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Turba Raamatukogul on juubeliaasta. Ehkki Turba raamatukogu täpne
asutamise aeg on ebaselge, tuleb
ikkagi hakata kusagilt aega arvama.
Kui asula aega on hakatud arvama
alates Ellamaa elektrijaama valmimisest 1923. aastal, siis raamatukogu puhul on võetud aluseks Ellamaa
Turbatööstuse ametnikkude ja tööliste Kultuur-Hariduslise Ühingu
loomine 17. märtsil 1927. a. Sellest
ajast ei ole säilinud ühtegi dokumenti, peale ühingu põhikirja, milles
punkt, et ühingul on õigus asutada
raamatukogu. Raamatukogu asutamisest annavad tõestust mõnedes
vanades raamatutes olevad eelpool
nimetatud ühingu templid. Ühes
vanas raamatus on tempel „Ellamaa
turbatööstuse ametnikkude lugemisring“. Teada on, et lugemisringid
olid raamatukogude eelkäijad. Ilmselt on see ka Turba raamatukogu
puhul nii, aga kindlat tõestust sellele
ei ole. Seega võttes aluseks 17. märtsi 1927. a, saame käesoleval aastal
tähistada Turba raamatukogu 90.
juubelit.
Kuni 1959. aastani kuulus raamatukogu Ellamaa Turbatööstuse
Ametiühingule. 28. novembril 1959.
a andsid Ellamaa Turbatööstuse
Ametiühingu esindajad raamatud
üle riiklikku raamatufondi ehk Nissi
külanõukogu bilanssi ning alles siis
sai raamatukogu Turba nime.

Turba aleviku
ajalugu
koostama!
Lk 3.

Raamatukogu esialgne asukoht
on seni teadmata. Kindel on, et
1940-ndatel aastatel asus raamatukogu praeguse Turba kultuurimaja teisel korrusel. Hommikuti
toimusid samas koolitunnid ning
pärast tunde oli võimalik raamatuid
laenutada. Raamatud asusid seinakappides. Hiljem sai raamatukogu
avarama ruumi kultuurimaja
esimesele korrusele. Turba Lasteaia hoonesse
koliti 1992. aastal.

3D printer
Nissi koolile
Lk 3.

Tervelt 48 aastat (1966 – 2014) oli
Turba raamatukogu hingeks Aita
Orav. Suuresti tänu temale on tänane Turba raamatukogu positiivne,
valgusküllane ja hubane paik, kuhu
tullakse ikka heade mõtetega ning
ära minnakse veelgi parematega.
Mitmed lugejad on kiitnud raamatukogu head aurat ning intelligentset õhustikku. Ka raamatukogu
külastajad ise väärivad kiitust. Lugemine muudab inimest - teeb teda
paremaks. Iga päev toob lugejatelt
positiivseid emotsioone ja annab
kindlustunde, et raamatukogu on
vajalik.
Juubeliaastal on plaanis mitmeid
toredaid ettevõtmisi. Juba jaanuarist alustas jututund lastele, kus
iga kuu ühel teisipäeval loevad lastele raamatuid meie oma kohalikud inimesed. Välja on kuulutatud
loovtööde kogumine „Raamat ja
raamatukogu“ tähtajaga 1. märts
2017. Sinna on oodatud jutud, luuletused, joonistused, mälestused
ning fotod (ka vanemad) koduraamatukogudest ning inimestest
lugemas. Jätkuvad raamatuklubi
kokkusaamised, kuhu on oodatud
osalema kõik, kel huvi loetud raamatutest vestelda. Märtsis tähistame Turba raamatukogu 90. juubelit
hingepuudutava luule ja muusikaõhtuga. Kindlasti tuleb taas suvine
lugemisprogramm lastele ja
mitmeid teisi üritusi.
Kohtumiseni
raamatukogus!
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Noortetuba Riisiperes

Turba

Noored ehitavad Riisipere kultuurimajja endale noortetoa

kuhu koguneme konkreetseid käsilolevaid projekte teostama.

Eelmises Teatajas oli juttu Turba
Kultuurikatlast - projektiruumist,
kus praegu näiteks ehitavad noored
vilkalt tünnisauna. Samalaadse aktiivsele tegevusele suunatud noortetuba katsume nüüd käivitada ka
Riisiperes.

Meil omalt poolt mõlgub kavas näiteks taastuvenergia vahendite omal
käel ehitamise kursused, kodukoha
folklooril ja arhiivfotodel põhinevate animatsioonide tegemise õpituba ning mitu muud asja. Mõistagi
toovad noored ise kaasa ideid, mida
ühiselt nokitsema hakata.

raamatu

kogu

Noortetuba pole Riisiperes uus asi.
Seekord katsume toa toimimisloogika käima panna nii, et noortest
sõltumata oludest (rahalised vahendid vms) tuba ära ei kao. Õpime ise
vahendeid tekitama, enda vaba aega
mitte rahale vaid huvitavatele ülesandepüstitustele rajama.
Esialgu ei hakka noortetuba toimuma igapäevase logelemisnurgana
vaid projektiruumi ning laborina,

Nagu öeldud pole tuba veel valmis.
Asjast huvitatud noored hakkavad
seda ise oma näo ja meeldimise järgi
üles ehitama. Seda, kui palju asjast
huvitunud noori Riisiperes on, oli
näha 25. jaanuaril kultuurimajas toimunud Kultramani üritusel.
Ott Jeeser
Nissi Valla Kultuurikeskus

Koduvalla
loodusfoto
Lk 3.

Foto: Ringa Kedelauk
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Hea lugeja!
Viimastel päevadel on taas rõõmustanud me meeli päike, mis
muudab olemise kõikjal kauniks. Ei ole varju end heitnud ka
talv, kes vahel tuletab meelde, et praegu on ju veel lumine aeg.
Olenemata külmast ajast tekitab päike tunde justkui hakkaks
saabuma kevad ja üllatuseks on aedades märgata inimesi, kes
teevad ettevalmistusi varakevadeks.
Kohalikud fotograafia huvilised on avastamas Nissi valla looduses peituvaid kauneid paiku ning objekte. Selleks, et jäädvustatud pildid ei jääks vaid autorile on loodud Facebooki
grupp, kus loodusfoto huvilised jagavad tehtud pilte ka teistega. Selle raames on algatatud ka põnev konkurss, millest
lähemalt saad lugeda järgneval lehel.
Päike saadab märtsikuul nii Turba Raamatukogu 90. sünnipäeva kui ka Turba Aianduse- ja Mesinduse Seltsi 50. juubelit. Selles lehenumbris on lugejal võimalus lähemalt
tutvuda nende tegemistega kui
ka lähenevate sünnipäevadega.

Turba
Aianduse
ja
Mesinduse
Selts
50
Viive Suursalu
MTÜ Turba AMS- i
esinaine

Päikselist talve jätku!
Anu Jõulu
Nissi valla ajalehe
Teataja toimetaja
ajaleht@nissi.ee

Alustades iseseisvat elu, puutuvad noored tihti kokku teistsuguste teemadega kui varem.
Elukorralduse muutus võib
olla üsna järsk ning üksinda
võib uue olukorraga kohanemine olla raske ja aeganõudev.
Et selliste muutustega sujuvamalt harjuda ning õppida ise
oma elu korraldama, ongi ellu
kutsutud tugiisikuteenus.
Tugiisik saab aidata noorel
suhelda erinevate ametiasutustega (nt kohalik omavalitsus, pank, Maksu- ja tolliamet,
Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet vms); tutvustada,
millised õigused ja võimalused on tal erinevate toetuste
ja teenuste saamiseks; kuidas
erinevaid avaldusi ja taotlusi
vormistada vms. Tugiisik võib
aidata rahaasju planeerida
ning koostada kulude-tulude
eelarvet ja õpetada igapäevaseid kulutusi kontrolli all
hoidma, et raha harjumatusest kiiresti käest ei libiseks.
Tugiisik saab juhendada ka
igapäevaelu küsimustes (nt
majapidamistööd, toiduvalmistamine). Samuti saab tugiisik aidata leida sobivaid võimalusi karjäärinõustamiseks,
õppimiseks või töötamiseks,

Ajaleht
Teataja

anda nõu tööle kandideerimisel, töökoha hoidmisel jms.
Iga noore puhul seatakse just
tema vajadustest lähtuvad
eesmärgid.

Väljaandja: Nissi Valla
Kultuurikeskus
Toimetaja: Anu Jõulu
Kujundus: Ott Jeeser

14. mai 1967.a. viisteist tublit meie
valla inimest kogunesid kokku ja
moodustati Eesti Aianduse ja Mesinduse Seltsi Turba osakond. Koosoleku juhatajaks ja protokollijaks
olid suured aktivistid hr. Heino
Raieste ning pr. Eva Pillerpau. Vastavalt põhikirjale valiti juhatus alljärgneva koosseisuga E. Pillerpau, T.
Õepa, H. Raieste. Leiti, et osakonna
moodustamine on kasvavas 850 inimesega Turbas vajalik, kuna paljud
tegelevad aiandusega. Seadustati, et
Turba osakond kaasab seltsi liikmeteks ka Saida ja Riisipere sovhoosi
asjahuvilised. Liikmeskond hakkas tasapisi kasvama. Nii sai alguse
praegune MTÜ Turba Aianduse ja
Mesinduse Selts. Minu käes olevate
andmete põhjal oli aastal 1985 juba
170-ne ringis põhiliikmeid ja umbes
90nd noorliiget.

Aegade jooksul on uuendatud põhikirja paaril korral 1997.a. ja minu
andmetel ka 2001.a. Hetkel on meil
49 tegevliiget ja 10 auliiget. Aastast
1967 on seltsi esimeesteks-naisteks
olnud enne mind Heino Raieste,
Eva Pillerpau, Tõnu Serman ja kõige
kauaaegsem Palmi-Miralda Reinboom. Oma nimekirja uurides on algusest peale meie liikmete seas veel
üksikuid Õ. Kuusemäe, H. Laursoo,
L. Nimmer ja V. Metsniit. Kui keegi jäi loetelust välja siis vabandan,
sest ega neid täpsed andmeid lihtne
leida polegi. Nõukaajal suurendas
huvi tegevuse vastu defitsiit, mida
jagas oma liikmetele ka TAMS (kile,
purgikaaned jne.). Tänaseks tegutseme uutel alustel olles iseseisev
MTÜ Turba Aianduse ja Mesinduse
Selts. Uuendus tuli sisse viia seoses
projekti taotlusega PRIA-s meile

Kui noor, kes on kasvanud
asendushooldusel, saab varakult lapsevanemaks, saab
tugiisik ka siin toeks olla – nt
aidates suhelda arstidega
ning jälgides, et vanem ja laps
kokkulepitud ajal arsti juurde
jõuaksid; hoides silma peal, et
noor saaks lapse eest hoolitsemisega hakkama ning vajadusel otsides koostöös kohaliku
omavalitsusega noorele perele
vajalikke tugiteenuseid.
Tugiisikuteenus on mõeldud
nii neile noortele, kes on just
iseseisvat elu alustamas, kui
ka neile, kes on juba mõnda
aega tagasi iseseisvalt elama
asunud, kuid kellel on tekkinud probleeme toimetulemisega ning oleks vaja tuge. Kui
hoolduspere (kel on sõlmitud
KOViga lapse perekonnas
hooldamise leping) või pere,
kelle juures on kasvanud ja
täiskasvanuks saanud eestkostel olev laps (nt vanavanemate
juures) leiab, et noorele oleks
kasuks tugiisikuteenus, peaks
pöörduma selleks kohaliku
omavalitsuse poole. Kohalik
omavalitsus leiab tugiisiku
koostöös teenuse korraldajaga, OÜga Keerub (kontaktisik
Ivika, ivika@keerub.eu).

Selts on tegelikult EW loodud 1927.a.
Eesti Aianduse ja Mesinduse Seltsi
koosseisu kuuluv, üks paljudest seltsidest, järglane.

Kokku võeti osa 27 ülevabariigilisest kokkutulekust, rohkem pole
neid korraldatud. Peeti loenguid nii
taimekasvatusest kui ka käsitööst.
Korraldati nääripidu ja ja vastlaid,
käidi iluaedades üle vabariigi ekskursioonidel, tehti käsitöönäitusi.
Kõik need üritused olid populaarsed. Kuna see valdkond tegelikult oli
aianduse, mesinduse ja kodunduse
valdkond siis oli ka osalejaid alati
rohkelt.

Tugiisik - abi iseseisva
elu alustamiseks
Sotsiaalkindlustusamet alustas sel aastal uue projektiga
„Tugiisikuteenus
asendushoolduselt
elluastujatele“,
mida rahastatakse ESF- projekti raames. Selle projekti
käigus saavad tuge oma elu
alustamiseks noored, kes lahkuvad asenduskodudest, hooldusperest või eestkosteperest
ja vajavad täiendavat abi iseseisvuse suurendamiseks ning
oma elu sisse seadmiseks.

Nissi Valla eakaim MTÜ Turba
Aianduse ja Mesinduse Selts tähistab tänavu ametliku kuupäevaga 14.
mai oma viiekümnendat juubelit.

Lehetu külaselts
> Küpsetame piparkooke

koos Olviaga !

Me kolmekesi tuleme präänikute maalt,
meil jalas püksid magusad ja kuub on
magus ka ... Käes on aastalõpp ja meie külaseltsis jälle käes aeg küpsetada piparkooke. Kokku tuli mitu plaaditäit piparkooke,
mõned äärmised läksid ka kõrbema, aga
need sai ju kohe ära süüa. Kui piparkoogid olid jahtunud algas kaunistamine.
Väga mõnus ja magus töö , nii mõnigi
kord liikus näpp suhu.
Kui laud kaetud, istusime lauda ja
maiustasime.
Tore aeg, see jõuluaeg !

Järgmine Teataja ilmub 10. aprillil
Kaastööde ja reklaamide saatmise tähtaeg on 20. märts
Reklaam ja kaastöö saata ajaleht@nissi.ee
Lehes kasutatud kirjatüübi Aino autor on Anton Koovit

Pühapäeval, 18. detsembril oli Lehetu Külaseltsis tore jõulupidu. Lapsed
olid pikalt teinud ettevalmistusi jõulupeoks. Selged olid lood ja näidend.
Monika luges loo armastusest, mida
kõik kuulasid huviga. Anette mängis
ilusa koduteemalise loo flöödil. Seejärel esitasid lapsed näidendi, mille
sisuks oli Lehetu Külaseltsi tegevused läbi aasta. Selles loos selgus,
et Lehetu külas on aegade algusest
saadik elanud Lehetu Vanake. Oma
vanuse tõttu ei saanudki ta aru, mis
tänapäeval külas toimub. Lapsed
selgitasidki seda. Igatahes oli see
Vanake üks väga naljakas ja asjalik
tegelane.
Meie jõulupeo kõige toredam külaline oli Jõuluvana. Tavaliselt on Jõuluvanad punases kostüümis. Meil
käib aga juba aastaid kollases kostüümis Jõuluvana. Kuna Lehetus
on ikka olnud väga head lapsed, ei
olnud Jõuluvanal ka vitsa laste jaoks

kuuluva lillepoe ümbruse heakorrameetmega. Muudatused tulid ka valitsuskabinetist nõudes äriregistris
majandusaasta aruannet tegevuse
kohta ning raamatupidamise põhikirja MTÜ-des. Oleme sellega hakkama saanud. Meie hoone on kantud
registrisse, samuti ka maa. Sai koostatud ka vajalik põhikiri.
Kuidas meil läheb? Alati võiks minna paremini, kuid ei kurda. Oleme
siiski vananev seltskond inimesi,
kelle juurde hetkel nooremaid kui
50 teed ei leia. Eks ole põhjuseks ka
väljundipuudus. Seltsitegevus sellisel moel pole popp. Käsitöömeister
hoiab omaette, savikoda töötab oma
tsumftiga ja nii ta läheb. Aiasaaduste konserveerimine oleks mõttekas
töötoas, kuid puudub korralik köök,
kus ringi läbi viia, sama lugu ka kokandusega. Ja nii need vanaemade tarkused tasapisi kaovad. Kõik
nõuab raha ja seda viimast on vähe.
Aiandus "potipõllunduse" näol on
hetkel madalseisus. Vast natuke siiski parem kui mõned aastad tagasi,
kuid vaba maa puudusel siiski vähene. Maade ja talukohtade tagastamine andis suure tagasilöögi ka meie
aiahuviliste hulgas ja ega hetkel ei
teagi kuhu võiks kortemaja elanik
peenralapi teha. Agaramad on selle
võimaluse leidnud. Endiselt on üüril meie väke poeke. Natuke oleme
muutnud tema ümbrust kenamaks
ja porivabaks, mille eest saime ka
valla tunnustuse osaliks "Kaunis
ärihoone" tiitli, vimpli ja tänukirja.
Aitähh!
Millega tegeleme? Koos käinud jõulude või uueaasta ühisel tähistamisel. Korraldatud on ekskursioone nii
Jõgeva küüslaugufestivalile, Lüübnitsa sibulalaadale, Karksi-Nuia
meepäevadele, seda koostööd oleme
teinud Vabaajakeskuse Vanade ja
Noortega Jürist. Oleme osa võtnud
Turba laadapäevast kevadel püsikute müügiga. Korraldanud rohevahetust ja toonud müügiks kartulit.
Hoolitseme selle eest, et muru saaks
niidetud. Olen tänulik üürnik Merike Niitlale, et suhtub heaperemehelikult meie varasse tehes majas sees
sanitaarremonti ja hoides prahipuhta territooriumi. Siinkohal tahan
erilised tänusõnd öelda meie endistele ja praegustele juhatuseliikmetele Aita Orav, Antonina Lensmann,
Anni Izmestjeva, Elvi Urgas. Elvile
erilised tänud veel ka transpordivõimaluste eest. Tänan teid armas rahvas tehtu eest, kui poleks teid, poleks
olemas ka meie seltsi.

kaasas. Lapsed, kes aasta jooksul on
aktiivselt võtnud osa külaseltsi tegevustest, said Nissi Naisseltsi poolt
kokkupandud jõulupakid. Meeles
peeti ka Elvit, Jaani, Olviat, Leenat,
Elerit, Angelat, Vallot, Ritat ja Märti
- meie külaseltsi tugisambaid. Aitäh
kõigile, kes on andnud oma panuse
külakeskuse püsimajäämisel!
Rita valmistas jõululõuna meie sõpradele ja sponsoritele. Loodame,
et osavõtjad jäid rahule Rita suurepärase kokakunstiga. Ühises jõululauas meenutasime aasta jooksul
tehtud töödest ja üritustest. Tegime
plaane uueks aastaks.
Täname kõiki meie sõpru ja partnereid, kes on olnud toeks Lehetu Külaseltsi tegevustes ja toimetamistes.
Samuti soovime neile kõigile jätkuvalt südamesoojust ning kordaminekuid kõigis oma eluvaldkondades!
Kohtumiseni uuel - 2017. aastal!
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Koduvalla loodusfoto
Oleme avanud Nissi valla LOODUSFOTO Facebooki grupi, kuhu võivad
oma pilte postitada kõik soovijad.
Oodatud on muidugi ka kõiksugu
muud loodusega seonduvad fotod ja
postitused. Hea loodusfoto huviline,
sulle on antud anne osutada detailile loodusest ja öelda: "Vaata, see
siin on olemas." Koduvallast võetud
pilt ütleb lisaks: "Vaata, see siin on
sinu kõrval iga päev" ning säärasel
äratusel on veel rohkem ergastavat
väge. Tere tulemast meiega kaasa
lööma! Postitades pea kinni headest
tavadest: ära lisa võõraid fotosid,
ära risusta, ära kritiseeri ning ole
grupikaaslaste vastu sõbralik. Grupi
administraatoritel on õigus ebasobivad fotod ja kommentaarid kustutada ning korrarikkujad grupist
eemaldada.

Aitame üheskoos Nissi
kooli lapsed suuskadele!
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 võ- tab
vastu meie kooli administ- raator
Svetlana Kuhi tööpäeviti kell 7.30-

Koduvalla loodusfoto lehel hakkame
ka kohe kokku koguma meie valla
looduskalendrit. See on aastapikkune konkurss, iga kuu valib pöialde
meri välja parima, nutikama, kaunima pildi, mille enne 2018 aasta pühi
kalendriks trükime. Täpsemad konkursireeglid leiad Koduvalla loodusfoto Facebookigrupist.

15.00. Hilisemal kellaajal saab kokku
leppida meie majandus- juhatajaga:
Virve Pipar, telefon 5691 0758.
Oodatud on ka rahalised an- netused, iga väiksemgi panus on suureks
abiks. Ülekande saab teha Nissi Vallavalituse SEB Panga arevelduskontole EE731010002018909000,
märk- sõna "Nissi kooli suusabaas".
Sinu väike heategu paneb laste silmad särama ja toob naeratuse suule!
Teid kõiki ette tänades
Nissi Põhikooli pere		

Üleskutse Turba aleviku
ajalugu koostama
Turba asula teke on tihedalt seotud
Ellamaa elektrijaamaga, mille valmimisest 2023. aastal möödub 100
aastat. Seoses läheneva suure juubeliga on tekkinud mõte koguda ja kirja panna ka need osad asula ajaloost,
mis seni ei ole trükimusta näinud.

Loodusfoto sõbrad
Anu Jõulu, Ringa Kedelauk ja
Reelika Väli

Üks Aru tammedest

Foto autor: Meelis Muuga

Rohkelt materjali on kogutud ajavahemiku 1905-1944 kohta. Seal on
vähe faktilist materjali, mis on saadud otse elanike käest. On vaja lisa.
Kirjutamata on ajajärk 1945. aastast
kuni tänapäevani. Arhiivides on
väga vähe materjali, eriti sõjajärgse
elu kohta. Elanike meenutused on
paraku ainuke võimalus talletada

kirjapilti elu, mis sellel ajal elati.
HEA TURBA ELANIK! Oled oodatud jagama oma mälestusi Turba
asula kohta. Turba raamatukogus on
võimalik tutvuda seni kogutud materjaliga ning lisada oma mälestusi,
täiendusi, parandusi, fotosid jne.
Lõppeesmärgiks on panna kirja elu
eelmise sajandi algusest kuni tänapäevani selle kõigi elutahkudega.
Turba ajalugu tutvustav trükis saab
siis olema põhjalik ja huvitav.
Grupp Turba ajaloo
mälestuste kogujaid

Millele tähelepanu pöörata?
Eesti Kodu-uurimise Selts on jaganud
soovitusi:
ȖȖ Asula tekke põhjus
ȖȖ Kuidas sai asula nime
ȖȖ Asula hoonestuse teke, tänavavõrk ja selle teke
ȖȖ Asulas paiknenud ja paiknevad
olulised asutused (tööstusasutused, jne)
ȖȖ Asula elanike arv ja selle
muutumine
ȖȖ Asula haljastus ja heakord

Toeta 3D printeri ostmist
Foto autor: Kristi Värv

Jõuluaeg Cantusega
Jõulud on andmise aeg ja seetõttu
otsustas naisansambel Cantus teha
advendiaegse lauluralli. Repertuaaris oli ca 30 laulu, mis tuli mõne
kuuga selgeks saada. Esimesed avalikud akordid kõlasid Saaremaal Kihelkonnal 02.12.2016 toimunud VII
Talvelaulupeol. Erinevate dirigentide taktikepi all kõlasid imelised viisid lauluväljakul, Kihelkonna Mihkli kirikus, kellatorni nõlval, kuuse all
ja rahvamajas. Suured tänud korraldajatele!

Järgmine hommik algas laululaagriga Kihelkonna koolimajas, et harjutada kooskõla klaveriga. Klaveril ja
lisakitarril saatis ansamblit Ursula
Jakobson. Ees ootasid samal päeval
veel kontserdid Kihelkonna ja Sõ-

Erilised tänusõnad ja
kujutletav kallistus:

mera hooldekodudes ja 04.12.2016 ȖȖ Kersti Reintam – naisansambli
juht, kes andis kogu oma sügisese
Kuressaare Laurentiuse kirikus. Täaja Cantusele, tulles 4-5 korda
name Kihelkonna Kooli direktorit
nädalas kohale, et teha igale
ja kokkasid sooja toa ja väga maitshäälegrupile eraldi ja koos proove.
vate söökide eest!
ȖȖ Juhan ja Helve Särgava
– Saidafarm;
11.12.2016 laulis Cantus Nissi Maarja kirikus ja 25.12.2016 Viljandi Pau- ȖȖ Kristi Škaperin – Delis Catering;
luse kirikus.
ȖȖ Kai Kallas, Ursula Jakobson, Aili
Sõber ja Viive Heinlaid – KihelIgas esinemispaigas oli omamoodi
konna Kool;
kava, sest soovid kontserdi kestvuse ȖȖ Imbi Kolk – Kihelkonna Talvelauosas olid erinevad ja laulude rohkus
lupidude korraldaja;
andis selleks ka suurepärase võima- ȖȖ Tõnu Kangron – segakoori
luse.
laulude eraproovid;
Uus aasta las tulla uue hooga, uute ȖȖ Anti Toplaan, Allan Praats ja Lea
Jants-Ylönen – EELK kogudused;
lauludega ja mingu uute sihtide
Ȗ
Ȗ
meie endi pered ja ka prooviruupoole!
minaabrid, kes viimase nelja kuu
jooksul pidid tahtmatult taluma
Tiiu Lootus
õppimist ja harjutamist.
naisansambel Cantus

Anna oma panus, et
aidata Nissi Põhikooli
noortel valida tulevik
tehnoloogiavallas!
Õpilaste loova mõtlemise arengule
ning teaduspõhiste teooriate ja igapäevases elus toimuva vahel toimivate seaduspärasuste mõistmisele
aitavad kaasa erinevad tehnoloogilised abivahendid. Üheks selliseks
toredaks abivahendiks on 3D printerid, mis pakuvad õpilastele võimalusi oma fantaasiat rakendada, lahendada elulisi probleeme ning mõelda
välja uusi ja erilisi lahendusi.
MTÜ Eesti 2.0 toel sai Nissi Põhikool endale littleBits elektroonikakomplektid. Nüüd on sama mittetulundusühingu poolt käima lükatud
algatus, mis toetab Eesti koole 3Dprinterite hankimisel. Unistus saada oma koolile 3D-printer on ka
meie koolil ning selle unistuse täitumisele saab aidata kaasa igaüks.

Kui Sinagi soovid anda oma panuse,
saada tekstisõnum
EESTI2 NISSIPÕHIKOOL PRINTER
numbrile 13018.
Tekstisõnumi hind on 5 €.
Niipea, kui tekstisõnumitest on kogunenud piisav toetussumma, aitab
Eesti 2.0 koolile 3D-printeri hankida. Kooli lähenemist eesmärgile
saab jälgida Eesti 2.0 lehel: eesti2.
ee/toeta.
Reelika Väli
Nissi Põhikooli haridustehnoloog
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Nissi kooli lapsed
käisid Robotexil
võistlemas

Reelika Väli
Nissi Põhikooli haridustehnoloog ja
tehnoloogiaringi juhendaja
Fotod: Katrin Õisma

Robotex on üks väga eriline võistlus,
kus kolmel järjestikusel päeval võtavad omavahel mõõtu robotid, nende
ehitajad ja programmeerijad, lennukad ideed ja julged lahendused.
Kaotajaid sellel võistlusel ei ole, sest
igaüks lahkub vähemalt osalemisrõõmu ja põneva kogemuse võrra
rikkamalt. Elevus, mis valdab tehnoloogiahuvilist siis, kui õnnestub
peotäis elektroonikat ja plastikutmetalli oma soovide järgi tegutsema
panna, on võimas tunne. Küllap see
ongi põhjuseks, miks üritusest osavõtt iga aastaga jõudsasti kasvanud
on – kui eelmisel aastal saavutati Euroopa suurima robotivõistluse tiitel,
siis sellel aastal registreerus osalema
juba maailmarekordi jagu meeskondi. Peakorraldaja Mart Laul ütles
ühes intervjuus tabavalt, et: “Robotexist on saanud Eesti tehnoloogia-

sõprade laulupidu, kuhu tullakse
sõpradega mitmeks päevaks ennast
näitama ja teistelt õppima.”
Sellel aastal võttis Robotexist osa
Fakte Robotex 2016 kohta:
ka 19 nutikat ja tehnoloogiahuviȖȖ 23 robotivõistlust
list Nissi kooli õpilast. Võistlustulle
astuti ProgeTiigri haridusrobotite
ȖȖ 162 töötuba
voorus koos enam kui 130 võistȖȖ 2700 võistlejat 20 erinevast riigist
konnaga. Kõige noorem Nissi kooli
ȖȖ 1148 robotit
esindaja oli vaid 6aastane ning vanim 13aastane. Tublid võistlejad
ȖȖ uur tehnoloogianäitus 500m2-l
olid: Stella, Helery, Sirely, Ron-Erik,
Egert, Hugo, Iko Juulius, Markus,
Vahur, Jan-Mairon, Mihkel, Mar- Viimase lihvi said võistlusväljakud päevast koos robotiga. Sõime ühiselt
ten, Marcus, Kurmet, Kardo, Jürgen, ja -lood viimasel nädalal enne Ro- Robotexi suppi, tegime tähtsa päeva
Jan-Janis, Paul-Peeter ja Ats Joosep. botexi. Haridusrobotite voorus küll jäädvustamiseks fotosid ning jõudsiVõistluse teemaks oli „Tore päev pingerida ei koostatud, kuid sellegi- me ka näitusealal veidi ringi vaadarobotiga“ ning selleks tehti etteval- poolest oli võistluspäeval kõigil sees ta. Pisikestest viperustest hoolimamistusi mitu nädalat: joonistati eri- tubli annus ootusärevust. Neli Nissi ta võib möödunud sündmuse igati
nevaid radasid ning mõeldi oma ro- kooli meeskonda esitles edukalt oma õnnestunuks lugeda. Oli tõesti tore
botile välja mitmesuguseid tegevusi. võistlusradasid ning ideid toredast päev koos robotitega!

Islandi lasteaias on vähem stressi
Kallis kogukond! Tahaksin Teiega
jagada muljeid sellest, kuidas kasvatatakse ja õpetatakse lapsi väljaspool Euroopa Liitu Skandinaavia
juurtega kultuuriruumis ja kuidas
on võimalik, et ühe riigi ühtsus on nii
tugev, et ligikaudu 10 % riigi elanikkonnast sõitis ligi 4000 km kaugusele Euroopa Meistrivõistlustele oma
jalgpalliklubile kaasa elama?
Seda maad ja inimesi õnnestus mul
näha koos kahekümne Harjumaa
lasteaia direktoriga, osaledes nädalasel õppereisil Islandil, mille rahastajaks ja korraldajaks oli Harjumaa
Omavalitsuste Liit.
Viie päeva jooksul külastasime kuute lasteaeda Reykjavikis ja Akranesis, lisaks ka Reykjaviki ülikooli.
Islandil lennukist maha astudes naljatasime omavahel, et sellel saarel on
küll buldooser kõvasti tööd teinud.
Saar on tõepoolest kivine, metsa ei
ole. Islandlased teevad ise omavahel
nalja, et kui metsas ära eksid, tõuse
püsti. Selline on Islandi väline külg
minu poolt nähtuna.
Süübides islandlaste olemusse, kirjeldaksin, milline on seal mail alusharidus.

Islandi lasteaiad on väikesed - 4-6
rühmaga. Laste arv rühmas on kuni
26 last. Igas rühmas on paar väiksemat tuba ja on suur hall või saal,
kus lapsed saavad ühiselt tegutseda.
Laste lauad ja toolid on enamasti
täiskasvanule ergonoomiliselt samal kõrgusel. Mänguasju rühmades
praktiliselt näha ei olnud. Riiulitel
olid puust klotsid, puzled ja nn. tegeluskastid, mis sisaldasid igasugust
teise ringi kraami. Näiteks poemängu jaoks oli kastis mitmed tühjad
karbid, pudelid, pakendid. Alati oli
igas tegeluskastis paberid, ajakirjad, pliiatsid, käärid, liim. Sellised
mänguvahendid annavad lapsele vähem valmis mänge ette ja arendavad
seeläbi suuremat loovust. Laps saab
lasteaias suuresti otsustada oma tegevused ise.
Lapsed lähevad lasteaeda 1,5- 2
aastaselt. Lasteaiad alluvad omavalitsusele nagu meilgi. Igal sügisel
sõlmitakse lapsevanematega leping,
millistel kellaaegadel nende võsukesed lasteaias käivad, st kui pikk on
lapse päev ja vastavalt päeva pikkusele on ka lasteaiatasu. Valida on 4,5
-10 tunnise lepingu vahel. Enamus
lepinguid on 8,5 -tunniseid. Lasteaia
kohatasu on 11 000 Islandi krooni,

Tekst ja fotod: Katrin Õisma
Riisipere Lasteaia direktor

so 90 eurot. Olgu siinkohal ka ära
märgitud, et Islandil ei käi enamus
naisi täiskoormusega tööl.

kella 7-8 ajal. Lastega tegeletakse
aktiivselt lapse magamaminekuni ja
õhtul on täiskasvanutel endi aeg.

Sõimerühmades töötavad enamasti õpetaja abid või assistendid, sest
ollakse seisukohal, et väiksemad
lapsed vajavad rohkem abi eneseteenindamisel ja sotsialiseerumisel. Vanemates rühmades töötavad kõrgharidusega õpetajad. Töö
toimub 6-7 liikmelistes rühmades.
Liikumis- ja muusikaõpetajaid lasteaias ei ole. Küll aga on lasteaias joogatunnid. Tugisüsteemid on Islandil
hästi välja arenenud. Erivajadusega
lapsed käivad tavalasteaias. Olenevalt lapse erivajadusest tegelevad
lastega erinevad spetsialistid: logopeed, perearst, lastearst, füsioterapeut ja psühholoog. Vähemalt kord
kuus kutsutakse kokku ümarlaud,
et anda lapsevanemale tagasisidet
lapse arengust. Tööd erivajadustega
lastega rahastab omavalitsus.

Lapse unetundide graafik rühmatoa seinal

Lapsevanema öelda on, kas ja kui
palju tema laps magab lasteaias
lõunaund või mitte. Magamisest
veel niipalju, et voodeid lasteaias ei
ole. Küll aga pannakse matid maha,
millel lapsed magavad oma igapäevariietega, kodust kaasa võetud fliisi
ja padjaga. Üldiselt on selline seisukoht, et valget aega on niigi vähe ja
seda aega ei saa magamise peale ära
kulutada. Islandil lähevad lapsed õhtuti magama

Vahva pildigalerii leiab
Nissi kooli informaatikaja robootikablogist
nissiit.wordpress.com.

Palju usaldatakse last ja antakse tal
võimalus valida. Lapsele antakse ka
võimalus ise otsustada mida ja palju
ta endale ta õue minnes selga paneb.
Kui meie täiskasvanud olime väljas
mütsid peas ja kapuutsid kinni nööritud, siis nii mõnigi laps toimetas
paljakäsi ja ilma mütsita rõõmsalt,
meie mõistes ikka päris kõva tuule
käes. Nohused ja köhivad olid lapsed
küll, aga sellele ei pöörata erilist tähelepanu.
Märkimisväärne on, et lapsed viibivad palju õues. Õuesõppele pööratakse erilist tähelepanu. Kaks
korda nädalas käiakse kindlasti lasteaiast väljas õppekäikudel. Lasteaia
õuealal on mänguväljakud. Lapsed
sõidavad seal nii jalgratastega kui ka
suuremate kärudega. Kiivreid lastel
peas ei ole. Kompostikastid on las-

tel õues lemmikmängukohad, mille
sees nad istusid ja pulkadega kastides olevat elu uurisid. Liiva nagu
meie seda mõistame neil liivakastides ei ole. Liivakstisisu on vulkaanilise päritoluga ja nägi välja nagu
must pori. Silma jäid ka porilombid,
mis olid lastele spetsiaalselt tehtud
ja vajadusel veega täidetud .
Islandi lasteaias on vähem stressi.
Elatakse käesolevas hetkes. Iga päev
on võrdselt oluline ja tähtpäevapidudeks ei valmistuta, nagu meil.
Küll aga käiakse ühiselt koos lapsevanematega perepäevadel ja ekskursioonidel. Lasteaedadele ei toimu
kontrolli ei terviseameti ega ka omavalitsuse poolt.
See ongi see, mis teeb islandlastest
ühtehoidva rahva, kes ühel päeval
koguneb koos 150 tuhande inimesega ühiselt tänavatele koos pöialt
hoidma ja kaasa elama oma meeskonnale - üksteise usaldamine ja
mõistmine.

Toolide
ja laudade
kõrgus

Tehislikud porilombid, mida vajadusel täidetakse veega

Õueala

LAPSED
Alanud on uus aasta ja Riisipere Lasteaias on vahepeal palju huvitavat
aset leidnud. Lasteaia hoolekogu
poolt eestveetav lugemispesa valmimine on juba lõppjärgus. Seinad ja
lagi on ilusate maalingutega kaetud,
puitpõranda ning aknalaua jaoks
materjalgi juba olemas.

Nele Musten
Riisipere Lasteaia
hoolekogu aseesimees

Valgus

Hoolekogu on korraldanud mitmeid
aktsioone, et koguda juurde annetusi lugemispesa valgustuse jaoks. Projekti „Valgus“ raames meisterdasid
hoolekogu liikmed enne jõule 30 savist küünlaalust. Kõik said väga ilusad ja igaüks oli väljanägemiselt oma
moodi. Neid kauneid küünlaaluseid
on olnud võimalik soetada lugemispesa valgustuse toetuseks lasteaias
toimunud meisterdamise ürituselt
kui ka Nissi valla jõululaadalt Turba
Koolis. Mõned küünlaalused on veel
saadaval Nissi lillepoes.

Heategevuslik meisterdamine „Valgus“ toimus Riisipere lasteaias 8.
detsembril. Sündmus oli väga menukas nii lasteaia- kui ka koolilaste
seas. Osavõtutasud läksid samuti
lugemispesa valguse soetamise toetuseks. Osavate laste näppude vahel
valmisid vahvad küünlaümbrised,
erilised helkurid ja kaunid piparkoogid. Õu oli valgustatud jääst vormitud küünlaalustega.

Sellega läheb kaasa ka meie lasteaed. Juba on meil Bee-Boti mängud,
vastavad lego- ja robotimängud,
tegutseb robootikaring. Niimoodi
saab laps juba varakult aimu programmeerimise põhimõtetest. Elame
ajastul, kus enamus töökohti nõuavad neid oskusi. Ka koristaja, puhastusteenindaja saab tulevikus tööd
kui oskab oma töövahendile-robotile programeerida töökäsud. Ilma
nende oskusteta me lihtsalt enam
tööturul läbi ei löö.

Turba laste „pesa” raamatukogus
Tekst ja foto: Tiina Umbsaar
Turba Lasteaia õpetaja

Tädi Elen ootab alati lapsi raamatukokku. Mida varem lapsed selle tee
selgeks saavad, seda parem. Nii saavad nad sõbraks raamatutega, Eleniga ja raamatukoguga. Kuna merekultuuri aasta veel kestab, tegi Elen
meile ettepaneku joonistada lastega
ka raamatukogu ruumide ilmestamiseks mereteemalisi pilte ja minna
külla. Õp. Katrin ja Elen olid juba varem kuupäeva osas kokku leppinud.
Valmistusime lastega näituseks juba
varakult, sest meie mõlema planeeritud pildid vajasid kahte korda kunstitegevust. Kalade kujutamise tehnika
ja materjalid olid tööde puhul erinevad. Sein sai kena värviline ja raamatukokku jõudnud lapsed otsisid oma
pilte silmadega. Tädi Elen pani välja
kõikide laste tööd, valikut tegemata,

sest kunsti ongi raske hinnata.
Kuna kevadpidu oli meil lasteaias
mereteemaline, siis luuletus „Kilu ja
lõhe” sobis esitamiseks raamatukoguski. Raamatukogu juhataja rääkis
merega seonduvast ja arutles lastega.
Ta esitas lastele mõistatusi mere teemal, millest osa äragi arvati. Lõpulauluks esitasime laulu „Maa ja meri”.
Enne kevadpidu tahtsid lapsed pidevalt just seda laulu laulda. Laul tegi
nalja ka Elenile oma toredate sõnade
poolest.
Tellisin lastele unejutu raamatu, mida
lõunaune ajal lugeda. See on isade
unejuturaamat” Ruttu, tuttu”.
Meie teine kohtumine tädi Eleniga
leidis aset advendiajal. Seekord oli
raamatukogu juhataja vaatamiseks
üles pannud Buratino rühma laste
erinevate kunstitegevuste talvetee-

malised tööd. Seekordse valiku tegime piltide seast ise, sest pilte oli palju.
Elen rääkis vana aja jõulukommetest
ja küsis mõistatusi talve teemal. Lõpetuseks luges ta meile jutu uhiuuest
Leelo Tungla raamatust „Lumememm Ludvigi õnn”. Meie omalt
poolt lugesime luuletuse „Päkapikk”
ja peale Eleni pakutud piparkooke oli
meel nii rõõmus, et lõime tublimatega
laulugi „Tulgu lumega, tulgu lumeta”
lahti.
Külas käies õpivad lapsed ka käitumist, vaikselt istumist, viisakust ja
kuulamisoskust. Ilmnes, et lapsed ei
teadnud, kuidas külas käituda. Kõige
paremini õpib ikka tegevuse enda,
mitte jutu kaudu.
Ees on ootamas noorema rühma „Päkapikkude”, keskmise rühma „Jõuluõhtu metsas” ja vanema rühma „12
kuud” jõulukavade ettekanded.
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Kevadel, 02. aprillil, on tulemas hoolekogu eestvedamisel järg ka talgutele Riisipere Lasteaias. Eelkõige
on plaanis ära pesta ja anda parem
väljanägemine akendele, mis asuvad
postkontoripoolses osas. Seetõttu
saab tuua lasteaeda oma tüllkardinaid, mida kodus enam ei vajata.
Talgutel on oodatud kaasa lööma
kõik!

Kontaktisik kardinate kogumisel on
Anneli Võõras, telefon 55600121,
e-post anneli.sepp.007@gmail.com.

Me kasvame, õpime ja töötame pidevalt muutuvas ajas. Eriti on seda
mõjutanud arvutikasutamise vajadus igapäeva elus.

Anne Kuusk
Riisipere Lasteaia õpetaja

-

Hetkel on veel puudu umbes pool summast,
et oleks võimalik lugemispesa valguslahendus valmis saada.
Seega on võimalik kõigil alustada uut aastat heateoga,
ostes lillepoest küünlaalus
või annetades raha ülekandega:
Nissi Vallavalitsus, a/a SEB EE731010002018909000
või Swedbank EE762200221035027808.
Selgituseks märkida: Annetus Riisipere Lasteaiale, lugemispesa.

Riisipere Lasteaia tegevused
ja õppekava peavad ajaga
kaasas käima, kuid midagi
peab alles jääma…

Loodusarmastus ja
tehnoloogia
käsikäes
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Ainult arvutikasutamise oskusega ei
saa inimene elus hakkama. On vaja
häid mõtteid, ideid, loogikat. Siin on
abiks tasakaalustav jõud – looduse
tundmine.
Iga inimene vajab elavat sidet maailmaga- loodusega, kaasinimestega. Samal määral, kui meie lapsed
kaovad arvutimaailma, peame meie
oskama taastada nende kontakti tegeliku elu ja elurikkustega. Eelkõige
selleks, et taastada kaotatud side elu
ja loodusega ning ületada tänapäeva
inimese enesekesksus.
Riisipere Lasteaia õppekava toetub
ja järgib eesti pedagoogi ja kooliuuendusjuhi Johannes Käisi (18851950) pedagoogilistele põhimõtetele. Need on loodusõpetus, kodulugu,

individuaalsuse põhimõtte kasvatus,
sotsiaalsuse arvestamine.
Õppetöös kasutame Johannes Käisi
pedagoogilist põhimõtet, et looduskeskkond ja loodusvahendid võimaldavad tunnetada, kogeda, uurida ja avastada ning tasakaalustada
tänapäeva tehismaailma. Looduse
tundmine, selles olemine, arusaamine on lähtekohaks kogu lapse mõttetegevusele ja väljendusele. Loodusarmastus juhib meid ka looduskaitse
mõtteviisile – meie ei luba rikkuda
ja asjata hävitada seda, mis on meile
hingelähedane ja armas.
Seda mõtteviisi on väga vaja programeerimistegevusel ja kogu inimtegevusel!
Lasteaias püüame ajaga kaasas
käia, kuid seda vaid koos looduse tundmisega.
ȖȖ Loodusega on seotud
teadmised, oskused,
hoiakud, väärtused!
ȖȖ Inimene on osa looduse
suurest tervikust!
ȖȖ inasõprus loodusega
muudab elu tervemaks,
arukamaks, õnnelikumaks!
Vaatame koos lastega kirjeldamatu
õie ilu, kõrgusse lendava linnu graatsiat, tuule mühinat…
ja nad saavad suurepäraselt elus
hakkama, sealjuures programmeerimisega!
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Jäätmetest,
jäätmete põletamisest,
dioksiinist ja selle
mõjust inimese tervisele
Katrin Kask
Nissi Valla keskkonnaspetsialist

Jäätmete tekke ja majanduskasvu vahel valitseb soovimatu, kuid paratamatu põhjuslik seos.
Mida hoogsam on majanduskasv, seda rohkem
tekib jäätmeid ning seda
rohkem loodusressursse
muundatakse
protsessi
käigus jäätmeteks.

Kuigi tekkivate jäätmete koguse vähendamine, sealhulgas tarbimise
piiramine, on esmane jäätmekäitluse keskkonnamõju vähendamise
abinõusid, on tänapäeval selle põhimõtte järgimine komplitseeritud
ja kohati suisa ilmvõimatu. Tahame
või ei, kõik tooted, mida poest ostame on üht või teistviisi, millegi sisse
pakitud, moetööstus on keskendunud hooajakaupadele, tarbekaubad
pole mõeldud kestma vaid rahuldama inimeste vajadust uute asjade
järele.
Paratamatult seisame silmitsi reaalsusega, kus jäätmeid tekib aastatega
aina rohkem. Ainus viis selle olukorraga toimetulekuks, ohustamata
sealjuures inimeste tervist ja looduskeskkonda, on asjade korduvkasutamine ning jäätmete liigiti kogumine. Viimati mainitu on oluline
just seetõttu, et võimaldab materjale taas- ja korduvkasutada ning loob
eeldused uudsete jäätmete taaskasutuslahenduste väljatöötamiseks.
Ka jäätmetest energia tootmine on tänapäeval üks levinumaid
jäätmete ümbertöötlemise viise. Jäätmetest on saanud oluline
2015. aastal tekkis Eestis üle 308 000
tonni segaolmejäätmeid.

Iru elektrijaama jäätmepõletusjaam valmis 2013. aastal ning selle
maksumus oli 105 miljonit eurot.
Valminud jäätmepõletusjaam suudab
aastas energiaks ümber töödelda kuni
250 000 tonni sega-olmejäätmeid.

energiaallikas. Näiteks eelsorteerimise läbinud olmejäätmete kütteväärtus on sarnane põlevkivile.
Seoses Eesti Energiale kuuluva Iru
jäätmete koostootmisjaama käivitamisega 2013.a on tekkinud ka Eesti
jäätmemajanduses uudne olukord:
jäätmete ladustamine prügimägedele on sisuliselt lakanud ning jäätmete energiakasutusest on saanud üks
peamine olmejäätmete ümbertöötlemise viise Eestis.
Samas ei ole piisavalt räägitud jäätmete põletamisega seotud ohtudest,
eelkõige mõjust inimeste tervisele.
Suurt ohtu kujutab endast seejuures
just jäätmete kodus ja tagaaias põletamine.

Sellest, et jäätmete metsa alla viimine ei ole sobiv viis jäätmetest vabaneda, on hakatud aru saama. Meile
meeldib, et kodu on korras ja metsaalused puhtad. Samas peetakse
jäätmete põletamist ikka veel sobivaks ja mugavaks viisiks jäätmetest
vabaneda. Ilmselt aastakümneid
tagasi võiski, sest jäätmed olid siis
hoopis teistsugused. Näiteks vorst
pakiti siis paberisse, praegu aga kasutatakse valdavalt plastpakendeid.
Jäätmete koostis ja kogus on aastakümnetega oluliselt muutunud.
Kaasaegne materjalitööstus on meid
varustanud hoomamatu koguse erinevate materjalidega, mille tegelikust koostisest ja ohtlikkusest ei ole
meil õrna aimugi.
Isegi sellise tavapärase materjali
nagu paberi koostis on muutunud.
Tänapäeval lisatakse paberi koostiSeega on suurt osa Eestis tekkivatest
sega-olmejäätmetest võimalik taaskasutada Iru elektrijaamas.
Pärast Iru elektrijaama jäätmepõletusjaama töölehakkamist on prügi
ladestamine prügilatesse praktiliselt
lõppenud ning jäätmed on leidnud kasutuse energiatootmises. 2015. aastal
ladestati prügilatesse üle 26 000 tonni

1938. aasta
haldusreformist
ja
Nissi valla
sünnist
Arhiivimaterjalide põhjal koostanud
Raigo Piilberg

sesse kemikaale ja erinevaid lisandeid, mis lihtsustavad tootmist või
parandavad paberi omadusi. Ka valmis paberi pinda võidakse töödelda
kemikaalidega või lamineerida, et
anda paberile eriomadusi. Näiteks
kokkupuutes toiduga, kasutatakse
paberit tihti lamineeritult metalli
või plasti kihiga.
Tänapäeval kasutusel olevate materjalide, sealhulgas plastide, põletamisel tekib palju inimese tervist
ja keskkonda ohustavaid kemikaale.
Siinkohal tuleb rõhutada, et koduaias jäätmete põletamine on
kordades keskkonnaohtlikum, kui
tööstuslik jäätmete ümbertöötlemine energia saamiseks. Jäätmete
taaskasutus energia saamise eesmärgil, ei ole kindlasti absoluutselt
keskkonnaneutraalne aga me kõik
saame anda oma panuse, et see mõju
keskkonnale oleks väiksem (vaata
sellekohased soovitusi artikli lõpus).
Jäätmepõletustehases toimub jäätmete põletamine kõrgel temperatuuril ja kontrollitud tingimustel.
Prügipõletamise käigus tekkivad
ohtlikud ained neutraliseeritakse
aktiivsöega, lisaks peetakse kangasfiltriga kinni tolm ja tahked osakesed. Tehas töötab põhimõttel,
kas jäätmeploki heitmed, vastavad
keskkonnanõuetele või jaam seisab.
Jäätmeid kodus põletades vabaneme küll visuaalsest reostusest aga
põhjustame selle tegevusega kordades suurema kahju, kui seda oleks
jäätmetest põhjustatud visuaalne
prügi, mida on vähem kui 10% aastas
tekkinud olmeprügist.
Iru jäätmeplokk toodab ca 134 000
MWh elektrit aastas, mis vastab umbes Paide linna ja selle ümbruse elektritarbimisele.
Sama energiakoguse tootmiseks tuleks kasutada:

reostus aianurgas.
Jäätmete ahjus või lõkkes põletamisel, leiab aset jäätmete mittetäielik
põlemine madalatel temperatuuridel. Mittetäielikul põlemisel tekkivate heitmete koostises on rohkem
mürke, rääkimata asjaolust, et kõik
põletamise tulemusel tekkivad mürgised ained paisatakse õhku ning
kantakse õhuga takistamatult laiali kilomeetrite raadiuses, kus need
langevad taas maapinnale. Mürgist
tolmu hingavad sisse nii täiskasvanud, lapsed kui loomad. Mürgiga
saavad kaetud nii puud, põõsad kui
muud taimed. Koduaias prügi põletades katame ohtlike ainetega maasikad ning õunad, mida me kõik aiast
korjatuna koheselt süüa armastame.
Kõiki mürgiseid ained, mida jäätmete
põletamisel
keskkonda
paisatakse, ei ole siinkohal võimalik ega ka mõistlik üles lugeda. Olgu neist loetletud mõned
tuntumad: furaanid, benseenid,
formaldehüüd, vesinikkloriid, vesiniktsüaniid, süsinikoksiid, vesinikkloriid, vesinikfluoriid, vääveldioksiid ja muidugi dioksiinid.
Nendel viimati loetletud, ühtedel
kõige mürgisematel, kuid samas
enamuuritud inimtekkelistel keskkonnamürkidel peatun pikemalt.
DIOKSIINID
on
peamiselt
inimtekkelised
orgaanilised
ühendid,
keemikute
kõnepruugis polüklooritud dibensodioksiinid ehk lühendatult PCDD.
Dioksiini mõistet kasutatakse ka
järgnevate, sarnase keemilise koostise, bioloogilise mõju ning toksilisusega kemikaalide puhul: polüklooritud dibensofuraanid (PCDF-d)
ja polüklooritud bifenüülid (PCB-d).
Dioksiinid on praktiliselt vees lahustumatud, küll aga lahustuvad need
ühendid hästi orgaanilistes lahustites ning rasvades.
Kuigi dioksiine eraldub keskkonda
ka looduslike protsesside käigus:
vulkaanipursked ja metsapõlengud,
on tänapäeval peamine diok• ca 250 000 tonni põlevkivi
• ca 70 000 000 kuupmeetrit maagaasi
• ca 250 000 tonni hakkepuitu
Jäätmetest
toodetud
soojusenergia edastab Eesti Energia
kaugküttevõrgu kaudu Tallinna ja
Maardu elanikele. Iru jäätmeploki
osakaal soojusturul on ligikaudu 20%.

21. juulil 2016. aastal kinnitas Vabariigi valitsus Kernu valla, Nissi valla,
Saue linna ja Saue valla ühinemisotsuse. 2017. aasta oktoobris lakkab
Nissi vald olemast. Seoses sellega on
sobiv tuletada meelde Nissi valla sünnilugu.

„Agent Orange“ nimelist ke-

mikaali kasutasid Ameerika sõdurid
Vietnami sõja (1955–1975) ajal, taktikalise sõjapidamisvahendina, puhastamaks suuri alasid taimestikust, et
raskendada vaenlase varjumist. Tegemist oli väga efektiivse herbitsiidiga,
mis sai oma nime oranži triibuga tünnide järgi, kus seda hoiti.

dade ümberkorralduse kava. 1. augustiks oodati esialgseid plaane ja juba
15. septembriks 1938 valdadega kooskõlastatud lõplikke ettepanekuid.
9.-15. juulini 1938 toimusid Harju maakonnas Harju maavalitsuse
ruumides maavanem härra Ruusi

Nissi vald sündis 1. aprillil 1939. aastal
1938. aastal alustatud haldusreformi tagajärjel.
Nissi valla eelkäijaks oli Riisepere vald. Haldusreformi tõukeks sai
1934. aastal toimunud rahvaloendus.
Rahvastiku paiknemises oli toimunud muutusi – linnaelanike arv oli
tõusnud ja maaelanike arv oli vähenenud. 1 mail 1937. aastal jõustus uus
vallaseadus, kus määrati ära valdade kohustused ja nende kohustuste
täitmiseks pidi Vabariigi Valitsus reguleerima olemasolevaid vallapiire.
Aprillis 1938 ilmus riigihoidja dekreedina välja ”Valdade piiri ühekordse
korraldamise seadus” ning 16. juunil
1938 saadeti maavalitsustele välja val< 1939. aasta kaart, kus on näha Nissi
valla piirid.
Allikas: Eesti kaart vallapiiridega 1939.
aastast. Eesti Geodeetide Ühing 1939.
aasta väljaanne.

juhtimisel vallajuhtide nõupidamised valla piiride ümberkorralduse
küsimustes. 11. juulil võttis nõupidamisest osa ka Riisepere vallavanem
härra Johannes Ney. Põhiküsimuseks
sellel nõupidamisel oli Vääna, Laitse
ja Kernu valdade edaspidine eksisteerimine. Kava kohaselt pidi Kernu vald
likvideeritama ja osaliselt liidetama
Riisepere vallaga. Koosolekul tõestas
Kernu vallavanem Gustav Reintam, et
Kernu vald on väga eluvõimeline vald.
12. juuli 1938. aasta ajalehe Uus Eesti
andmetel olid vallavanema väited sedavõrd kaalukad, et Harju maavanem
andis lootust Kernu valla säilimiseks.
Riisepere vald soovis liita Läänemaalt
Ellamaa, Lepaste ja Viti külad, kokku

394 elanikuga ning Rahula küla Varbola vallast. Selle aluseks oli nende
külade elanike kiri Riisepere vallavalitsusele.
1938. aasta augusti algul esitas Harju maavanem Siseministeeriumile
Harjumaa valdade ümberkorralduse
kava. Selle kava kohaselt liideti Kernu valla külge Laitse asundus, Mäe- ja
Vansi külade piirkond. Ülejäänud osa
liideti Riisepere vallaga. 7. oktoobril
1938. aastal kinnitatud Vabariigi Presidendi otsusega nr. 88 moodustasid
uute valdade nimekirja järgi Nissi
valla: Riisipere vald piiriõgvendusega,
Laitse vald ilma Mäe ja Vansi külata,
Varbola valla Rahula küla, piiriõgvendus Kloostri vallaga ja Keila valla
lahusosa. Läänemaal olevad Ellamaa,
Lepaste ja Viti külad jäid Nissi vallale
külge liitmata. Harjumaal jäi 44 vallast järgi 31 valda.
Haldusreformi raames toimus ka kohanimede eestistamise protsess. 19.
aprillil 1938 anti välja ”Koha- ja kinnistusüksuste nimede korraldamise
seadus”. Siseministeeriumi juurde
loodi nõuandva organina Kohanimede Nõukogu, kes hakkas nimede
muutmise ettepanekuid läbi vaatama. Esimene käsitletav nimede ring

JÄÄTMED / AJALUGU
siinide tekke allikas tööstuslik
tootmine, (sh paberitööstus) ning
olmejäätmete põletamine. Dioksiine leiduba ka pestitsiidide koostises ja vähesel määral tubakasuitsus.
Dioksiinid tekivad näiteks klooritud
süsivesinike (orgaaniliste ühendite,
näiteks plastide) põletamisel.
Kõige
mürgisem
dioksiin,
2,3,7,8-tetraklorodibenso-pdioksiin (TCDD) sai tuntuks kui
„Agent Orange“, kui USA armee seda
Vietnami sõjas taimemürgi koostises kasutas.
Sama kemikaali kasutati 2004.a
Ukrkaina presidendi Viktor Juštšenko mürgitamiseks.
Kuna dioksiinid võivad õhuga levida tekkekohast väga kaugele on tänapäeval leitud dioksiine kõikides
inimestes. Kusjuures kõrgem dioksiinide hulk on leitud inimestes, kes
elavad rohkem industrialiseeritud
maades. Enne industrialiseerimist (
inimeste töö asendamine masinatega) oli dioksiinide hulk keskkonnas
madal.

ȖȖ BIOAKUMULEERUVAD
(kuhjumine organismides
ja toiduahelates)
ȖȖ MÜRGISED.
Illustratsioon: Ott Jeeser

28. novembril
1938. aastal saadeti
valdadele järgmine
teade >
Allikas: Digiar.

Loetletud sarnaste omadustega, oli
ka aastakümneid tagasi putukamürgina kasutusel olnud DDT (vanemad
inimesed teavad). Tegemist oli väga
efektiivse putukamürgiga, mille kasutamine on alates 1970. aastast,
tööstusriikides keelatud.
KEMIKAALI PÜSIVUS
Püsivus tähendab, et põletamise
käigus tekkinud keemilisi ühendeid
iseloomustab suur vastupidavus
füüsikalistele ja bioloogilistele teguUSA lennukid puistasid „Agent Orange-t“ ja sellega sarnaseid herbitsiide,
aastatel 1965-1970 Vietnami aladele,
erinevatel andmetel, 10 kuni 20 miljonit gallonit. Lisaks tohutule keskkonnakahjule, suri või muutus selle
kemikaali mõjul inimvareks 400 000
inimest. Lisaks sellele sündis üle poole
miljoni lapse tõsiste sünnidefektidega
ja kuni 2 miljonit inimest kannatasid

valla nime mitte muuta.)
12. septembri 1938. aasta ajalehes
Uus Eesti oli kirjas, et Harju Maavalitsus on teinud Riisipere volikogule
ettepaneku muuta valla nimi Riisipere Hürjaste vallaks. Hürjaste olevat
ilusakõlaline ja muistne Eesti nimi.
Kernu vallale soovitati panna nimeks
Kohatu vald, kuna ka see on muistse
Eesti päritoluga nimi, Kernu on aga
loodud alles iseseisvuse ajal. Kuid
juba 13. septembri Päevalehes nr 248
ilmunud artiklis ”Linnad ja vallad
ümberristimise tules” on kirjas, et
Kohanimede Nõukogu soovitas Rii-

Jäätmete põletamised tekkivad
ohtlikud ained lahustuvad halvasti
vees, kuid on rasvlahustuvad. Seetõttu kuhjuvad need loomade ja inimeste rasvarikastes kudedes (maks,
neerud, närvisüsteem, rasvkude),
jaotudes rasvkoe, vereseerumi ning
rinnapiima vahel. Kuna ühendid on
püsivad, siis ohtlike ainete algselt
madalad kontsentratsioonid kasvavad mööda toiduahelat sadu kordi
ja võivad toiduahela tipus olevates
organismides jõuda mürgiste kontsentratsioonideni.
Dioksiinide mõju inimese tervisele
on üsna põhjalikult uuritud, seda
peamiselt Ameerika Ühndriikides.
Tõuke selleks on suure tõenäosusega andnud dioksiinide kasutamine
Vietnami sõjas ning selle eksperimendi kohutavad tagajärjed.

ȖȖ keskkonnas PÜSIVAD

hõlmas vallanimesid. 29. juuli 1938.
aasta Riisepere volikogu koosolekul
võeti vastu otsus nimetada Riisepere
vald ümber Riisipere vallaks. (Juba 7.
jaanuari 1929. aasta volikogu istungil
kandis vallavanem ette Harju Maavalitsusest saabunud ettepaneku muuta valla nimi Riisepere Riisipereks.
Arutluse käigus jõudis volikogu siis
arusaamisele, et Riisipere ei ole sugugi rohkem eestipärane nimi kui Riisepere. Volikogu liikme Jaan Reinhardi
ettepanek valla nime mitte muuta sai
14 poolthäält ja 3 vastuhäält, 2 jäid
erapooletuks ning volikogu otsustas

BIOAKUMULATSIOON

MÜRGISUS

Põhjused, miks dioksiinid
on inimestele ohtlikud, on
järgnevad.
Need ühendid on:

Huvitav
teada

ritele. Tekkinud ühendid lagunevad
väga aeglaselt mullas, eriti külmas
kliimas. Saastunud setetest ja mullast võivad ohtlikud ained uuesti
ringlusse sattuda. Kaitsmata põhjaveega aladel võivad need kanduda ka põhjavette. Organismi jäävad
need samuti pikaks ajaks püsima,
kuna ainevahetuse käigus tekkivad
produktid on sama püsivad ja ohtlikud kui kemikaal ise. Lagunemisaeg
elusorganismis võib kesta rohkem
kui aastakümme

Samas on väga raske välja selgitada
põhjuslikku seost mingi konkreetse
ohtliku aine keskkonnas madalal tasemel esinemise ja tervisehäire vahel, kuna organismid on elu jooksul
kokkupuutes paljude kemikaalidega. Sageli võib minna aastaid, enne
kui haigusnähud ilmnevad. Mõnel
juhul võivad mõjud avalduda alles
järglastel.
Dioksiinid satuvad organismi peaaegu eranditult suu kaudu või sissehingamise teel, peamiselt kala-, lihaja piimatooteid tarbides. Dioksiinid
absorbeeruvad ka läbi naha, näiteks
„Agent Orange-i“ ja sellega sarnaste
herbitsiidide poolt, põhjustatud vähi
või muude haiguste käes.
2004. aasta presidendivalimiste eel,
diagnoositi Viktor Juštšenkol
dioksiinimürgitus, mille põhjuseks petakse tahtlikku mürgitamist poliitiliste rivaalide poolt. Mürgituse tagajärjel moondus Juštšenko nägu. Muide,
Juštšenko kampaaniavärv oli oranž.

sipere asemel, mis on tekkinud võõrapärasest isikunimest Riesebiter,
tunnistada vastuvõetavaks Nissi, kui
Eesti päritoluga kihelkonnanimi.
Lisaks vallanime muutusele muudeti
asundused küladeks ja ka osa küladest
sai endale uue nime. 28. novembril
1938. aastal teavitati valdasid, et määratud aja jooksul tuleb vallavolikogudel teha ettepanekud oma võõrapäraste nimede muutmiseks. Selle kava
vaatasid läbi maavalitsused, kes edastasid ettepanekud omakorda siseministeeriumi Kohanimede Nõukogule.
Kui viimane mõne ettepanekuga ei
nõustunud, saadeti see märkustega
tagasi vastavale maavalitsusele, kes
siis esitas uue nime.
Vastuseks maakonnast saadud kirjale
saadetakse 12. jaanuaril 1939 valla volikogu poolt maakonda vallas olevate
alevike, asunduste ja külade nimistu,
kus juba oli muudetud ka mõned nimed. Saadetud nimistu oli järgmine:
Aude küla, Harku küla, Hürjaste küla,
Lehetu küla, Lehetu asunduse uus
nimi oleks Laane küla, Metsküla küla,
Munalaskme asunduse asemel oleks
Männiku küla, Madila küla, Mustu
küla, Nissi alevik, Nurme asunduse
uus nimi oleks Nurme küla, Odolema

kokkupuutel saastunud pinnasega.
Dioksiinid on võimelised kanduma
edasi emalt lapsele.
Dioksiinide mõju inimese tervisele võib avalduda alljärgnevalt
(kuid mitte ainult):
ȖȖ Vähkkasvajad
ȖȖ Närvisüsteemi patoloogiad,
sh õppimis- ja keskendumisvõime langus
ȖȖ Kilpnäärme haigused, sh
hormonaalsed muutused
meestel

2017
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Mida saame teha, et
vähendada mürgiste
dioksiinide tekkimist
ja kuidas kaitsta nii enda
kui oma pere tervist
Siinkohal mõned soovitused:
ȖȖ Ära põleta jäätmeid, ei koduaias
ega mujal!
ȖȖ Ära põleta ka puulehti, komposteeri need!
ȖȖ Informeeri jäätmete põletamisega seotud ohtudest oma
pereliikmeid.

ȖȖ Kahjustused
immuunsüsteemis

ȖȖ Ära ole ükskõikne kui näed
jäätmete ebaseaduslikku põletamist, tekkiv oht keskkonnale ja
inimeste tervisele ei ole lokaalne.

ȖȖ Diabeet
ȖȖ Endometrioos
ȖȖ Kloorakne
ȖȖ Arenguhäired laste
hammaste emailil
ȖȖ jpm
Epidemioloogilised uuringud on
näidanud vähitekke riski, kõrge
dioksiini koguse tõttu, kõikides
kehapiirkondades.
Tähelepanu tasuks pöörata ka asjaolule, et prügi põletamisel tekkiv
tuhk on samuti ohtlik ning võib sisaldada, lisaks muudele ohtlikele
põlemisjääkidele, raskmetalle:
ȖȖ kaadmium - kopsu- ja
maksakahjustused

ȖȖ Sorteeri jäätmeid. Ära viska
olmejäätmete hulka ohtlikke
jäätmeid, elektroonikajäätmeid
ega biolagunevaid jäätmeid. Nii
toimides, vähendad jäätmete
tööstuslikul põletamisel tekkivad
ohtlikke heitmeid ning suurendad
jäätmete kütteväärtust. Jäätmete
liigiti kogumine ja nende üleandmine ümbertöötlemiseks, loob
võimaluse materjalide taaskasutamiseks ka muudel viisidel kui
ainult energiatootmiseks.
ȖȖ Ära põleta suures koguses ka
pappi ja paberit, kasuta selleks
liigiti kogumise võimalusi. Palu
oma postkasti mitte panna
tellimata reklaami.
ȖȖ Vali lõkkeplatsiks koht, mis on
elumajast ja aiamaast piisavalt
kaugel.

ȖȖ arseen - seedetrakti probleemid, aneemia, neeru- ja
maksahaigused, vähk

ȖȖ Söö rasvast mõõdukalt,
sealhulgas liha, kala ja piima.
Sellega vähendad organismi
ekspositsiooni rasvlahustuvatele ja bioakumuleeruvatele
keskkonnamürkidele.

ȖȖ elavhõbe - närvisüsteemi ja
neerukahjustused
ȖȖ kroom - hingamisteede
kahjustused, vähk
Inimtekkeliste keskkonnamürkide
emissiooni vähendamiseks ja nendest tervisele põhjustatud ohtude
leevendamiseks, saame ise palju
kaasa aidata.

ȖȖ Hangi toitu erinevatest allikatest, et vähendada võimaliku
saasteallika poolt põhjustatud
tervisemõju akumuleerumist.

ȖȖ Ära kasuta umbrohutõrjeks
tööstuslikke herbitsiide ega muid
pestitsiide. Pestitsiidid võivad
sisaldada dioksiine või dioksiinidega sarnase bioloogilise mõjuga
Kasutatud materjalid:
kemikaale.
Kõik kemikaalid, mis on mürgised
• Vikipeedia
taimedele ja putukatele, on seda
• http://www.envir.ee/et/saastad-voi-saastad
ka teistele elusorganismidele,
• www.energia.ee
• https://www.energia.ee/et/uudised/avaleht/-/
sealhulgas inimestele. Kehtib
newsv2/2016/12/30/iru-elektrijaama-jaatmepoletuslihtne seos: mida efektiivsem
jaamas-toodeti-rekordiline-kogus-elektrit-ja-soojust
pestitsiid, seda suurem oht
• Jäätmete kodus põletamine − kasu asemel kahju
inimese tervisele.
http://pr.pohjarannik.ee/?p=13559
• Facts about Dioxins
http://www.health.state.mn.us/divs/eh/risk/chemhazards/dioxins.html

asunduse asemel Odolema küla, Uue
Riisepere asunduse asemel oleks Riisipere küla, Vana Riisepere asunduse
asemel oleks Kivitammi küla, Saida
maakoht, Selgküla küla, Suurekivi
küla, Sepo küla, Siimika küla, Tabara
küla, Warese küla, Wiru küla, Wiisu
küla.
25. veebruaril 1939. aastal saabus
maakonnast kirjale vastus, kus Maavalitsus soovitab: Hürjaste küla nimetada
Ürjaste külaks, Lehetu asundus nimetada Heliste külaks, Munalaskme asunduse nimetada Munalaskme külaks,
Odolema asundus nimetada Odolemma külaks, Uue Riisepere asundus
nimetada Vilumäe külaks, Sepo küla
nimetada Sepa külaks, Tabara küla nimetada Tabaara külaks, Viru küla nimetada Veere külaks. 17. märtsil 1939.
aasta volikogu istungil arutati taas külade ja asunduste nimede muutmist
ning vallavanem kandis ette Harju
Maavalitsuse saadetud ettekirjutise
asunduste ja külade võõrapäraste nimede muutmise vajadusest. Vallas olevad asundused otsustati nimetada ümber järgmiselt: Uue Riisepere asundus
Vilumäe külaks, Wana Riisepere asundus Kivitammi külaks, Nurme asundus
Nurme külaks, Munalaskme asundus

Munalaskme külaks, Lehetu – Laane
külaks (Maavalitsuse poolt soovitatav
Helistet ei ole valla terrotooriumil,
see raba asub Läänemaal), Seppo küla
Sepa külaks. Muutmata otsustati jätta
senised küla nimed: Selgküla, Siimika, Tabara, Suurekivi, Lehetu, Mustu,
Odolemma, Harku, Metsküla, Ürjaste, Madila, Wiisu, Wiru, Aude. Endist
Odolema tuli kirjutada Odolemma ja
Hürjaste asemele tuli kirjutada Ürjaste.
Ellamaa Elektrijaama ümbrus kuulus
Suurekivi küla alla ja Turba nimelist
asulat selles nimestikus ei ole mainitud. Praeguseks on nendest nimedest
enamus ka säilinud. Nissi vallavanemaks valiti endine Riisepere vallavanem Johannes Ney.
Valdade piiride muutused möödusid
reeglina rahaliste kompensatsiooni
nõueteta. Siiski on 6. detsembri 1939.
aasta Päevalehe artiklis ”Harju vallavanemad peavad nõu” kirjas, et sündis
kokkulepe Kernu ja Nissi valla vahel.
Nissi vald pidi maksma Kernu vallale
likvideerimisele mineva Laitse valla
varanduste arvel 2000 krooni. Erand
kinnitab reeglit!
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Nissi valla spordikomisjon tänab
möödunud aastatel
valdadevahelistel
suve- ja talimängudel kaasalöönuid!

Alexela Riisipere tanklapoes saab sõlmida
ka liikluskindlustuse lepinguid
Möödunud aasta suvel avas Alexela Riisipere tanklas ajutise
tanklapoe (Nissi tee bussipeatuses), asendamaks eelmise ettevõtte poolt peetud ja põlengus
hävinud Riisipere poodi. Tänaseks on tankla tegutsenud juba
pool aastat, olles üks edukamaid
Alexela tanklapoode LääneEestis.
Riisipere tankla on oluline
punkt kogu Alexela tanklavõrgus, olles peatankla Saare, Hiiu
ja Lääne maakonda sõitvatele
autojuhtidele ning teenindades
Nissi valla kohalikke elanikke.
Lisaks kvaliteetsele kütusele on
tanklas müügil lai valik esmatarbekaupu ning isuäratavaid

eineid – võileivad, burgerid ning
hot-dogid. Seda kõike saadab
kiirelt valmiv, värskete kuumade jookide valik.

13. Eestimaa Talimängud
on juba 3.-5. märtsil Valgas
ja Otepääl.

Plaanime kaasa
lüüa murdmaasuusatamises, mäesuusatamises, males,
kabes, lauatennises
ja juhtide vōistluses.
Kes soovib kaasa lüüa
– andke aegsasti teada
aadressil sport@nissi.ee !

Vaata lisaks www.joud.ee

Kernu Põhikool on alustanud uue õppeaasta planeerimist ja seetõttu võtame alates 9. jaanuarist 2017. vastu
1. klassi astuvate õpilaste
avaldusi. Vabu kohti on ka
2.-9. klassis. Avalduse saab
alla laadida kooli kodulehelt
www.kernukool.edu.ee
ja
tuua kooli lahtiolekuaegadel
kantseleisse või saata digitaalselt allkirjastatult aadressil kernu@kernu.edu.ee

SÕBRAPÄEVAL 14. veebruaril kutsub Kernu Põhikool kõiki huvilisi endale külla!
Kell 8.30-11.15 toimub
taaskord lahtiste uste
päev ja külastajatele on
avatud KOHVIK

Riisipere tanklapoes on aga võimalik sõlmida ka liikluskindustuse lepinguid, mida IIZI Kindlustusmaakleri abil vahendame.
Alexela ehitab lähiaastatel Riisiperesse kindlasti ka suurema
ja moodsama tanklapoe. Seniks
aga kutsume ülesse kõiki Nissi
valla inimesi külastama meie
tanklat – Alexela kliendina toetad ka Eesti sporti ja kultuuri,
sest Alexela on kultuuriministri poolt pärjatud tiitliga „Aasta
Kultuurisõber 2015“.

EELK
Nissi Maarja
koguduse teated
5.veebruar

kell 12.00

jumalateenistus
kogudusemajas

12. veebruar

kell 12.00

armulauaga jumalateenistus

19. veebruar

kell 12.00
kell 16.00

jumalateenistus
Küünlakuu kontsert
kogudusemajas

26. veebruar

kell 12.00

armulauaga
jumalateenistus

1. märts

kell 18.00

palvepäeva jumalateenistus
kogudusemajas, algab
paastuaeg

5. märts

kell 12.00
kell 14.00

jumalateenistus
jumalateenistus Turba
kultuurimajas

12. märts

kell 12.00

armulauaga
jumalateenistus

19. märts

kell 12.00

jumalateenistus

26. märts

kell 12.00

armulauaga
jumalateenistus

2. aprill

kell 12.00
kell 14.00

jumalateenistus
jumalateenistus Turba
kultuurimajas

9. aprill

kell 12.00

palmipuudepüha 			
armulauaga jumalateenistus

13. aprill

kell 18.00

suure neljapäeva armulauaga
jumalateenistus

14. aprill

kell 12.00

suure reede
armulauaga jumalateenistus
kirikus

16. aprill

kell 12.00

ülestõusmispüha
armulauaga jumalateenistus
kirikus

23. aprill

kell 12.00

armulauaga
jumalateenistus

30. aprill

kell 12.00

jumalateenistus

Kuulutused
OÜ Estest PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee
Pakume palju erinevaid
aknakatteid, hea kvaliteedi ja soodsate hindadega.
Helista ja küsi pakkumist
56633807 ken@aknakate.ee
Osta
otse
tootjalt
AKNAKATE OÜ

Nissi Põhikool teatab
16. veebruaril
kl 18.15
LASTEVANEMATE
ÜLDKOOSOLEK
Päevakord: kooli hoolekogu
liikme tagasikutsumine,
hoolekogu liikmete arvu
kinnitamine ja uue liikme
valimine.

Kl 18.30
VESTLUSÕHTU

Külas on veebikonstaabel
Maarja Punak.

Oodatud on kõik huvilised!

Igal neljapäeval
kell 18.00

palvetund vennastekoguduse
palvemajas.

Igal pühapäeval
kell 11.00

pühapäevakool kogudusemajas

