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Nissi valla ajaleht

Nissi valla kultuurielu korraldab
tugev ja üksmeelne tiim
Aasta jagu on meie kultuurielu juhitud uutmoodi. Iga muutus on raske,
aga täna võib öelda, et oleme sellega
väga hästi toime tulnud. Nissi Valla
Kultuurikeskus haldab kahte kuultuurimaja – Riisiperes ja Turbas.
Viieliikmelise tiimi ülesandeks on
pakkuda väga erinevate huvide ja
vajadustega inimestele kultuurset
vaba aja veetmise võimalust. Nende küllaltki keeruliste ülesannete
täitmisel teab iga meeskonna liige
täpselt, milline on tema osa. Nädalat
alustame kõik koos kord Riisiperes
ja kord Turbas. Vahel on ideed nii
lennukad, et ei märkagi kui päev on
kulunud ja kõigil tuleb oma praktiliste tegevuste juurde kiirustada – majad vajavad koristamist, Turba kütmist, esinejatega tuleb läbirääkida,
arved koostada jne. Meile meeldib
seda teha ja tunneme rõõmu igast
kordaläinud üritusest, huvitavast
töötoast, etendusest, kontserdist
või kinoseansist. Nagu ka rahulolevatest ringide liikmetest, tegusatest
pensionäridest, järjekindlatest lauatennise mängijatest, Turba noortest
leiutajatest ja Nissi kooli väikestest
rahvatantsijatest.

Koostöö on kõige alus
Hooaeg on alanud meeleolukalt.
Meie oma Ingrid Rabi kontsert Merike Marie Nimmerfeldi poolt korraldatud Muusikakohvikus, Pensionäride Ühenduse suur sügispidu,
millega tähistasime naisansambli
Laululust 20 aasta juubelit, ja juba
teist aastat Turba Tantsupisiku
poolt püsti pandud suur põlvkondade pidu, mis sellel aastal koos Riisipere Külakapelliga kadrikarnevalina teoks sai. Vähem tähtsad ei ole
näitused, töötoad, teatrietendused
ja kinoseansid nii Turbas kui ka Riisiperes. Näituseid on sel poolaastal
kolm: septembris alustasime Haapsalu Kutsehariduskeskuse lõpetajate Mariann Hatto, Tiina Juhani
ja Signe Traksi tööde näitusega.
Järgmisena sai vaadata nelja Nissi
valla fotohuvilise Ringa Kedelaugu,
Reelika Väli, Anu Kaljumäe ja Mari
Väljaotsa fotosid. Poolaasta lõpetab
perekond Orutalu puidust käsitöö
näitus.

Huvitavaid
numbreid:

Vaieldamatult on meie tegusaimaks
koostööpartneriks Turba Kool koos
õpilasesindusega. Kevadel toimunud Nissi Valla Noored Hüpake
Lavale andis võimaluse kõigil meie
valla noortel esineda Turba kultuurimajas. Vaba lava võtmes üritus oli
üle aegade võimsaim noorte pidu
Nissi vallas. Kuuldavasti on selle
aasta plaanid veelgi ambitsioonikamad – plaanis on tutvustada uusi ja
huvitavaid esinemispaiku ning kaasata erinevaid põlvkondi. Novembri
alguses kutsus kool südant soojendavale hingedepäeva õhtule, kus
Viive Suursalu ja Viive Karutoom
jutustasid mälestusi Turba kandi
elu rikastanud inimestest ning juba
teist aastat meelitas Playbox kultuurimaja pilgeni rahvast täis. Turba
kooli huvijuhi Eneli Ööpiku sõnul
ühendavad koos veedetud õhtud kogukonda ja ettevõtteid.

Ülevallalised laadad
Laada pidamine kuulub ühe korraliku kogukonna tegemistesse juba
iidsetest aegadest. Kauplejateks on
nii omakandi inimesed kui kaugemalt tulijad, ostjateks aga meie valla
elanikud. Sel hooajal on planeeritud neli ülevallalist laata. Riisipere
Lasteaed kutsus sügisel kõiki Mihklipäeva laadale. Aasta suurimad
laadad on aga jõulude ja jüripäeva
paiku. Sel aastal toimub ülevallaline jõululaat 10. detsembril Turba
koolis koos jõulumehe ja üllatusesinejatega. Riisipere kultuurimaja
juurest väljub buss kell 10.45 ja toob
laadalised tagasi kell 13.00. Jüripäeva laadale aga ootame taas Riisipere
kultuurimajja. Möödunud suvel toimus Turbas Nissi Naisseltsi poolt
korraldatav Lõikuskuu Kirbuturg
juba 9 korda ning järgmisel aastal on
oodata juubelihõngulist üritust.
Kui veel natukene kergitada saladusloori meie plaanidelt, siis oleme
registreerinud selleks suveks Nissi
valda kaks õpilasmaleva rühma, valmistame noortega valla juubeliks
ajaloolise multifilmi, oleme esitanud
kollektiivtellimuse soovi kolmele
Linnateatri etendusele (kokku 60
piletit) ning oleme saanud loa korraldada toiduklubi töötuba Nissi
kooli köögis. Saksamaa orav
on kass .
Ikka rõõmuga
Ott, Signe,
Anu K, Anu J
ja Kaja

Harjumaa
aasta
õppija Viive
Karutoom
Oktoobri lõpus toimus Tallinna
RaeOktoobri lõpus toimus Tallinna Raekojas Harjumaa ja Tallinna
täiskasvanud õppija nädala pidulik
sündmus, kus meie valla elanik Viive Karutoom pälvis Harjumaa aasta
õppija 2016 tiitli.
Intervjuud Viivega saad lugeda käesolevast Teatajast lk 2-3.

Kui sa ei käinud üritusel „Kultuur
muutuvas ajas“, siis eelmise aasta kokkuvõtet saad lugeda meie kodulehelt
www.nissivallakultuurikeskus.ee

2 TOIMETAJA VEERG, VALD

Hea lugeja!
Hoiad käes Nissi valla ajalehe Teataja 2016. a viiendat väljaannet, mis märkab seekord eriti meie ümber elavaid inimesi
ning toredaid paiku.
Talv ei hüüa tulles, seda saime tunda juba novembri alguses.
Lumi tuli ootamatult ning kohe ilmusid uudistesse ka teated
liiklusõnnetustest. Et talv mööduks ohutult, siis kanna pimedal ajal liikudes helkurit ning vali autoga sõites teeoludega
sobiv sõidukiirus ja -viis. Liikluses ei ole me kunagi üksi ning
igaüht oodatakse õhtuks koju!

Harjumaa
aasta õppija Viive Karutoom
Tekst: Anu Jõulu
Fotod: Elen Turi

Viive, miks otsustasid uuesti õppima minna?
„Olude sunnil. Olen praeguseks 31
aastat juuksurina töötanud. Paratamatult hakkab keha järele andma
ning üha raskem on füüsilist koormust taluda. Nii leidsingi end mõtlemas, et pean midagi muud õppima
minema. Armastan palju reisida ja
soovisin, et ka õppimine võiks reisi-

Enne pühi on kõikjal Eestis saanud tavaks korraldada
toredaid jõululaatasid, mis toovad igaühe näole naeratuse ja
südamesse jõulurõõmu. Nii ka Nissi vallas. Sel aastal toimub
üks ja suur ülevallaline jõululaat koos põnevate üllatustega
10. detsembril Turba Koolis. Võta oma sõbrad ja sugulased
kaasa ning tule tunneta meie kogukonna ühtekuuluvust!
Poeletid võivad küll ahvatlevat kraami täis olla, kuid masstoodang kuldsete kätega
kohalike käsitöömeistrite vastu ei saa.

misega seotud olla.
Tegelikult olin loodusturismi korralduse eriala vaadanud juba mõned
aastad varemgi. Viimati õppisin rohkem kui 30 aastat tagasi ja kahtlesin
kas saan hakkama hulga võõraste
inimeste ja vähese arvutioskusega.
Hätta ma siiski ei jäänud, koolis aitasid mind ühiselamus elavad noored.
Tsükliõppes õppimine tähendas, et
viibisin igas kuus ühe nädala Haapsalus. Kodutöid anti palju, järgmiseks korraks oli peaaegu alati 10-12
tööd vaja valmis teha. See tähendas
magamata öid täis lugemist ning
materjali otsimist. Kõik teadmised
mida omandasin, olid minu jaoks
äärmiselt põnevad. Õppeained ja
kõik loodusturismi puudutav oli nii
tohutult huvitav, et mul ei olnud
lihtsalt aega ära väsida. Ma ju õppisin ainult iseenda jaoks ja see ei olnud selline raskus, mida ületada ei
saa.“
Koolis tuli omandada mitmesuguseid huvitavaid aineid: looduse
vahendamine,
loodusfotograafia,
matkamise alused, ökoloogia alused,
maastikud, äri- ja tööõiguse alused,
toitlustamise alused. Viive sõnul jäi
pisut vajaka keeltest, kuid õnneks on

Anu Jõulu
Nissi valla ajalehe
Teataja toimetaja
ajaleht@nissi.ee

Avatud talude päev Nissi vallas

Juhan Särgavaga käis vestlemas
Reelika Väli

… algus eelmises Teatajas

Selle aasta juulis toimus
teine üle-eestiline avatud
talude päev, mida külastasid kümned tuhanded
huvilised. Nissi vallast
osalesid Madila Mahefarm ja Saidafarm, kumbagi külastas enam kui
poolteisttuhat inimest.
Eelmises numbris tutvustasime Mahefarmi, nüüd
aga kiikame lähemalt
Saidafarmi tegemisi.

Ȣ
ȢPaljud Saidafarmi
tooted on pälvinud
„Tunnustatud Eesti Maitse”
kvaliteedimärgi (pääsukesemärgi)
Ȣ--ȢEesti parim
mahetoode – Saida valge
juust (2010)
Ȣ--ȢBalti Mere äärsete
riikide keskkonnasõbraliku
farmi tiitel (2013)
Ȣ--ȢEesti Keskkonnasõbralik
Ettevõte 2013

Saidafarm OÜ
Saidafarm osales avatud talude päeval teist korda, möödunud aastal
külastas neid 900 inimest. „Arvasime, et kõik kes soovisid Saidafarmi
näha, käisid eelmisel aastal juba ära,
aga huvilisi tuli peaaegu topelt,“ kirjeldab meeldivat üllatust Saidafarmi
eestvedaja ja juhatuse liige Juhan
Särgava ning lisab, et osavõtt sellisest üritusest on ühtlasi ka organisatsiooni tugevuse proovikiviks.
Osaühing Saidafarm asub väikeses
Nissi valla külas Lehetus. Saidafarmi
sammastega kontorihoone, endine
sovhoosi peamaja, on kui omamoodi maamärk, mis paljudel Lehetu
külaga esimesena meenub. Saidafarmis saavad tööd paljud kohalikud
elanikud ning ettevõte toetab sageli
heategevusega kohalikku kogukonna tegemisi. Saidafarm kui ettevõte
sündis 1992. aastal, kui paljud majandid omandireformi eel lagunesid. See tähendab seda, et järgmisel
aastal saab Saidafarm tähistada juba
oma 25. sünnipäeva.
Möödunud sajandi 90.ndate algus
oli keeruline aeg ning ettevõtet alustada ei olnud sugugi lihtne. Farmi
loomad vajasid iga päev söötmistjootmist ja lüpsmist, millega kaasnesid loomulikult mitmesugused
väljaminekud ning piimatootjatel oli

Saidafarmi tegemiste kohta
leiab rohkem infot www.saidafarm.ee ja nende
Facebookilehelt.
Suurepäraseid
piimatooteid

Saidafarmi perenaine Helve Särgava tutvustas avatud talude päeval külalistele meierei tööd

sageli raskusi piimarahade kättesaamisega. Juhan Särgava meenutab, et
algusaastatel oli ka aeg, kus elekter
välja lülitati ning oli kaheldav, kas
üldse ettevõttena jätkata. Ta lisab,
et Saidafarm ei oleks ellu jäänud, kui
poleks olnud neid inimesi, kes nõustusid puhkepäevadeta töötama ning
toeks olema.
1993. aastal õnnestus tänu sakslanna Helga Fritzschele käia Saksamaal
vaatamas, kuidas kohalikud talunikud ise oma piima töötlevad. Tema
sõprade ja tuttavate toel koguti 3000
Saksa marka annetusraha, mille eest
1994. aastal ehitati vana brigadiiri
ruum ümber piima töötlemiseks.
Selle juures oli Saidafarmile toeks
ka Helga klassivend ja vana meier
Walter Münster. Teenäitajaks ja
valguskiireks osutus Vigita Kallu,
kellel oli tollal nii saksa keele oskus
kui kokkupuude toiduvaldkonnaga,
ning tänu temale õnnestus esimesed kohupiimad valmis teha ja maha
müüa. Sellest ajast alates pole olnud
päevagi, kui Saidafarmi meiereis poleks piima töödeldud. Vigita Kallu
töötab Saidafarmis tänaseni meierei
ja piimatööstuse juhina.
Saidafarmi töötajateperre kuulub
30 inimest: kümmekond neist on
põllutööde ja mehaanika peal, kümmekond tegeleb töötlemisega, kuus

Ajaleht
Teataja

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

Järgmine Teataja ilmub
Reklaam ja kaastöö
5. detsembril
saata ajaleht@nissi.ee
Kanepitemp on
Kaastööde ja reklaamide
talurahvatoit
saatmise tähtaeg on 14. november

loomakasvatusega ning ülejäänud
töötavad selle nimel, et farmi igapäeva elu sujuks ning iga inimese panus
läheks asja ette. Saidafarmil on ühtekokku 1000 hektarit maad ja 500
looma, sh 200 piimalehma.

te saada ainult pool, ülejäänu läheb
atmosfääri ja põhjavette. Lisaks võidab ökoloogilisi meetodeid kasutav
põllumees ka mittevajalikelt kulutustelt kemikaalidele, väetistele ja
nende jaoks vajalikele seadmetele.

Kõik Saidafarmi loomad elavad
2014. aastast vabapidamisel. Vabapidamisel loom saab oma soovi järgi
valida, kus talle meeldib süüa ja kus
puhata, nii paraneb omakorda ka
piimatootmine ja selle kvaliteet. Saidafarm on loomade vabapidamise
nimel palju pingutanud ja investeerinud, kuid töö pole veel kaugeltki
lõppenud. „Loomakasvatus on küll
ürgvana tegevus, kuid uuendamist
jagub igaks päevaks,“ ütleb Juhan
Särgava.

Saidafarmi meiereis toodetakse 27
nimetust erinevat mahetoodeid
ning praegu on neil üle 160 kliendi
(marketid, supermarketid, lasteaiad,
restoranid jt). Toodetes ei kasutata
ühtegi konservanti ega säilitusainet,
seetõttu on säilivusaeg lühike ning
töö tellimustega peab olema täpne.
Kõik kuni kl 12 saabunud tellimused viib Saidafarmi rõõmsakirjaline
buss järgmisel päeval tellijateni. Ettenägematute olukordade tarbeks
on olemas ka varubuss, sest kaubavedu ei tohi hetkekski takerduda.
„Sellist jama ei soovi ka mitte laudakass,“ lisab Juhan Särgava muhedalt.

Saidafarm on unikaalne, sest nende
1000 hektaril ei ole tegevuse algusest kuni tänaseni kasutatud mürkkemikaale ega keemilisi väetisi.
Mahepõllunduseks saadi inspiratsiooni, kui 80.ndate lõpus õnnestus
vahetada kogemusi biodünaamilise
põllundusega tegelevate Rootsi talunikega. Roostlaste Gottfried Geigeri
ja Håkan Blombergi nõustamisel hakati mahepõllumajanduslike võtteid
kohe ka oma põldudel katsetama.
Põlde väetatakse siiani ainult sõnniku kompostiga, mis tagab Saidafarmi
kaubamärgiga piima ja piimatoodete ökoloogilise puhtuse ja tervisele
kasulikkuse. Vähemoluline pole ka
see, et ümberkaudne keskkond jääb
kemikaalidest vabaks. Juhan Särgava toob välja, et sellest väetisest,
mis põllule pannakse on ka kõige
parema tehnoloogiaga võimalik kät-

Tulevikku vaadates ütleb Särgava, et
eesmärgiks on püüelda stabiilsema
elu poole: „Ka maatöö saab olla selline, et keegi poleks üle koormatud.
Soovime, et meie tooted oleksid hinnatud, saaksid müüdud ning sööjad
tunneksid neist rõõmu. Ja need kellel oleks lusti ja soovi vaadata, kuidas maal elatakse ja lehmi peetakse, saaksid tulla vaatama ning need
kelle missioon on põllumajandus,
saaksid praktiseerida.“ Ta lisab, et on
unistatud ka oma loomade liha töötlemisest ning oma kasvatatud viljast
saia ja sepiku valmistamisest, kuid
praegune aeg ja euronõudlikuse paljukirjalisus sellel unistusel lähima
aja jooksul ilmselt teostuda ei lase.

VALD 3
Turbas võimalik õppida nii soome
kui ka inglise keelt. Hariduse omandamise juurde kuulus ka praktika.
Viivel õnnestus esimese praktika
kokkulepe sõlmida turismifirmaga,
mille kaudu ta ise on reise tellinud
ja esimeseks praktikakohaks sai
Taani-Rootsi bussireis. Sõiduajal oli
Viive ülesandeks rääkida mikrofoni
nendes riikides tuntud persoonidest
nagu ABBA liikmed, Alfred Nobel ja
Astrid Lindgren. Teise aasta praktikal koostas ta aga turismifirmale
kümme uut Eesti reisipaketti.

Milline oli Sinu lõputöö?
„Lõputööks oli kahepäevane Eesti
reis, mille käigus külastasime erinevaid paiku Lääne-, Pärnu- ja Raplamaal, kus olid toimunud Tallinnfilmi filmide võtted. Kõik pidid valima
kaks teemat, ühe filmi kohta ja teise
looduse kohta. Mina valisin oma filmiks „Pulmapilt“ ja loodusteemaks
„Väinameri ja lindude ränne“. Teadsin ühte inimest, kes oli osalenud
selle filmi massistseenides, ning sain
temalt väga palju huvitavat infot.
Kahjuks lõppes selle filmi tegemine
traagiliselt – kolm näitlejat uppus.

Millest koosnes Su lõputöö?
Lõputööks oli kahe päevane reis
Eestis. Selleks külastasime erinevaid
paiku Lääne-, Pärnu- ja Raplamaal,
kus olid toimunud TallinnFilm raames filmide võtted. Kõik pidid valima kaks teemat, ühe filmi kohta
ja teise loodusliku, millest nemad
räägivad. Mina valisin oma filmiks
“Pulmapilt” ja looduslikuks teemaks
„Väinameri ja lindude ränne“. Teadsin ühte inimest, kes oli osalenud
selle filmi massistseenides ning sealt
sain väga palju huvitavat infot. Kahjuks lõppes selle filmi tegemine traagiliselt – kolm näitlejat uppus.

Milline tähtsus on omandatud
haridusel Sinu elus praegu?
Hetkel olen veel ametis juuksurina,
kuid tulevikus sooviksin oma töö
siduda mõne turismifirmaga. Suvel
juba proovisin veidi giidi/reisisaatja
tööd sugulaste ja tuttavate peal, kuid
tunnen, et vajan veel kogemuste saamiseks aega. Koostasin programmi
Lõuna-Eestisse, tellisin bussi, ööbimised ning toitlustuse. Otsast lõpuni reisi organiseerimine ja läbi viimine on põnev ning seda tehes ei saa
mütsiga lööma minna. Tegelikult on

EV100 igas külas
Merle Jantson

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamise aeg on peagi päral: juba
tuleval, 2017. aastal hakkame, riik
ja rahvas, me kõik üheskoos, sellest
suurest sündmusest osa saama.
Eestlased on end ikka uhkusega
maarahvaks pidanud, enam kui ehk
ükski teine Euroopas. Just maarahval, meie külakogukondadel, on
ka EV100 sündmuste sündimise ja
teoks saamise juures eriline roll.
Eesti riigikantselei-EV100 juhtrühm ja Külaliikumine Kodukant
on võtnud ühiselt südameasjaks, et
meie riigi juubeli tähistamine jõuaks
igasse Eestimaa nurka, ka kõige kaugemasse.

Sellel aastal olen saanud palju Eestit
avastada. See on tore, sest siiani olen
rännanud peamiselt Euroopas. Järgmisel aastal on plaan viia üks grupp
Lätti, mis on minu jaoks uus ja huvitav väljakutse. Praegu tegelen intensiivsemalt keeleõppega.

Millised on Sinu muljed pidulikult sündmuselt, kus Sulle anti
üle Harjumaa aasta õppija 2016
tiitel?
„Pidulik üleandmine toimus Tallinna Raekojas, kuhu oli kokku kutsutud Harjumaa ja Tallinna täiskasvanud õppijad. Lisaks õppijatele
autasustati ka teisi tiitleid väärt inimesi. Kutse tuli nii mulle kui minu
märkajale Elen Turile (Turba raamatukogu). Toimus ilus kontsert,
bankett ja autasustamine. Kohal oli
televisioon ning teised meediakanalid.
Peale selle, et mind tunnustati Harjumaa aasta õppija 2016 tiitliga, sain
kutse ka täiskasvanud õppijate foorumisse. Sealt jäi meelde üks põnev
lugu, mis võib olla eeskujuks kõigile

Milline on üks väärikas kingitus
väärika riigi väärikale rahvale? Eks
ikka selline, millest tunnevad rõõmu ja saavad kasu nii oma küla ja
kogukond kui ka need, kes külla tulevad. Selline, mis ise ning üheskoos,
südame ja mõttega tehtud. Oma- ja
oma kogukonna näoline, millist
teist täpselt samasugust kusagil mujal ei leidu. On aeg oma kodukohas
ühiselt ringi vaadata – kindlasti on
siin midagi, mille tegemisest ammu
unistatud, mõeldud, millest puudust
tuntud. Või ehk on Teie kogukonnas
hoopis midagi sellist väärtusliku,
mis aegadega kaduma läinud ja nüüd
taasavastamist ootab? Nüüd – Eesti
100. sünnipäeval – ongi aeg sellised
mõtted ja unistused üles leida, teoks

teha, ellu kutsuda. Olgu selleks siis
külaväljaku, kiigeplatsi vms rajamine; küla kroonika, laulu, kokaraamatu vm kirjutamine; mõnele uuele
kogukondlikule tavale aluse panemine või vana tava taaselustamine;
kogukonnale olulisele paigale/hoonele/vms uue elu andmine ja ikka
nii edasi – tähtis on, et EV100 ajal
loodu/ellu kutsutu/rajatu jääks ja

oleks kõigile rõõmuks ka tulevikus,
kui sünnipäev seljataga. Tähtis on,
et see oleks ise, ühiselt ja südamega
tehtud – just nii suur või väike, kui
on tegijast kogukond.
Külaliikumine Kodukant on võtnud
kingitegijatele toeks olla – kõigis
Eesti maakondades on üks tubli ja
tore inimene, kellelt saab nõu ja abi
igaüks, kes maarahva suures ühiskingituses „EV100 igas külas” kaasa
lüüa tahab. Just tema kaudu jõuavad
sünnipäevakingid-peod ka ühisele kaardile – Kodukandi kodulehel
saabki olema suur Eestimaa kaart,
kus kõik sünnipäeva tähistamise
kingid, peod ja paigad peal. Ikka selleks, et oleks endal uhke vaadata ja
teistelegi teda anda, milliseid häid ja
ilusaid asju meie külades sünnib.
Eesti 100. sünnipäeva tähistamine
kestab, nagu nii väärikale tähtpäevale kohane, õige pikalt – 2017 – 2020.
Maarahva ühiskingi „EV100 igas külas” tegemise aeg saab alguse 2017.
aasta Maapäeval ja kestab järgmise
Maapäevani augustis 2019. Piisavalt
pikk aeg seegi, et iga küla leiaks just
niisuguse päeva, millel kogukonna ajaloos või pärimuses on (oli või

Erilised tänusõnad soovin edastada Turba Raamatukogule ning Elen
Turile, kes on minu õpinguid väga
palju toetanud!“

Elen Turi
Turba raamatukogu juhataja:
Viive on olnud Turba raamatukogu kauaaegne lugeja. Ta on
laialdaste huvide ja teadmistega inimene. Koolitööde tõttu
külastas Viive raamatukogu veelgi sagedamini ning ma elasin
tema õpingutele kogu hingest kaasa. Koolis tehtud uurimistöid oli ta meeleldi nõus tutvustama Turba raamatukogu raamatuklubi üritustel ning samuti enda organiseeritud väljasõitudel matka- ja loodusradadele, innustades läbi selle ka teisi
inimesi maailma nägema, uurima ja tahtma rohkem teada.
Kui minuni jõudis info, et oodatakse kandidaate täiskasvanud
õppija tiitlile, siis mõtlesin kohe Viive peale. Selgus, et mul on
mõttekaaslasi ka ja nii see kandidaadiks seadmine teoks saigi.
Olen väga rõõmus, et Viive osutus valituks.

saab olema) eriline koht, mil õige
aeg EV100 ja kogukonna ühiskingituse valmimist tähistada. EV100
juhtrühm omalt poolt teeb selle päeva ja paiga veel erilisemaks, andes
neile kogukondadele, kes ühiskingituses „EV100 igas külas” väärikalt
ja tulevikkuvaatavalt kaasa löövad,
tunnusmärgi, millel kirjas küla nimi
ja kuupäev, mil Eesti sajanda sünnipäeva pidu oli just selles paigas.

Maarahva ühiskingi „EV100 igas
külas” tegemise aeg saab alguse
2017. aasta Maapäeval ja kestab
järgmise Maapäevani augustis
2019.

Eestis on tuhandeid külasid, suuri ja
väikeseid, pika ajalooga ja üsna uusigi. Iga küla on oluline, on väärtus,
nii sealse kogukonna kui kogu Eesti
jaoks. Iga küla on eriline – teist sellist paika, kogukonda ja lugu ei ole
kusagil. Leidkem oma kogukonna
väärtused ja lood enda ja teiste jaoks
üles – just nüüd, kui meie riigi aega
mõõdetakse väärika numbriga 100.
Lisainfot ühiskingituses „Eesti100
igas külas” kaasa löömiseks saate:
Harju maakonnas koordinaatoritelt: Kaisa Linno , Kaire Nuut, Olvia
Laur.

Külaliikumine
Kodukant kodulehelt:

Kõigis Eesti maakondades on üks
tubli ja tore inimene, kellelt saab
nõu ja abi igaüks, kes maarahva
suures ühiskingituses „EV100 igas
külas” kaasa lüüa tahab.

Juustukoolitus Saidafarmis

26. oktoobril toimus Saidafarmis
prantsuse juustumeistri Michel Lepage juustukoolitus. Päevakangelasteks olid toorpiima juustud Cheddar
ja Abondance. Toorpiima juust erineb selle poolest, et alles jääb palju
kasulikke baktereid ja maitseosiseid,
mida üheski pastöriseeritud juustus
enam ei ole. Pastöriseerimisega saame lahti küll ohtlikest bakteritest,
juhul kui neid piimas leidub. Samas
steriliseerime veel rohkem kasulikke ja huvitava maitse kandjaid. Selle
poolest ongi käsitöö juustud loomingulised teosed ja asjatundjad hindavad neid väga kõrgelt. Käsitööna
saab süveneda põhjalikkuseni, mida

– selle aasta rahva lemmikuks valiti
75aastane meesterahvas, kes omandas hiljuti kiviraiduri eriala. See
tõestab seda, et kel on piisavalt huvi
õppida, siis selleks pole kunagi hilja.

Teeme kingituse – endale ja Eestile, meile kõigile

Eesti riigikantselei-EV100 juhtrühm
ja Külaliikumine Kodukant on võtnud
ühiselt südameasjaks, et meie riigi
juubeli tähistamine jõuaks igasse Eestimaa nurka, ka kõige kaugemasse.
100 on väga suur ja uhke number,
mis näitab, et meie riigil on seljataga sajandipikkune minevik ning ees
ootamas, loodetavasti, sajanditepikkune tulevik. Tulevikku suunatud
on ka meie „EV100 igas külas” – kingitus, mille me saame teha endale,
oma külale, oma kogukonnale, sest
meie ise ju olemegi see riik, kes oma
suurt sünnipäeva tähistab.

planeerimine päris närve sööv, sest
ajakava tuleb klappima saada.

https://kodukant.kovtp.ee/
ev-100

EV100 kodulehelt:

https://ev100.ee/et/ev100igas-kulas

Cheddar

ükski masin ei võimalda.

Piima kalgendi järele saab täpselt
valida järgnevaid samme, seega saavutada maitseomadustes lagesid,
mida industriaalne tootmine ei võimalda.
Osalejateks olid 20 väikemeiereide
omanikku ja juustumeistrit üle eesti. Praksise õhtu Saidafarmis kulges
edasi Ruunavere klaassaalis, kuhu
sai välja pandud valik tooteid. Meie
meestel (talumeiereid) on juba ligemale sada sorti juustu lauda panna! Areng on olnud lausa tormakas.
Eesmärk võiks olla väärikalt vastu
panna, ehk kodumaiste paremate

juustudega osa senisest impordist
asendada.
Väiketegijate juustud on mõnes
mõttes käsitöö ja kunstiteosed üheskoos jätkusuutliku eluviisiga maapiirkonnas.

Abondance
Esimene Cheddar Michelli käes. Laagerdamise töö seisab alles ees. See on omakorda kolm
kuud hoolt ja armastust.
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Nissi Põhikool tähistas uue koolimaja 10. sünnipäeva
Annely Ajaots
Nissi Põhikooli direktor

Aitame
üheskoos
Nissi kooli
lapsed
suuskadele!

Kümne aasta eest sai valmis kaua oodatud Nissi Põhikooli uus õppehoone.
Ootasime seda maja väga kaua ja ehk
oligi vaja nii kaua oodata, et just selline tulemus saavutada. Sellest majast
oleme kõik, nii lapsed kui ka õpetajad,
vaimustunud tänaseni. See maja on

pärit justkui Bullerby külast, kus alati
paistab päike, kõigil on hea tuju ning
lapsepõlv kestab lõputult...

liku päeva juurde kuulus ka koolipere ühine tants ning sünnipäevatordi
söömine.

Sünnipäevale pühendatud aktusel
laulsime ühiselt koolilaulu ja pühitsesime pidulikult sisse uue koolilipu. Tänasime Kertu Elfenbeini,
kelle disainitud uus kooli logo koos
meie moto ning põhiväärtustega
nüüd koolimaja seinu ehivad. Pidu-

Nissi kooli ja hariduse eluiga on väga
pikk. Nissi kool on järjepidevalt tegutsenud juba 99 aastat ning Nissi
paikkonnas on antud kooliharidust
329 aastat. Selle aja sisse mahub
palju pisikesi koolilapsi, kes särasilmselt kooliteed alustavad ja palju

tublisid lõpetajaid, kes noorte inimestena iseseisvasse ellu astuvad.
Muutunud on vaid majad, kus lapsed
tarkust saamas käivad.
Järgmisel sügisel tähistame Nissi
kooli 100 aasta juubelit ning Nissi
piirkonna hariduse 330 aasta juubelit. Kuulutan juubelieelse aasta
alanuks!

Möödunud õppeaastal alustasime
Nissi Põhikooli suusabaasi loomist,
et igal lapsel oleks võimalik suusatundidest osa saada. Suur tänu kõigile, kes ettevõtmist varustuse või
rahalise panusega toetasid!
Kutsume ka sellel talvel Teid üles
annetama Nissi Põhikoolile kasutult seisma jäänud suusavarustust.
Aitame üheskoos Nissi kooli lapsed
suuskadele! Suusavaruustust võtab vastu meie kooli administraator Svetlana Kuhi tööpäeviti
kell 7.30- 15.00. Hilisemal kellaajal
saab kokku leppida meie majandusjuhatajaga: Virve Pipar, telefon 5691
0758.
Oodatud on ka rahalised annetused, iga väiksemgi panus
on suureks abiks. Ülekande
saab teha Nissi Vallavalituse
SEB Panga arevelduskontole
EE731010002018909000, märksõna "Nissi kooli suusabaas".
Sinu väike heategu paneb laste silmad särama ja toob naeratuse suule!
Teid kõiki ette tänades
Nissi Põhikooli pere

Vene muusika
Nissi mahlas

18.novembril toimus Nissi koolis
Playbox. Selleaastaseks teemaks valisid õpilased „Vene muusika“. Algklasside arvestuses sai parima esineja tiitli 1.klass, mille puhul tahan
tänada aktiivseid lapsevanemaid,
kes olid vahva numbri ette valmistanud. 5.-9.klassi arvestuses sai parima
esineja tiitli 8.klass. Publiku lemmikuks valiti aga 9. klass. Publiku lemmik sai lisaauhinna (üks kuu 2 korda
nädalas tasuta treeninguid) tantsustuudiolt Free Flow. Publikut üllatas
meesõpetajate bänd ja hoolekogu etteaste ning noored võistlustantsijad
Emil Korotin ja Evelina Bondarenko, kelle treeneriks Euroopa meister
Eduard Korotin. Oli meeleolukas
õhtu nii esinejatele kui ka publikule.
Kristine Esko
Nissi Põhikooli huvijuht

9. klassi etteastes figureerisid nii loomad
kui inimesed

Koolipere ühine sünnipäevatants

Allikas: Nissi Põhikooli fotokogu

Nissi Põhikooli uue lipu õnnistamine

Turba lasteaed mihklipäevast hingedepäevani
Tiina Umbsaar
rühma- ja muusikaõpetaja

Hingedeaeg algab mihklipäeval, 29.
septembril ja lõpeb hingedepäeval,
2. novembril. Imekenal mihklipäeva hommikul võtsime oma rühmaga
ette sõidu Turvastesse, Kosta talu
maadele. Vanasti oli kombeks teha
mihklipäeval ennustusi järgmiseks
aastaks. Kui mets oli mihklipäeval
juba kollane, pidi suvivili järgmisel
aastal valmima õigeks ajaks ja andma hea saagi. Kui aga puude lehed
veel rohelised, arvas vanarahvas, et
tuleb pehme talv ja kevadel pidid
põllud halla all kannatama. Meie
nägime metsas nii kollast, oranži,
punast kui ka rohelist värvitooni.
Mihklipäeva ilus ilm ennustas aga
külma talve. Mihklipäev oli põllumeestele põllutööde lõpetamise
püha. Ennevanasti anti põldude- ja
karjahaldjale pool sepikut, sest tänu
neile olid vili ja loomad hästi kasvanud. Mihklipäevaks jäeti vanasti
kari lauta.
Juba mõnda aega mõlkus meil meeles mõte näidata lastele kariloomi.
Sedapuhku siis šoti mägiveiseid.
Meie rühma Priidu ja Siimu isaga oli
juba varem nõu peetud, millal neil
on võimalik meid vastu võtta. Poiste isa lubas masinad üles rivistada,
et lapsed saaksid ülevaate, milliseid
töid põllul tehakse ja mis masinaid
kasutatakse. Kuna nädala teemaks
olid „põlluviljad” ja „põllutöö masinad”, siis otsustasime sõidu ette
võtta, et kõike oma silmaga näha. Palusime lastel loomadele toitu kaasa
võtta ja igaks juhuks ka kummikud
jalga panna. Priidu isa Virgo võttis
enda bussi peale 8 last. Väljasõit sai
teoks ka tänu Priidu emale, Karmeliina ja Mehise isale, kes aitasid ülejäänud lapsi kohale sõidutada.
Onu Virgo tutvustas meile kõigepealt põllutöö masinaid: niiduk, vaalutaja, pakkija, kiletaja ja randaal.
Palju elevust tekitas lastes rida heinapalle, mis oli nagu pikk labürint,
kuhu sai peita, mille otsa oli võimalik ronida ja mille peal sai joosta. Ka
kõige vaiksemad poisid ja tüdrukud
pidid kindlasti palli otsa saama. Julgemad lapsed hüppasid ka kaugust
teise rea pallide peale. Seejärel said
lapsed sõita traktori järelkärus loomade juurde karjamaale ja julgemad
neile toitu anda: saia, leiba, porgandeid, õunu ja heina. Onu Virgo tegi
loomadega katse: kumba nad vali-

vad kui on korraga valida nii leiva
kui saia vahel. Loomad otsustasid
leiva kasuks. Seega ei puudunud ka
mõiste „tervislik toit”. Õunaämber
ja toidukotid said kiirelt loomi toites tühjaks. Lapsed said tuttavaks
mõistetega: „lehm”, „pull” ja „vasikas”. Algul kardeti loomi söötes
nende hambaid, aga kui tunti vaid
karedat keelt, siis muutusid lapsed
julgemaks. Talu koergi sai palju laste
tähelepanu: ta kohe ootas laste sügamist ja paitamist. Meie muidu nii
vaiksed tüdrukud ei pannud peale
koera algul midagi muud enda ümber tähele.
Erinevus tavalise lehmakarja ja mägiveisekarja vahel aga on see, et viimased on õues aasta läbi. Veised kasvatavad talveks endale paksu kasuka
ja tuulevarju leiavad metsatukast ja
kui pikutada tahavad on küljealuseks kuiv põhuase.
Ja oligi käes tagasisõiduaeg, kaks
tundi oli märkamatult möödunud.
Lapsed soovisid veel edaspidigi Priidu ja Siimu juurde külla sõita. On ju
alles õppeaasta algus, eks aeg näitab.

Aitäh onu Virgo ja tädi Kristin lahke
vastuvõtu eest!
Hingedeaja viimasel päeval, 1.novembril, külastas meie lasteaeda aga
käsikellademängija Inna Lai. Ta on
ans. Campanelli ja KellaRing dirigent. Campanelli esitatud lugudest
on kokku pandud 2 plaati (2006.,
2010.a), mida vabamüügist osta ei
saa. Imeline kellahelin puudutas
hellalt ka meie, elavate, hingekeeli
ja sobis minu arvates sellesse sombusesse hommikusse väga hästi.
Kõigepealt tuli meil tädi Innaga
100 kg raskuses kelli koos 2 lauaga maha laadida. Inna rääkis meile
kuidas käsikellad Eestisse jõudsid
ja saime teada, et kellad tuli kohale
tellida Ameerikast. Dirigent näitas
meile, kuidas kelli mängitakse. Abivahendiks on ka erinevad pulgad.
Samuti ehitas ta kellapuu ja lapsed
said lugeda, mitu kella puu küljes
on. Hingedeaeg on austusavaladus
väga ammu elanutele ja dirigent
alustaski kõigepealt vana aja muusika esitamisega. Küsimusele kuidas
näidatakse austust, oskas Marten
öelda, et pannakse põlema küünlad
kas aknale või haudadele surnuaias.
Oluline osa on ka kinnastel, mis on
tähtsad nii kellade kui käte hoidmise
seisukohalt. Kindad kaitsevad kelli, sest käed higistavad ja kellad on

väga kallid instrumendid. Käsi kaitsevad kindad aga rakkude tekkimise
eest. Dirigent Inna on õpetajaks nii
suurtele kui väikestele mängijatele, alates 3. klassist. Tore on, et kelli
meisterdanud vabrik hindab tema
tööd, sest kutsub ans. Campanelli sel
suvel külla esinema Ameerikasse ja
on ühtlasi neile selle sõidu sponsoriks. Kollektiiv on reisinud ja esinenud väga palju Venemaal ja Soomes.
Kellade harjutamiseks peab olema
piisavalt kannatlik, sest kõik toimub väga kiiresti ja tuleb ikka ja jälle
uuesti proovida, et kõik välja tuleks.
Nagu Inna ütles, on see tema jaoks
piisav väljakutse. Näiteks, et män-

gida Hatšathurjani „Mõõkade tantsu” peab olema väga liikuv, et kõik
noodid(kellad) imelühikese ajaga
üles leida. See on ikka paras füüsiline treening. Minule oli üllatuseks, et
kasutatakse pulka ja tehakse ringe
kella peal, et heli pikendada.
Väike hirm mul oli, et kuidas lapsed
selle pool tundi vastu peavad. Inna
jäi aga lastega väga rahule. Kõige
väiksematele oli see kuulamiseks
esimene pikem kontsert.
Aitäh, Inna, et leidsid oma tihedas
esinemisgraafikus aega meile külla
sõita.
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Mis on Turba
Kultuurikatel ?
Risto: Turba kultuurikatel on Turba kultuurimaja
kütmisallikas aga sealt läheb
trepp mis viib kultraleiutajate tööruumi.
Hannes: Noorte ühine selts,
kus meisterdame ja korraldame üritusi, teeme paremaks
Turba.

Turba Kultuurikatel
Hubase lauatud Turba kultuurimaja
küljes on üks valge kuubik nagu puuk
või toorik. Kunagi on keegi püüdnud
sinna ka gräffitialget joonistada, mis
ka oma kümme aastat seal lõpetama
olekus püsis, siis aga üle värviti, et
seinad stardipositsiooni tagasi viia.
Puuriidakompleks tooriku külje all
reedab et tegu on kultuurimaja katlaga. Niipalju kui siinkirjutaja teab
(tulevikus teab kindlasti rohkem,
koos käivad ka Turba koduloouurijad) tehti juurdeehitus ekstra kinonäitamise masinavärgi sisseseadmiseks. Pärast kino kaotamist vabariigi
tulekuga said sinna katel ja kola.

Mida Turba Kultuurikatlas teinud olete?
Risto: Filmiõhtuid, pinke,
pannud Turba kultuurimajale suure kinoekraani ja palju
muud.
Sten: Vanu asju korda.
Hannes: meisterdanud,
restaureerinud vana keldrit
ja muud.

Kultuurikeskusesse tööle asudes
kauplesin sinna endale kabineti.
Kuna mul oli linnaelust kaasas kõiksugu tööriistu, tegemisi ja imeasju,
ning nõustusin neid uues elus jagama, tuli neile leida koht, kus asjad liikuma panna. Kohaks sai katla teisel
korrusel olev endine projektsiooniruum. Nii nagu soe liigub sinna kus
on külm, liikus noor energia üsna
loomulikult ka sinna kus olid toormaterjalina vedelevad potsentsiaalsed projektid. Töökoda polnud täies
mahus veel ümber kolinudki kui nii
umbes seitsmene seltskond noori
platsis oli ja tegevust küsis. Napilt
veel selles eas, milles võlupilk igat
mittemidagiõtlevat asja

seadega, enamik vahendeid on ühes
eksemplaris, ühemehetöökoja järgi.
Aga me õpime asju jagama ja ravime niimoodi välja individualismi ja
omamismaaniat.
Igasugu praktilisi ja loovaid töid on
Kõik meie tegevused ei ole materiaalsed. Meil on pistmist olnud ka
heli- ja videotöötlusega.
Üks üsna konkreetne ja kasulik vahend, mille katlasse sisse oleme
seadnud on siiditrükivõimalus.

Loo kirjutas Ott Jeeser, ankeeti täitsid
Kultra Leidurid Risto (13), Sten (11) ja
Hannes (14)

kumudel, kus tegemist vajavate tegevuste külge haagivad end õpitoad
ja abikäed, et toimuks kogemuste ja
teadmiste ülekanne, jagamine ja sünergia. Tegemiste mõnes staadiumis
tekivad seetõttu küll väikesed hajumised ja tõrked aga mõne tegevuse
puhul ka sööst.

Marianne, Linda ja Signe Haapsalu Kutsehariduskeskuses tehtud tööde näituse avamine. Smaa näituse raames saime Nissi Valla Kultuurikeskusesse üles
ka muistsed kangasteljed, millel juba esimesed vaibad kudumises.

Julgustan avama enda töökodasi
noortele, selle asemel, et neid kuskile linna ära saata.

Teatajas jutuks olnud Turba Kultuurikeldergi on teatavat sorti pikendus
Kultuurikatlale.
Vajadus sellise koha järgi, kus võib
asju teha nii
Muide, parmeini kursis olevad inimesed ehk teavad ka Tallinnas Kultuurikatla nimelist loomelinnakut.
Millel oli samuti alul mõnus industriaalne ja sundimatu aura aga mis
üsna kähku elitaarse maigu man sai.
Julgen väita, et oleme siin rohkem
selle nime väärilised, katla osakaal
on meil suurem. Kuna kultuuritegemise kõrval on kriitiline ka tegijate
kered soojas hoida, on minu ülesandeks katlas puid põletada.
Sooja jagub nii maja valgele kui rohelisele poolele.
Kultuurikatel on nagu väike tulevi-

Mida seal veel
teha soovid?

Hästi ja armastusega tabatud ülesvõte loodusest õpetab tähelepanelikku vaatajat nägema sama ülendaval moel oma silmaga ja otse looduses. Fotonäitus
"Seisata Viivuks" avamine 11 . oktoobril. Pildil fotojahinaised Reelika, Mari,
Anu ja Ringa.

Risto: Mina sooviks teha veel
palju ägedaid asju. Puugil on
kaheksa jalga.
Sten: Maalniguid.
Hannes: Rohkem restaureerida.

Kristel ja Priit avamas puuimeasjade näitust "Muru talu tööd ja tegemised".
Riisipere lasteaia ekspertgrupp käis kohe ka kvaliteedikontrolli tegemas.

Kultuurikatlas oleme teinud mitmesuguseid puu-, metalli- ja plastikutöid. Vahendid selleks on seal
olemas. Tegu pole küll klassisisseTurba kooli playbox 25. novembril. Publiku lemmikud 9. klass kutsutakse
ovatsioonidega nii mitu korda lavale tagasi, et lõpuks nad enam ei tule.

Raskekaalu mõtlejad ei anna ka pühapäeval ajule asu, tulid kokku Riisiperre,
et mõõtu võtta mälumängu esimeses voorus. Küsib võistkond Tööstuse 25.
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Lühiuudiseid ajaloost:

Riisipere vallavolikogu otsustas Riisipere algkoolis võõrkeelt hakata
õpetama viis korda nädalas, nagu seda tehakse linnakoolideski. Ühtlasi palub vald maakoolivalitsust lubada algkooli viiendat ja kuuendat klassi ühtlustada keskkooli esimese ja teise klassi õppekavaga,
et Riisipere algkooli lõpetajail ei tekiks raskusi keskkooli pääseda ja
edasiõppimist jätkata. Vallavolikogu oma otsuse motiveerides leiab, et
ei ole õiglane teha takistusi rahvakooli lõpetajail edasiõppimise jätkamiseks.
Allikas: Õpetajate Leht 28.09.1934.

Maadlejad ja tõstjad Turbas
Turba rahvamajas korraldati pühapäeval suured maadlus- ja tõstevõislused, mida jälgis üle 200 pealtvaataja. Võistlejate hulgas oli riigi
nimekaid sportlasi.
Allikas: Maa Hääl 20.10.1937.

20 aastat paremaid aegu
Kirikualune kõrts
Üheks Riisipere-Nissi halvavaks teguriks osutus n.n. „Kirikualune
kõrts“, mis tegutses veel kaua pärast kirikukõrtside sulgemist mujal.
Riisipere mõisnik omal ajal kaotas perekaid külasid ning saatis peresid sohu ja rappa. Vaevalt inimpõlv tagasi asus Riisipere mõisa ja Nissi
kiriku vahel perekas Ürjaste küla. Maapind oli seal võrdlemisi viljakas ning põllud olid kõik talupoegade üles haritud inimpõlvede jooksul. Selle Ürjaste küla hävitas omal ajal Riisipere parun, kes lasi maha
lõhkuda talu hooned, põldude aiad ning saatis rahva asuma soodesse
ja rabadesse, kus need uudismaad harides pidid parunile kõrget renti
maksma. Tasuks selle eest ostnud parun igale talupojale Kirikumõisa
kõrtsis „pool naela“ ja vallavanemale kaks korvi õlut.
Allikas: Maa Hääl 20.10.1937.

Kuidas said nime Turba postkontor,
raudteejaam ja asula
Arhiivimaterjalide põhjal koostanud
Raigo Piilberg

… Algus eelmises Teatajas
Esimeste tegutsemisnädalate läbimüük Sooniste postiagentuuris
osutus heaks. 1. juuliks oli müüdud
marke 8200 marga eest ning Liiva
postkontori ülem Mühlberg esitas
11. juulil 1923. aastal Posti Peavalitsusele avalduse Sooniste postiagentuuri juhataja palga kõrgendamiseks. Posti Peavalitsus oli nõus ja
alates 1. augustist 1923 oli Sooniste
postiagentuuri juhataja palk juba
1500 marka. Postiagentuur asus
oma algaastatel Ellamaa-Sooniste Tööstuse ruumides, arvatavasti
Tööstuse kontorihoones, kus Turba
postkontor praegugi asub. Post saabus raudteed pidi ja raudteejaama
ülem oli ühtlasi ka postiagentuuri
töötaja, seetõttu oli postiagentuuri
tegutsemiskohaks mõnda aega ka
Sooniste raudteejaam.
1918. aastal avatud teivasjaam kandis raudtee 1922. aasta sõiduplaani
järgi veel nime „47. klm peatuskoht“.
1923. aasta sügisesel sõiduplaanil
oli aga juba nimi Sooniste, mis ainti
teivasjaamale arvatavasti postiagentuuri nime järgi. Sooniste raudteejaam, mis hiljem hakkas kandma
nime Turba raudteejaam, avati
ametlikult 1924. aasta 1. oktoobril.

1927. aasta septembris avaldati soovi, et Sooniste postis saaks teha ka
rahalisi operatsioone. Eriline tarvidus rahaoperatsioonide järgi oli just
suvekuudel, kui Petseri venelased
igas kuus 150-200 rahakaarti koju
saatsid. Seni oli saanud rahakaarte
saata vaid Riisiperes asuvast Liiva
postkontorist. Paraku sai rahakaarte
hakata Soonistest saatma alles 1930.
aasta 21. maist. 1928. aasta sügisel
soovis Riisepere Vallavalitsus Sooniste postkontorisse sisse seada ka
telegrafiaparaadi, et oleks võimalus
saada telegramme ja nende kaudu
ka ilmateateid, mida kohalikud põllumehed väga vajasid. Soovi täitumise kohta andmed puuduvad.

Lugeja foto

Silosööja karu Saidafarmis

Saidafarmi põllupealik Riho jäädvustas oktoobris karu degusteerimist silorullil. Ühe rulli rebis silo maiustamiseks lahti, teisele aga
jättis peale käpajälje.

20. novembril toimus selle hooaja
mälumänguturniiri esimene kohtumine. Võitskonnad pani proovile
möödunud aasta võidumeeskond
Tööstuse 25. Anname siinkohal rammukatsumiseks võimaluse ka lehe-

Aja jooksul tekkisid probleemid seoses raudteejaama ja postiagentuuri
nimedega. 17. aprillil 1931. aastal saatis Sooniste postiagentuuri- ja raudteejaama juhataja härra Kelmser
Posti Peavalitsusele kirja, kus ta teatas segadustest posti ja raudteel liikumisel seoses Sooniste ja Ellamaa
raudteejaama- ja postiagentuuri nimedega. Sooniste valda või Sooniste
mõisa adresseeritud post jõudis sageli Sooniste postiagentuuri ja vastupidi. Juhtus sedagi, et Ellamaale
soovivad reisijad tulid sageli rongilt
maha Sooniste raudteejaamas arvates, et Ellamaa asub seal kus Ellamaa
Elektrijaam. Sama juhtus sageli ka
kaubasaadetistega. Posti Peavalitsus
saatis selle kirja edasi Raudteevalitsusele.
lugejale. Mõned nopped Riisiperes
kõlanud küsimustest:
Vastused on peidus käesolevas lehes.
Põhjalik lehelugeja leiab.

Sisuliselt sooviti kahe raudteejaama ja postiagentuuri nimede ümbervahetamist – Sooniste ümbernimetamist Ellamaaks ja Ellamaa
nime asendamist Soonistega. Kuid
Raudteevalitsus vastas 1931. aasta
maikuus Posti Peavalitsusele, et on
raudteejaamade nimede muutmise
suhtes eitaval seisukohal. Ka Lääne
Maavalitsus ei pooldanud Ellamaa
raudteejaama nime muutmist, sest
see olevat tulnud Ellamaa küla nimest. Hoolimata Raudteevalitsuse
vastuseisust soovis Posti Peavalitsus
siiski nimedega tekkinud probleemi
lahendada. 2. mail 1933. aastal tegi
Riisepere Vallavolikogu istungil otsuse Sooniste raudteejaama nimetuse muutmise küsimuses, otsustades
asendada nimi Sooniste raudtejaam
nimega ”Tammiku” raudtejaam,
sest jaam asub Tammiku nimelise
talukoha krundist eraldatud maaalal
ja jaama läheduses kasvab rohkesti
tammemetsa.
1934. a Akadeemilise Emakeele Seltsi ajakirja nr 5 andmel palus Raudteevalitsus ja Sooniste Vallavalitsus
Akadeemilise Emakeele Seltsilt
(AES) soovitust, kuidas probleemi
lahendada. AES leidis oma vastuses,
et nimede vahetus ei ole otstarbekas,
pigem võiks Sooniste nime asenda-

da mõne teise nimega ning pakkus
uueks nimeks Tabara. Lõpetuseks
mainib AES, et ei loe nimetatud küsimuses otsustamist oma ülesandeks.
Kes pakkus lõpuks välja raudteejaamale nime Turba, on teadmata.
Arvatavasti oli see keegi Raudteevalitsusest. 1934. aasta Riigi Teataja lisas on kirjas, et 1. aprillist 1934
nimetatakse Sooniste raudteejaam
ümber Turba raudteejaamaks. Ellamaa raudteejaam säilitas oma nime,
kuid postiagentuuri nimi muudeti
siiski Sooniste agentuuriks.

Millal sai Turba alevik omale
nime?
ENE, EE ja Eesti Kohanime Raamatu järgi sai asula omale nime Turba
1938. aastal. Paraku tõestusmaterjali
selle kohta ei leidu. Vabariigi valitsuse otsuses nr 88 (07.10.1938), kus on
nimetatud asulad Nissi valla koosseisus, Turba asulat ei ole. Samuti ei
leidu Riisepere ja Nissi valla dokumentides mingeid andmeid Ellamaa
Elektrijaama ja Riigi Turbatööstuse
ümber kujunenud töölisasula nimetamise kohta Turba asulaks. Ka Harju maavalitsuse arhiivi dokumendid,
ei sisalda mingeid andmeid Turba
Mis on kanepitemp?
a) riidesort
b) talurahvatoit
c) pulmamäng
d) narkojoobeline
hallutsinatsioon

asulale ametlikult nime omistamise
kohta. 12. juuni 1939. aasta ajalehe
Maa Hääl artiklis kirjutatakse mitte
Turba asulast, vaid Turba Raudteejaama ümber asuvast töölisasulast.
Kuid 1939. aastal avaldatud kaardil
on asula juures siiski nimi Turba.
Asulas 1940. aastal avatud kool sai
nimeks Turba Algkool (1941. aasta
dokumendil on kirjutatud Turba
Mittetäielik Keskkool). Kas leidub
kuskil ka must-valgel teade, et asulale on omistatud nimi Turba või
hakati asulat nii lihtsalt nimetama
Turba raudteejaama ja postiagentuuri järgi? Ehk leidub siiski mingi
tõestusmaterjal asulale nime omistamise kohta, mida lihtsalt ei oska
otsida? Sellele küsimusele vastuse
saamiseks tuli pöörduda professionaalide poole.
Tallinna Linnaarhiiv nentis oma
vastuses arupärimisele, et Turba asulale nime omistamise kohta
andmed puuduvad. Hiljuti ilmunud
Eesti Kohanimede Raamatu üks autoreid härra Peeter Päll Eesti Keele Instituudist väitis, et nimetatud
raamatus olev info Turba asula nime
omistamise kohta 1938. aastal, on
saadud Eesti Entsüklopeediast. Ta
teadis, et enne 1940. aastat ei jõutud
kõikidele asulatele nime anda. Ala-

test 1940. aastast ja pärast seda aga
asulatele tähelepanu ei pööratud ja
ka nende lahkmejooned jäid määramata. Mõnda asulat hakati nimetama asulas oleva raudteejaama nime
järgi ja kõikidele asulatele nime
omistamist must-valgel ei ole mõtet
otsida. Ilmselt kehtib see ka Turba
asula kohta.
Juba 1938. aasta septembris vallavanema poolt maavalitsusele saadetud
kirjas on mainitud, et vallas on kaks
seltsimaja: üks asub Nissi alevikus
ja teine Turbas. Aastatel 1945-1954
oli olemas Turba külanõukogu ja
1950. aasta töörahva saadikute nõukogu valimistel Keila rajoonis on
märgitud, et valimisjaoskonda nr 11
kuulub Turba asula. Seega peame
leppima teadmisega, et ametlikus
asjaajamises nimetati asulat nimega
Turba juba alates 1938. aastast, kuigi
ametlikut sellist nime ei olnud asulale veel antud. 1977. aasta 25. veebruari seadusega kinnitati Eesti NSV
alevike ja külade nimekiri. Alles siis
omistati nii mõnelegi asulale nimi
ka must-valgelt ja Turba asulast sai
ametlikult Turba alevik.
lugu jätkub järgmises Teatajas

Tsistertslastest mungad tõid II aastatuhande
esimestel sajanditel Eestisse uue looma, keda kohalikud nimetasid esialgu Saksamaa oravaks.
Mis loom see oli?
Mitu jalga on puugil?

KESKKOND
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Riisipere ja Turba alevikus saavad kortermajad tellida tasuta pakendikonteineri
OÜ Tootjavastustusorganisatsioon
ja Nissi Vallavalitsus
Keskkonnaspetsialist Katrin Kask
tel 555 10 740

Pakendikonteiner on tasuta
ja mugav võimalus vabaneda
kodumajapidamises tekkivatest
pakenditest, vähendades samas
kulutusi olmejäätmete äraveoks. Alates jaanuarist hakkab
Tootjavastusorganisatsioon
(TVO) koostöös oma partneritega pakkuma tasuta pakendikonteineri teenust ka Riisipere ja
Turba alevike kortermajadele.

Pakendijäätmed moodustavad hinnanguliselt umbes kolmandiku
kodumajapidamistes
tekkivatest
jäätmetest. Jäätmete sortimine vähendab segaolmejäätmete kogust
märgatavalt ning vähenevad ka olmejäätmete käitlemise kulud. Seega
annab jäätmete sortimine võimaluse kokkuhoiuks. Pakendite eraldi
kogumine on keskkonnasõbralik
käitumisviis, sest nõnda kogutud pakendijäätmed suunatakse taaskasutusse ja nendest valmistatakse uusi
tooteid.

Kuidas
tellida?

pakendikonteinerit

Pakendikonteinerit on võimalik
tellida läbi TVO kodulehe aadressilt http://tvo.ee/korteriuehistuleoma-pakendikonteiner.

Kas teadsid, et vähemalt kümne
korteriga majal peab olema
biolagunevate jäätmete mahuti.

Peale tellimuse tegemist ja esmase
kontrolli läbimist suunatakse info
edasi jäätmekäitlejale, kes saadab
kliendile lepingu. Kui leping jõuab
tagasi jäätmekäitlejale, siis tuuakse
kliendile kohale pakendikonteiner
ja sorteerimine võib alata.
Konteiner on suuruses 600L ja selle
kohale toomise eest küsib jäätmekäitleja ka tasu, milleks on 32,26
eurot. Sama kulu rakendub ka siis,
kui soovitakse teenusest loobuda ja
palutakse konteiner minema viia.
Pakendikonteineri tühjendamine
toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant.
Kui eeldatav kokkukogutav paken-

dikogus on suurem ja ühest 600L
mahutist ei piisa, soovitame koheselt tellida 2 mahutit. Kohaletoomistasu on sellisel juhul soodsam.
Teenusepakkuja konteinerid on lukustatavad ja kaanel laadimisavadega, et vähendada mitteotstarbepärase kasutamise võimalust.
Juhul, kui korteriühistul on olemas
oma konteiner, siis paigaldab jäätmekäitleja sinna vastavad kleebised
ja mingeid kulusid ei kaasne.
Konteineri õige kasutuse korral on teenus täiesti tasuta. Kui
konteiner sisaldab pakendikonteinerisse mittesobivaid jäätmeid (toidujäätmeid, sorteerimata olmejäätmeid jms) , siis on jäätmekäitlejal
õigus jätta konteiner tühjendamata
ja sellega kaasneb ka tühisõidu arve
suuruses 3,84 € ning lisaks tuleb
ühistul omade vahenditega valedest
jäätmetest vabaneda, tellides kas
olmejäätmete tühjenduse või sorteerida valed jäätmed konteinerist
välja.
Enne teenuse tellimist soovitame
kokku kutsuda majaelanike koosoleku ja informeerida majaelanikke
pakendite sorteerimisega seonduvast ning kuulata ära kõik üleskerkivad küsimused. Soovi korral küsida lisainformatsiooni või kutsuda
küsimustele vastama valla keskkonnaspetsialist.

Ansambel LAULULUST tänab Nissi Vallavolikogu ja Vallavalitsust, Nissi
Kultuurikeskuse kollektiivi, meie häid sponsoreid Juhan Särgavat, Väino
Pärnastet Europagarit, tänab kõiki kollektiive ja laulusõpru, kes aitasid kaasa
meie 20-da sünnipäevapeo korraldamisel, tänab lillede, soojade sõnade ja
õnnitluste eest, mis annab jõudu ja indu ka edasi tegutseda.
Soovime kõigile imelist advendiaega ja rahulikke jõuluaega!

Hingedepäeva kontsertrännak 2. novembril koos Indrek Tammoja hingemineva
muusikaga. Meie keskel elanud inimesi käisid meenutamas niisama palju noori
kui vanu inimesi.

Pakendikonteiner on mõeldud kõiki
liiki pakendite kogumiseks. Konteinerise võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid
pakendijäätmeid
( jogurtitopsid,
konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid,
mahla- ja veinipakid jmt.).

Pakendikonteineri sorteerimisinfo
SOBIB

EI SOBI

Metallpakend

Alumiiniumist ja muust metallist joogipurgid, toidu- ja Ohtlike ainete pakendid (nt. liimi-, värjoogipakendite metallkaaned ning metallkorgid, puhtad vi- ja lahustitepakendid) ning aerosoolkonservkarbid ja muud puhtad metallpakendid.
pakendid (nt. õhuvärskendaja, juukselaki või vahukoore pakendid).

Plastpakend

Plastist joogipudeli ja kanistrid, puhtad jogurtitopsid ja Kummist tooted, ohtlike ainete pakenvõikarbid, puhtad õli-, ketšupi- ja majoneesipurgid, puh- did.
tad kosmeetika ja hooldustoodete pakendid (nt. šampoonipudelid), puhtad plastkarbid (nt. salatikarbid), puhtad
ja tühjad kilekotid ning muud plastkotid (nt. suured suhkrukotid) ning muud puhtad plastpakendid.

Klaaspakend

Värvitust ja värvilisest klaasist pudelid ja purgid (sh puh- Akna- ja lehtklaas, valgustuspirnid ja
tad siirupi- ja õlipudelid) ning muud puhtad klaaspaken- päevavalguslambid, peegelklaas, ohtlike
did.
ainete pakendid (nt lahustite pudelid),
klaasist ja keraamikast nõud ja potid.

Tetrapakend

Tühjad ja puhtad tetrapakendid (nt piima-, jogurti- ja Määrdunud ja pooleldi täidetud tetramahlapakendid) ning muud tühjad ja puhtad tetrapaken- pakendid.
did.

Teenuse saate endale tellida aadressilt
http://tvo.ee/korteriuehistule-oma-pakendikonteiner
või helistades Ragn-Sells
Tingimused:
klienditeenindusse numbril
60 60 439
• 1.Tellimus peab olema aktiveeritud hiljemalt jaanuari kuu jooksul
Esimesele 10 korteriühistule
ehk enne 31.01.2017
(esimesed 5 Riisiperes ja 5
• 2.Tellija on korteriühistu.
Turbas) on konteineri
• 3. Korteriühistu järgib Nissi valla
kohaletoomistasu 0 eurot!
Jäätmehoolduseeskirja nõudeid.

Muusikakohviku kontsert 2. oktoobril. Inrid Rabi ja Marvin Mitt esitasid soojasid jazzipalasid. Õhkkond oli soe ja hubane.

Kadripäeva tantsutoa pidu kommenteerib Tantsupisiku ringivahem Merje
Juhken kui hästi õnnestunud pidu, mida meenutades tunneme rõõmu. Raske
on inimesi kodust välja saada, kuid kui on õige seltskond, toredad inimesed,
tantsud ja seljas ilus kleit, on välja tulemiseks põhjust küll! Täname kõiki tegijaid, kes aitasid Kadripäeva tantsutoa teoks teha!
Merje Juhken/Turba Tantsupisik

Karpide meisterdamise töötoe viljad. Meisterdamine leidis aset 16. novembril
Valijana Broki eestvedamisel. Tõelised pärlid, milles hoida enda kõige väärtuslikumat.

Nissi Vallavalitsus teatab Telliskivi vkt 1 (planeeritud ala
suurus 19844 m2; asukoht
Munalaskme küla; katastritunnus
51802:001:0201)
detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneeringuga
muudeti Nissi Vallavolikogu
14.12.2006 otsusega nr 52
kehtestatud detailplaneeringu alusel moodustatud Telliskivi vkt 1 krundi ehitusala
asukohta.
Detailplaneering on kooskõlas Nissi valla üldplaneeringuga ja vastab Nissi valla ruumilise arengu eesmärkidele.
Detailplaneeringuga pole kavandatud lahendusi, millega
eeldatavalt kaasneks olulist
keskkonnamõju planeeritaval alal.

Kuulutused
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee

jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus, laulavad Marta-Marleen Tamm,
Kadri Tamm ja Anu Kaljumäe

25. detsember
- kell 12.00

1. jõulupüha armulauaga jumalateenistus, laulavad Marta-Marleen
Tamm, Kadri Tamm ja Anu Kaljumäe

26. detsember
- kell 12.00

2. jõulupüha armulauaga jumalateenistus

31. detsember
- kell 16.00

vana-aasta armulauaga jumalateenistus
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24. detsember
- kell 16.00

ise sünnipä

Detailplaneeringu
kehtestamise
teade

4. advendi kontsert-jumalateenistus,
laulab naiskoor Nelli

üg

Detailplaneeringu koostamise kohustus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1, kuna
Nissi tee 24a kinnistu asub
Riisipere alevikus ja detailplaneeringu alusel soovitakse
püstitada
ehitusloakohustuslikke hooneid - elamuid ja
110 kV, 10 kV ja 0,4 kV pingega
elektriliini juurde kuuluvat
alajaama.

18. detsember
- kell 12.00

õi
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Detailplaneeringu eesmärk
on planeeringuala jagamine
kaheks elamukrundiks ja kaheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks, kruntide ehitusõiguse, hoonestusalade,
liikluskorralduse, tehnovõrkude ja
-rajatiste asukoha, haljastuse põhimõtete
ning servituutide vajaduse
määramine.

11.detsember - 3. advendi kontsert-jumalateeniskell 12.00
tus,
armulauaga laulab Turba
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Planeeritava ala asukoht
ja suurus – Nissi tee 24a
kinnistu
(katastritunnus
51802:004:0082),
pindala
0,73 ha.
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Nissi Vallavalitsuse 21.11.2016
korraldusega nr 378 otsustati
algatada Nissi vallas Riisipere
allevikus Nissi tee 24a detailplaneering.

EELK
Nissi Maarja
koguduse teated

li
ne

vi

Detailplaneeringu
algatamise teade

Jõulu, A

8 REKLAAM JA TEATED

JAANUAR
1. jaanuar - kell uusaasta jumalateenistus armu12.00
lauaga koguduse majas
6. jaanuar - kell Kolmekuningapäeva jumalateenis18.00
tus koguduse majas
8. jaanuar - kell armulauaga jumalateenistus kogu12.00
duse majas,
kell 14.00
jumalateenistus Turba kultuurimajas
15. jaanuar kell 12.00

jumalateenistus koguduse majas

22. jaanuar kell 12.00

armulauaga jumalateenistus koguduse majas

29. jaanuar kell 12.00

jumalateenistus koguduse majas
VEEBRUAR

5. veebruar kell 12.00
kell 14.00

jumalateenistus koguduse majas

19. veebruar kell 12.00

jumalateenistus koguduse majas

26. veebruar kell 12.00

armulauaga jumalateenistus koguduse majas

jumalateenistus Turba kultuurimajas

MÄRTS
1. märts - kell
18.00

palvepäeva jumalateenistus kogudusemajas, algab paastuaeg

Igal neljapäeval kell 18.00

palvetund vennastekoguduse palvemajas.

KUTSUME VEETMA ÕHTUT SÕPRADEGA

17. DETSEMBRIL
KELL 20.00

RIISIPERE KULTUURIMAJJA,
KUS TOIMUB

AASTA
AASTA
LÕPU
LÕPU
PIDU
PIDU

Pakume palju erinevaid
aknakatteid, hea kvaliteedi ja soodsate hindadega.
Helista ja küsi pakkumist
56633807 ken@aknakate.ee
Osta
otse
tootjalt
AKNAKATE OÜ

SAKSOFONIL
ELIISA
ELFENBEIN

TANTSUKS
MÄNGIB
THE RANDERS

ÜLLATUSESINEJAD
FREE FLOW STUUDIOST
LAUA KATAB JA KLAASID
TÄIDAB ROOSTA CATERING
ROOSTA MENÜÜ JA JOOGIKAARDI LEIAD
KULTUURIKESKUSE KODULEHELT

PILETID NISSI VALLA KULTUURIKESKUSEST: ANU JÕULU 5624 1690
EELMÜÜGIST NOVEMBRIS 10€,
EELMÜÜGIST DETSEMBRIS 15€
JA KOHAPEAL 20€

