus, kus ja
miks?
Jaanuarikuus oli Turba Kooli tundides ja ka pärast tunde mitmeid
keskkonnahariduslikke ettevõtmisi.
Iga aktiivse osavõtu ja keskkonnasõbraliku teo eest oli võimalik saada kleeps ja kes kahe nädala jooksul
rohkem kleebiseid kogus, sai auhinnaks ekskursioonile. Igast klassist
sai auhinna vähemalt kolm õpilast ja
mõned klassid, kus tegevus oli eriti
aktiivne (4. klass!) pälvisid kaasasõiduõiguse rohkem õpilasi. Siinkohal
nimekiri Turba Kooli tublidest maailmapäästjatest:

Õpilaste tubliduse taga olid ka tublid
vanemad, kes andsid oma panuse ja
said soovi korral ekskursioonist osa.
On suur rõõm, et paljud kasutasid
seda võimalust.

Alustasime oma reisi tõeliselt prügimäelt – Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusest–, kus lisaks ladestamisele olmejäätmeid ka purustatakse
(et kütusena kasutada) ja biolagunevad jäätmed kompostitakse. Elamusi oli nii silmale kui ninale. Teine asutus, mis meid rõõmuga vastu
võttis, oli Eesti Pandipakend. Saime
selgemaks, kuhu jõuavad pandimärgisega pakendid ja mis neist edasi
saab. Elamus oli kenade kollaste kõrvatroppide kasutamine, et kuulmine
ȖȖ 1. klass: Ruslan Agaralov, Ave-Ly Hõbe- ka pärast ekskursiooni säiliks. Kolmandaks külastasime moekunstnik
salu, Remo Martin, Anna-Maria Tugi
Reet Ausi stuudiot – väike hubane
ȖȖ 2. klass: Carl Aleksander Katalsepp,
toake, kus parandatakse maailma!
Evalisa Mägi, Heliise Värv
Meid võttis vastu Reet Ausi partner
ȖȖ 3. klass: Lisanna Noortoots,
Emma Ülevaino, Liisi Ülevaino
ja tegevjuht Marko Kiisa, kes valgusȖȖ 4. klass: Frederik Kaasik, Elise Lember, tas meid riidetööstuse pahupoolest
Sten Sääsk, Kris-Jan Turi, Keijo Vasar, ja kuidas saaks paremini ning mõistVirgo Lootus, Karl-Kenet Miinpuu
likumalt.
ȖȖ 5. klass: Risto Priimägi, Kertu-Liisa
Õppepäev oli väga pikk, kuid õpilaLoit, Katre Sõukand
ȖȖ 6. klass: Gerli Aun, Maria-Liisa Lember, sed säilitasid rõõmsa meele ja uuAndre Lootus, Glen Romet Kuningas
dishimu. Tänu teile ja teie peredele
ȖȖ 7. klass: Grete Kraavi, Ethel Noortoots, saabki kodu kaunimaks ja maailm
Roosi-Matilde Tamm
paremaks!
ȖȖ 8. klass: Saskia Sofia Eller, Karl-Kevin
Eliko Kõiv
Miinpuu, Marleen Taimsaar
Turba Kooli
ȖȖ 9. klass: Virje Laak, Elis Maria Oldekop,
loodusainete õpetaja
Leila Topkina

Harjumus raamatuid lugeda saab
alguse lapseeast. Kui lapsel puudub
kodune eeskuju, siis jääb lasteaed ja
kool kohaks, kus saadakse esimene
positiivne või negatiivne kogemus
raamatust. Lugemine on vajalik ja
naudingut pakkuv tegevus. Tänu
heale lugemisoskusele suudab laps
haridussüsteemis edukam olla ja
saab loodetavasti ka ühiskonnas paremini hakkama. Huvitava raamatu
lugemine võib inimesele anda suure
elamuse. Lisaks huvitavatele, ilusatele ja köitvatele raamatutele võiks
Lugemispesa lapsele olla kohaks,
kus tal on turvaline, hea ja mõnus
olla. Lugemispesas võiks olla lisaks
raamaturiiulitele diivan, kott-tool,
tugitool, padi või vaip. Lugemispesa
saavad kasutada kõikide rühmade
lapsed. Hetkel oleme mõelnud selle-

Turba on jälle killukene värvilisemaks muutunud. Tänu
eelmises Teatajas ilmunud
üleskutsele sai vana poe kelder elanike abiga talgupäeval
rämpsust puhtaks. Samal õhtul
sai keldris ka kõvasti tantsida.
Mõni nädal hiljem võeti sama
seltskond kokku, et kelder üle
värvida. Sadolini abiga saime
paraja hulga vastupidavat värvi
kogu vikerkaare spektris. Meile oli Tartust abiks kunstnik
Indrek Tali. Pärast värvimist
toimus loomulikult taas ka reiv.

Hoia end kursis Turba Kultuurikeldri
tegemistega:

Riisipere Lasteaia logopeed Veera
Vahtra on öelnud:
„Lasteaia programmis on ette nähtud lugemise algoskuste omandamine. Lugemispesas saab õpetaja
äratada lastes huvi raamatute ja
lugemise vastu, innustada lugema.
Kuulates areneb lapse kujutlusvõime, tärkab loovus. Fantaasia põhjal
kujuneb mõtlemine. Areneb lapse
kuulamisoskus ja keskendumine, rikastub sõnavara. Muinasjutt täidab
lapse jaoks palju erinevaid ülesandeid, sellel on palju funktsioone isiksuse arengu juures. Laps õpib muinasjutust meelsasti, ja nii mõndagi.
Kooliharidusele ja ratsionaalsete
teadmiste teadlikule omandamisele
eelnedes võib muinasjutt luua edasiseks hariduseks olulise platvormi
ja õpivalmiduse. Kuulamis- ja lugemisoskus on lapse koolis hästi toime
tulemise eelduseks.“
Heameel on tõdeda, et seekord on
meile ka abimehi oodata. Appi tuleb meie lapsevanema Nele Musteni
tööandja Swedbank AS, kelle jaoks
tähendab annetuskultuuri edendamine nii raha, kui ka oma aja annetamist. Eelmisel suvel astus pank ajaannetuse ehk vabatahtliku tegevuse
osas suure sammu, kui 1200 töötaja
osavõtul sündis 80 heategu üle Eesti.

Piloodina käivitunud algatusest sai
kohe jätkamist vääriv traditsioon.
Sellel aastal on Järve kontor võtnud
plaani aidata lasteaia hoolekogul
remontida ja sisustada Riisipere lasteaia lugemispesa. Nii ongi kokku lepitud, et 12. juunil on lasteaias hoolekogu talgupäev, kuhu on oodata
Järve kontorist kümmet abimeest.
Sellele lisandub Swedbank AS poolt
veel rahaline annetus summas 150
eurot.
Lisaks otsitakse aktiivselt ka sponsoreid lae disainimiseks ja vaipkatte
ning valgustite saamiseks. Caparoli
lahke müügijuht on juba lubanud
toetada ettevõtmist värvide ja töötarvikutega.

Tööd on palju ja kõik
abikäed on teretulnud.
Annetused on oodatud
Nissi Vallavalitsuse
kontodele SEB
EE731010002018909000
või Swedbank
EE762200221035027808.
Selgituseks märkida:
Annetus Riisipere
Lasteaiale, lugemispesa.

Hoolekogu on alustanud ka uue projektiga, mille tulemusena valmivad
juba sügiseks õuesõppeklassid. Jälgige meie tegemisi ka Riisipere lasteaia FB lehel.
Tänud ette ja päikest südamesse

Merekultuurist Riisipere Lasteaias
Terje Lehtme
Riisipere Lasteaia vanemõpetaja

Merekultuuriaasta eesmärk on
väärtustada Eesti mereajalugu ja
osutada tähelepanu merega seotud
traditsioonidele. Teema-aasta tunnuslauseks on „Näoga mere poole“.
Merekultuuriaasta on jagatud nelja
temaatilisse ossa: aasta alguses tegeldakse pärandi- ja kultuuriteemadega, kevadel mereohutuse ja -haridusega, suvine laine kutsub kõiki
mere äärde ja mere peale puhkama
ning vaba aega veetma, sügisel aga
arutletakse Eesti kui mereriigi tuleviku üle. Sel suvel valib rahvas ka
kõige parima merelaulu, mis tuleb
16. juulil ettekandele Tallinna Lennusadamas koos teiste mereteemaliste lauludega.
Merekultuuriaasta hariduse- ja
ohutuse eesmärk on tõsta eestimaalaste mereteadlikkust, kujundada
arusaam mereohutusest ning tuua
mereharidus noortele lähemale.
Käisime meiegi lastega mere ääres
ekskursioonidel. Meie lasteaia direktor Kartin Õisma kirjutas projekti KIK-le „Näoga mere poole“ ja „Elu
mere ääres“.

Kultuurikelder sai värviliseks

tarbeks remontida ja sisustada ruumi, kus Jõululaada ajal oli Muinasjututuba. Mõtteid ja ideid on palju ja
toredaid, kuid lõpptulemus oleneb
siiski summast, mis meil õnnestub
koguda. Iga summa on abiks ja meie
laste huvides!

Jalutasime mere ääres ja vaatasime
erinevaid laevu, mis kai ääres seisid.

Lastele pakkus põnevust laev, millele oli ehitatud liumäed ja erinevad
turnimisvõimalused. Tallinna Lennusadamas võtsid lapsi vastu giidid,
kes rääkisid laevas peetavatest ametitest ning iga laps sai pähe kapteni-,
tüürimehe-, madruse- või kokamütsi. Tutvustati erinevaid laevu ja
purjekaid. Külastasime allveelaeva
„Lembitu“, kus lapsed nägid laeva
juhtimiseks mõeldud mootoriruumi ja said rooliratast keerutada. Lisaks saime piiluda pliidi, pottide ja
pannidega kööginurka ning kitsaste
rippuvate vooditega magamisruumi.
Oli põnev ekskursioon.

Haapsalu lähedal, Silma õpikojas,
võtsid meid vastu kaks grupijuhti,
kes tutvustasid meile merelinde.
Jälgisime binoklitega linde, uurisime taimi, kuulasime linnulaulu, käisime vaatamas milline näeb
välja niit, mida lihaveised puhtaks
söövad, ning mängisime lindude,
taimede ja puudega seotud äraarvamismängu. Oli samuti väga hariv ja
huvitav ekskursioon.
Sel poolaastal käisid kaks vanemat
rühma, Tõrud ja Kastanid, Tallinna
Lennusadamas ja Silma Õpikojas
ning sügisel on samadele ekskursioonidele oodatud Pihlaka rühma
lapsed.

Tähtis on ka oma kodukoha looduse
ja vaatamisväärsustega tutvumine.
On traditsiooniks saanud, et õpetaja Ulvi Lepplaan tutvustab meie lastele Kolju kuristikku, Nissi kirikut,
Ellamaa Elektrijaama ja Riisipere
mõisa. Sel aastal küll Riisipere mõisa külastada ei saanud, sest käimas
on ehitustööd. Kuid see, et aastakümneid tühjana seisnud mõis pääseb lõpuks täielikust lagunemisest
on vägagi rõõmustav.
Olen ka ise käinud aastaid mere äärest kala püüdmas, kuumal rannaliival lesimas ja kuumadel kividel
istumas ning tean kui vabastav on
mere lähedal olla ja puhata. Unustamatud on ka päikseloojangud, kui
päike lõpuks justkui „vajub“ vette.
Üks õppeaasta oma tegemistega
jälle seljataga ja näoga uuele õppeaastale vastu. Loodan, et merekultuuriaasta toob inimesed sagedamini nii mere äärde kui merele ning
mitte ainult suvel vaid ka kevadel,
sügisel ja talvel. Leidke aega puhata mere ääres: hingata mere õhku,
panna jalad merevette, istuda kuumadel kividel ja nautida päikseloojanguid.
Kaunist suve kõigile!

Turba
Kelder

Ott Jeeser

Riisipere Lasteaia mudilased Lennusadamas ekskursioonil.					

Fotod: Terje Lehtme
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Noppeid Lehetu
Külakeskuse tegemistest
Lehetu Külakeskuses toimub hulgaliselt üritusi kohalikele lastele.
Nii ei möödu igavledes ükski koolivaheaeg, saavad sisustatud ka argipäevaõhtud ning ühiselt peetud
kõik tähtpäevad. Korraldajateks
külaseltsi toimekad naised, vahel
lapsed ise ja nii mõnigi kord külalised väljaspool Lehetut.
Koolivaheaja sisustamiseks toimus
külakeskuses Lehetu oma vaba lava
üritus, mille pani kokku Lii Rei.
Tubli noore panus kohaliku elu rikastamisel sai hiljuti tunnustatud

Pilguheit Lehetu ajalukku

kes ürituste toimumisel suureks
abiks ja toeks olid!
Teeme Ära oli sel kevadel Lehetus
suisa kaks korda: aprillikuu viimasel päeval ja üle-eestilisel talgupäeval 7. mail. Kaasa lõid usinasti
nii noored kui vanad, sekka õige
pisikesed lapsedki. Külakeskus sai
puhtaks nii seest kui väljast ning
korrastatud teeäärsed puud. Esimese koristuspäeva lõpetuseks toimus vahva nõiatrall, teise lõpus aga
ühine grilliõhtu.
Lehetu mõisa peahoone. Vaade kagust.
Foto: Juhan Maiste 1976 Muinsuskaitseameti arhiiv,
M-65 (eraT-0- 76_001_14591_00010)

ülesandeks oli pearaha kogumine ja
Tallinnasse edastamine. Vallavolikogu otsustas nii nekrutite liisutõmbamise kui mitmesuguste maksude
maksmise ja abivajajatele armuleivavilja andmise üle.
Valla sissetulekud tulid enamasti
passide väljastamise eest ning kre-

Laupäeval 14. mail tähistati Lehetu külas emadepäeva. Lapsed
valmistasid emadele küpsisetorti
ning esinesid luuletuste, tantsude
ja lauludega. Kõige eredamalt jäi
meelde Darja ja tema pisikese õe
Alia-Maria imeline etteaste lauluga „Mama“, mis tõi pisarad silma
nii kuulajatel kui esitajatelgi ning
noor neiu teenis välja suure aplausi.
Emadepäeva lõpetas Lehetu Oma
Näiteringi „Kevadnäidend” ning
ühine kohvilaud maitsva tordiga.
Lugusid ja pilte Lehetust
saatsid Lii, Elvi ja Olvia

ning maiustati küpsisetordiga. Koolivaheaja oodatuim sündmus oli aga
karaoke, kus kõlasid laulud nii laste
kui täiskasvanute esituses. Vahva
üritus tuleb sügisesel koolivaheajal
kindlasti kordamisele! Puhkuse lõpetas ühine lihavõttepühade tähistamine munade värvimise, jänkude meisterdamise ja Märtsijänese
peidetud šokolaadimüntide otsimisega. Suur tänu Merikesele Nissi
Naisseltsist ja perekond Orutalule,

Saida sovhoosi kontorihoone ehitamine (1956); Kontorihoone on kui Lehetu maamärk, mida iga kohalik tunneb ja teab. Praegu asub hoones ettevõtte Saidafarm
OÜ kontor, tänapäevane vaade esilehel.
foto: Saidafarm OÜ ajalooraamat.

all Sadikud, Wollimehhi, Koggokonnakohto Peawannema, kohto körwamehhi ja kohtu lissamehi ni kui Koggokonna Seadusses on öldud.
Lehetu vallakohtu 1866.-1890. aastatel põhjalikult koostatud protokollidest selgub, et arutati talude rentimist parunihärraga, talude müümist
ja hindu. Sageli aga polnud olulisi
teemasid arutada, käidi koos ja leiti,
et ei olnud ühtegi ette tullijaid egga
kohto asja seletamist. Vallavalitsuse

diidikassa vekslite intressidest, sellele lisandus aeg-ajalt ka trahviraha
ning tulu tagavaravilja müügist.
Väljaminekud olid aga märksa mitmekesisemad: näiteks laenati vallaliikmetele rendiraha, osteti kontoritarbeid, maksti vallakirjutajale või
kohtumeestele ning tasuti osaliselt
ka kaugemate ametnikke ülalpidamise eest. Suuremate kulude hulka
kuulusid vallamaja uuendamiseks
vajalike materjalide ostmine ja kooli
remontimine.

Vanamõisa Käsitöölaat
Laat toimub sellel aastal 20. augustil
Vanamõisa vabaõhukeskuses, Saue
vallas ja on pühendatud Eesti 25.
taasiseseisvumispäevale.
Vanamõisa Käsitöölaat on peresündmus, kuhu tuleb kohale ligi 500
kauplejat ja üle 12 000 külastaja üle
Eesti. Päevaprogrammis leidub igaühele põnevaid tegevusi – käsitöölaat, Eesti Toidu Telk, Tänavatoidu
Tänav, BBQ Festival, Sibulatänav,
Saue valla kogukonnatelk, Kalevi
lastelava ja Kalevi meisterdamise
telk, meeleolukas kultuuriprogramm. Taas avab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
piimabaari
„Piim päeva pärl“.
Traditsiooniliselt on üheks ürituse
tõmbenumbriks olnud Militaarala
koostöös Eesti Kaitseliidu ja Kaitseväega ning Ohutus- ja Päästeala, laadapäeva juhib Rohke Debelakk.

Sõnaderägastikku on peidetud 14 ajaloolist Lehetu talukohta (aastatel 1887-1891).
Puudub 1 talukoha nimi. Milline?

Reelika Väli

Magasiaidad olid Eestis levinud juba
18. sajandil, taoline tagavara viljahoidla oli olemas ka Lehetus. Magasiaida kontoraamatust selgub, et
1887.-1891. aastal oli Lehetus 15 talukohta: Paju, Jaagu, Lepiku, Vainu,
Juhani, Kuusiku, Rähnimaa, Sepa,
Väljaotsa, Vana-Karjamaa, Mätliku,
Kesk-Karjamaa, Uuesauna, Tatramaa ja Kuusiku-sauna.
19. sajandi lõpus oli Lehetu vald 61
meeshingega üks väiksemaid kogu
Harjumaal. 1891. aastal liideti Lehetu vald koos Nurme ja Munalaskmega Riisipere vallaga ning 1938.-1939.
aasta vallareformi käigus muudeti
Riisipere vald Nissi vallaks.

tamise kuupäev on 21. november
1866. Sel tänasel päwal tullid kokko
Lehheta Moisa, keik Perre kohha
Rentnikkud, nende sullased, Moisa
sullased nii kui ka keik need liikmed
mis omma kä peal ellawad ja seks
korraks Waldas ellamas ollid. Keik
need walla liikmed wallitsessid ente
seast, Moisa Politsei üllewatamisse

ka Nissi valla noortepreemiaga.
Vaba lava üritusel kanti ette emakeelepäeva ja merekultuuriaasta
teemalised isetehtud lood ja luuletused, mängiti mänge, löödi tantsu

Loo algus esilehel

Eesti 25. taasiseseisvumispäeva väärikaks tähistamiseks toimub õhtul
erikontsert ja suur ühislaulmine
kooridega koos Hardi Volmeri ja
Singer Vingeriga. Ühislaulmisele

tulevad Singer Vingeri repertuaarist
laulud, mis on eesti rahvast alati kõnetanud ning lisaks ühendkooride
esituses ärkamisaja kaunid laulud.

Eesti toidu telk
Juba viiendat aastat järjest tuleb
1200m² Eesti Toidu Telk, kus Eesti väiketootjatel on võimalus müüa
oma talu- ja mahekaupa. Toredaks
traditsiooniks ja väga populaarseks
on saanud messitelgis toimuvad
kulinaarsed etendused, kus astuvad
üles eesti tippkokad, kes valmistavad kohalikust toorainest roogasid.
Laval toimetavad kondiitrid ja pagarid toiduetendustes „Magusad
ahvatlused“. Igal esinejal on oma
kindel teema – on see siis tort, kook
või küpsised – mida ta laval esitleb
ja mille valmistamise kohta teavet
ning näpunäiteid jagab.

Saue valla kogukonnatelk
Energilisem osa sauevallakatest
paneb püsti ühise Kogukonnatelgi.
Ellu kutsutakse pop-up kohvik, vaba
lava kogukonnapood, milles kõik

Lehetus anti lastele kooliharidust
juba 18. sajandil, kuid puuduvad
andmed kui järjepidevalt seda tehti. Koolimaju sel ajal veel polnud ja
õpetust anti mõnes suuremas koolitoaks kohandatud talutoas. Kuna aga
paljudel vanematel polnud võimalust õpetajale maksta, siis said osad
lapsed endiselt õpetust kodudes
nagu varasematelgi aegadel. Kooli
olemasolu Lehetus kinnitab 1868.
aastal kirje vallakassa väljamineku
kohta koolimaja laudade ja pinkide tarvis. Täpsemad andmed 1870.
aastast märgivad õpilaste arvuks 20
last, mis tegi üheklassilisest Lehetu
koolist kihelkonna väikseima.
Arvatavalt oli alates 1874.-1899. aastani kooli asukohaks Soone talu.
Koolitundidena on dokumentides
märgitud: lugemine, katekismus,
piiblilood, laulmine, eestkirja kirjutamine ehk kallikrahwia, sõnna
järel kirjutamine ehk etteütlus,
rehkendamine, peast arwamine ja
geograafia. Hindeid pandi nullist
viieni. 1887. aastast alates kuulusid
hindamisele ka laste elu wiisid ja
kombed, tolleaegne õpetaja on märkinud käitumise hinnangutena näiteks ’laitmata’, ’muidu laitmata, aga
pikaldane’, ’laisk õppima’, ’wallatu
olemisega’ jmt.
Sajandivahetuse talvest kuni 1925.
aastani Lehetus kooli ei olnud. Hiljemalt 1932. aastast kuni 1940. aastani
tegutses Lehetus 6klassiline algkool.
Lehetu kooliõpetajateks on olnud
Gustav Krüger, Toomas Lassmann,
Jüri Viil ja Priidik Lepp. 1932. aastal
oli Lehetu algkooli juhataja K. Neumann.
Lehetu ajaloo ülevaate koostamisel
on kasutatud Teresa Škaperina kogutud ja Fred Pussi koostatud uurimust
„Lehetu ajaloost“ (Tartu 2003).
Katrin Krause
Vanamõisa seltsimaja juhataja
Saue vallaleht Koduvald

käsitöövigurid-küpsetised on sauevallakate endi nikeradatud. Muidu
pilla-palla üle valal laiali olevad aktivistid saavad korra ühise katuse alla
ja tuttavamaks ja võimaluse ühise
näoga ka külaliste poole pöörduda.

Tänavatoidu tänav
Oodata on palju erinevaid maitseid
ning huvitavaid tänavatoitlustajaid.
Tänavatoit on Eestis järjest rohkem
tuntust võitmas, koos oma värvikireva ja eripalgelise maailmaga. Tänavatoidu põhireegel on lihtne – see
valmib kiiresti, on tervislik ning seda
on tänaval või õuetingimustes lihtne
süüa ja ta on tihtipeale üllatavalt
maitsev.

BBQ festival
BBQ Festivali raames toimuvad
Eesti Meistrivõistlused BBQ-s,
koostöös Eesti Barbecue Assotsiatsiooniga. Festivalile on oodata Eesti
BBQ võistkondade paremikku ja ka
rõõmsaid sõpruskondi, keda seob
ühine huvi BBQ ja grillimise vastu.
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Koju on alati hea tulla!
Tekst ja foto
Reelika Väli

… nii tõdesid ühel kaunil maikuu pühapäeval Sander Roosimägi ja Harry Säär Riisipere
kultuurimaja laval kodupublikule kontserti andes. Kontsert
„Muusikakohvik“ pakkus tõeliselt sooja ja vahetu muusikaelamuse.
„Ega me niimoodi kuigi sageli
esine, meil mõlemal on koolis
väga kiire,“ räägib Sander pärast kontserti. Mõlemad noormehed õpivad praegu ülikoolis 2. kursusel: Harry Tallinna
Ülikoolis sotsiaaltööd ja Sander Eesti Muusika- ja Teatri-

akadeemia Lavakunstikoolis
näitleja eriala. Lisaks teeb
Harry sporti ja juhendab juba
teist aastat Nissi Põhikoolis
spordiringi. Spordiringi vedamine sai Harry sõnul alguse
kutsest tulla õpetajatepäeval
tundi andma ja sealt edasi tuli
juba mõte alustada laste huviringiga. “Tore on!“, kinnitab
Harry ja lisab, et on väga oluline, et lastel oleks väljaspool
kooli mõni huvitegevus.
Riisiperes
kõrvalmajades
üleskasvanud Sandri ja Harry muusikaõpingud algasid
juba põhikooli alguses. Sander
õppis Muusikaseltsis Nissi

Kontserdil „Muusikakohvik“ pakkusid Sander Roosimägi ja Harry
Säär tõeliselt sooja ja vahetu muusikaelamuse.

Trollid saksofoni ning Harry
Keila Muusikakoolis kitarri.
Mõlemad noormehed meenutavad, et kooliajal tuli neil
väga sageli erinevatel kooliüritustel esineda. Siis tundus see

vahel tüütu ja nii mõnigi kord
hirmutav, kuid tagantjärele
vaadates on nad väga tänulikud
kõikidele nendele võimalustele
iseennast ja oma oskusi teiste
ees proovile panna.

Muusikaõpingud nõuavad pühendumist ja püsivust ning eks
iga pilliõppija tunneb vahel motivatsiooni kadumist. Sander
ütleb, et teda on muusika juures hoidnud ema, kes on ka ise
muusikalise haridusega. Eriti
tänulik on Sander aga oma õpetajale Tõnu Sal-Sallerile: „Tema
on mind inspireerinud, hoidnud ja õpetanud.“ Harry sõnul
on tema muusikahuvi mõjutanud nii vanemad, kui lasteaed.
Muusikakooli läks Harry küll
oma soovist midagi uut õppida, kuid kui tekkis tüdimus, siis
oli just ema see, kes ei lasknud
õpinguid pooleli jätta. Oskus
laulda ja pilli mängida on väärtuslik pagas, mis inimest terve
elu saadab, kinnitavad mõlemad.

Noormehed tunnevad headmeelt ka toreda sõpruskonna
üle, kellega on siiani rõõm
koos musitseerida. Muusikategemist võtavad Harry ja
Sander toreda hobina, stiililt
on neile eriti südamelähedased indie-rokk ja folk-rokk.
Riisiperes sündinud helilooja
Raimond Valgrega tunnevad
nad samuti erilist sidet. Poiste sõnul on neil Valgrelt veel
palju õppida. „Tunneme, et ei
tehniliselt ega sisuliselt me
teda veel nii palju ei hooma
kui tahaksime. Seda enam on
ta meie jaoks kütkestav!“, lausub Sander.
Kontserti „Muusikakohvik“
toetas MTÜ Nissi Naisselts.

Mare Rabi
Roosi I rühmavanem

„Oeh, jälle need rahvatantsijad…“, ohkas vist nii mõnigi
kuulutust lugedes. Aga sellest
hoolimata tähistas Riisipere
kultuurimaja naisrahvatantsurühm Roosi 7. mail 2016. a
oma 20. tegevusaastat toreda
juubelikontserdiga.
Nagu sünnipäeva puhul ikka
kombeks, nii kutsuti ka seekord külalisi – lähedalt ja pisut
kaugemaltki. Täname Riisipere tantsumemmesid ja taati,
Turba Tantsupisikut, Haspelit, Kernu memmesid, Laululusti ja Riisipere Külakapelli,
kes kõik juubelikontsertile
oma panuse andsid!
Roosidele (rühmi meil ju kogunisti kaks – Roosi I ja Roosi
II) oli kontsert ka omamoodi
peaprooviks enne suvist II

Eesti Naiste Tantsupidu Jõgeval. On ju lõppev hooaeg möödunud suuresti just selleks
suureks peoks valmistumise
tähe all.

Kombeks on sünnipäeval ka
möödunut meenutada. 20 aastat on ühe tantsurühma jaoks
juba küllalt soliidne vanus
ning seda, mida meenutada,
on ka üksjagu palju. Sünnipäevaliste jaoks oligi kokku pandud väike näitus Roosi esinemistest, saadud tänukirjadest,
meenetest jms. Ja kui juba
numbrite peale jutt läks, siis:

foto: Anu-Mai Kaljumäe

Roosid pidasid sünnipäeva
Taimi Dorbek:
„Kunagi, 20 aastat tagasi, sai
alustatud huvist ja põnevusest
rahvatantsu vastu. Nüüd on see
nagu elustiil. Ei oska praegu teisiti ette kujutada, mida teeksin oma
proovivabade õhtutega?! Meil on
olnud rühmas aastate jooksul super
tantsijad ja tantsuõpetajad. Kõik
need ühised sünnipäevade pidamised, reisid, stiilipeod, tantsupeod... See tunne on kõiki
neid aastaid väärt olnud!“

ȖȖ tantsurühmas on 20 aasta jooksul tantsinud pea 60 naist;
ȖȖ praegu on kahes rühmas kokku 20 tantsijat;
ȖȖ esinemas on käidud 8 välisriigis;
ȖȖ üldtantsupeole on rühm pääsenud 2 korral;
ȖȖ kõik 20 aastat on rühmas tantsinud 1 tantsija – Taimi Dorbek;
ȖȖ juhendajaid on olnud kokku 3 – Sirje Nokkur, Sirje Vinni ja
Piret Kunts.

VII Nissi valla rahvajooks

Vallavanem
Peedo Kessel:
„Hea see, kes palju tantsib,
parem see, kes paigal seisab!
Selle rahvatarkusega olen ma
meie rahvatantsijaid igal võimalikul juhul naljaviluks õrritanud. Kuigi pole päris kindel,
kas see rahvatarkus ikka päris
tarkus on. Igatahes ei ole taoline tarkus varem rahvatantsijatele külge hakanud ja ei
hakanud ka nüüd, Roosi sünnipäevakontserdil. Ja õigus
kah. Eks igaüks peab tegema
seda, mis tema rinna rõõmsamaks teeb.

Mina pole rahvatantsust
millegipärast nii suurde vaimustusse sattunud, et ka ise
pastlad jalga tõmbaksin. Kuigi
sain ju kooliajal mõnegi rahvatantsu selgeks. Aga see toimus
õpetaja sunni all ja võib-olla
just sellepärast ei hakanudki
rahvatantsupisik mulle külge.
Kuigi minu elu armastus on
pallimäng (olgu suur või väike,
pea-asi, et on pall; üksnes veerev-lendav-põrkav pall annab
mõistliku põhjuse jalad kõhu
alt välja võtta), saan ma ka rahvatantsu võludest aru. Mulle tundub, et pallimängul ja

rahvatantsul on ühiseid jooni.
Üks asi on tantsu/mängu ilu
iseenesest, aga ääretult oluline on ka kokkukuuluvustunne
oma kaaslastega. Rahvatantsu
puhul ei saa lisaks muidugi üle
ega ümber rahvariietest, mis
ilma tantsutagi kaunid vaadata on.
Nii et lustigem edasi. Kerget
jalga Roosile ja kõigile teistele
rahvatantsijatele.“
Juubelikontserdi korraldamist toetasid Nissi Vallavalitsus, Nissi Valla Kultuurikeskus, RR Lektus AS, Keila
Tarbijate Ühistu.

Nissi Vallavolikogu spordikomisjon
annab teada, et
24. Eesti valdade suvemängud toimuvad
2.-3.juulil 2016. aastal Pärnumaal Vändras.
Osalemissoovist anna palun teada aadressil
sport@nissi.ee.
Juhendid ja lisainfo ajakava kohta
leiab www.joud.ee.
Viited Nissi valla VII rahvajooksu
tulemuste, piltide ja video juurde
leiab Nissi valla kodulehelt.
mine kordades lihtsamaks.

Kuskil on öeldud, et seitse aastat on maagiline aeg. Nii võib
olla see ka meie jooksu murdepunktiks. Esimest jooksuüritust planeerides oli mõttes
isegi väikest viisi protestijooks nimega „jala Turbasse“
kuna rongiga see võimalik
ei olnud. Nüüd, peale seitset

aastat, peame tõdema, et meie
vald lõpetab eksisteerimise ja
grupp edukaid ettevõtjaid on
võtnud nõuks taastada Riisipere ja Turba vahelise raudteeliikluse. Kui nende asjaolude teine pool on positiivne,
siis meie valla ära kadumist nii
positiivseks nimetada ei saa.

Siit tuleks ka meilt teile pakkumine, kui teie seda soovite,
et las meile jääb vähemalt Nissi valla rahvajooks, sest seda ei
saa keegi meilt ära võtta. See,
et seda vajate, olete tõestanud meile kõik need aastad ja
miks mitte seda koos jätkata.
Heameel on tõdeda, et meie

Harju maleva patrullvõistlus
Täpselt kuu aega tagasi 13.-15.
maini võis Turba vahel näha
roheliste nägudega noori ja
vormides täiskasvanuid, sest
toimus Harju maleva Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
patrullvõistlus
Luureretk
2016. Nooremas vanusegrupis
8-13aastased, said orienteeruda
Turba-Ellamaa piirkonnas, aga
vanemate 14-18aastaste start
algas juba Padise kloostrist ning
ka nemad jõudsid lõpuks välja
Turba kooli staadionile. Noored panid end koos teiste võist-

kondadega proovile erinevates
ülesannetes: harjutasid NATO
tähestikku, luurasid „vastast“,
andsid esmaabi, päästsid uppunut, proovisid ragulkaga
ja õhupüssiga täpsust lasta ja
lahendasid muid ülesandeid.
Kõige olulisem oli see, et oli
vaja ennast ära maskeerida, et
end „vastase“ eest varjata. Noorematel oli see lausa hindeline
ülesanne, vanemad läksid rajale juba kriimulistena.
Raskeks muutis kogu võistluse

nii päeval kui öösel sadav vihm,
mis oli tugev motivatsiooni
alandaja. Tugevamad trotsisid
aga kõiki loodusjõude, mis nende teele sattus, nii vihma kui
vihmast vettinud maastikku
ning finišeerinud võistkonnad
olid emotsioonidest pungil.
Mida peaaegu kõik noorte
võistkonnad õppisid, oli see, et
enne lõpujooksu tuleb vesi pudelist välja kallata, et ei oleks nii
palju raskust vaja kaasas tassida.

koostegemist on märganud ka
mitmed asjalikud ettevõtjad,
kellel on kogemusi üle-eestilistel spordivõistluste korraldamisel (inventar, ajavõtt,
fotograafia) ning kes on meid
üles otsinud ja tulnud korraldamisele appi. Tänu sellele on
muutunud ürituse korralda-

Seekordne võistlus toimus
osavõturohkelt. Kohale oli tuldud mitmest Eesti eri paigast.
Tore üllatus oli, et osalejaid oli
rekordarv – 271. Uuenduseks
oli sel korral (kepi)kõnni ajavõtt. Ei vedanud alt ka meie
koostööpartner Ilmataat.
Ja saigi teoks nii korraldajatele, kui ka loodame, et osavõtja-

tele, meie ühine vahva spordipidu.
Abistajate vägi oli justkui varnast võtta!
Täname kõiki toetajaid! Erilised tänud Nissi Vallavalitsusele ja Eesti Kultuurkapitalile.
Loodame,
et
kohtume
24.05.2017, jätkuvalt Nissi valla rahvajooksul!

Miina Frank
Turba rühma juht

Loodan, et noored ise on veel
tahtmist täis ja ootavad juba
uusi laagreid ja võistlusi, millest
Harju maleval puudust ei tule.

Pärast võitu ei ole alati jõudu enam naeratadagi.
		
Foto: Helina Piibeleht.

Turba nooremate Kodutütarde võistkond Muffinid: Mari-Ella
Gendrikson, Minna Matilda Reinamnn, Heliise Värv ja Evalisa
Mägi.
Fotod: Kristel Soomann.

8 REKLAAM JA TEATED

EELK Nissi Maarja koguduse teated

JUUNI
5. juuni

12. juuni
19. juuni
26. juuni
JUULI
3. juuli
10. juuli
17. juuli
24. juuli
31. juuli

kell 12.00 jumalateenistus
kell 14.00 jumalateenistus Turba kultuurimajas
kell 12.00 jumalateenistus
kell 12.00 jumalateenistus
kell 12.00 jumalateenistus armulauaga
kell 12.00 jumalateenistus
kell 12.00 jumalateenistus armulauaga
kell 12.00 jumalateenistus
kell 12.00 jumalateenistus armulauaga
kell 11.00 surnuaiapüha armulauatalitus kirikus
kell 12.00 surnuaiapüha jumalateenistus kalmistul
Buss:

AUGUST
6. august

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

Head Turba
PAK patsiendid!
Kahjutundega peame teatama, et perearst dr L. Pavlova
ei tööta alates 1.juunist enam
Turba Perearstikeskuses. Sügiseni võtab patsiente vastu
asendusarst dr Jaanson. Seoses sellega on meie töös mõningad ümberkorraldused:
Turba Perearstikeskus
on avatud:
E , T, N, R 8.00 - 16.00;
K 8.00 - 18.00.
Arst vastuvõtt:
E 9.00 - 13.00, K 14.00 - 18.00
Pereõe vastuvõtt:
T, N, R 9.00 - 13.00;
K 9.00 - 11.00 analüüsid;
14.00 - 18.00 vastuvõtt.
Ämmaemanda ja imikute vastuvõtt on kooskõlastamisel.
Täpsem info tel 673 5503.
Vabandame
ebamugavuste
pärast ja loodame, et olukord
stabiliseerub peagi!

7. august
14. august
21. august
28. august

10.15
10.20
10.25
13.20

Turba
Lehetu
Nurme
tagasisõit surnuaia juurest

kell 20.00
Tallinna XXX Rahvusvaheline
Orelifestival
Edouard Oganessian
(orel, Prantsusmaa)
kl 12.00 jumalateenistus. Kuldleer. Ootame kõiki
kellel on eeriõnnistamisest möödunud 50 või enam
aastat.
kell 12.00 jumalateenistus armulauaga. Hõbeleer.
Ootame kõiki kellel on leeriõnnistamsest möödunud
25 või enam aasta

kell 12.00 jumalateenistus

kell 12.00 jumalateenistus armulauaga

Igal neljapäeval kell 18.00 palvetund vennastekoguduse palvemajas.

