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Idee ja tahtmine tõi võidu!
Anu Jõulu

Selle aasta kevadel kuulutas Akzo
Nobel noortele kunstihuvilistele välja
konkurssi nimega “Let’s Colour”,
kus kutsuti üles oma ideekavandiga
osalema Tallinna Lauluväljaku ala
rõõmsailmelisemaks muutmisel. Osa
said võtta kõik koolid ja kunstiringid, kes leidsid selleks tahet ja aega.
Koos Tallinna Linnaplaneerimise
Ameti muinsuskaitse osakonna ja
linnadisaineriga otsiti Lauluväljakul
võimalusi, kuhu noorte kunsti maalida ning kuhu see kunst ka sobib.
Leiti, et kõige enam vajavad
värskemat ja rõõmsamat ilmet
Lauluväljaku
sissepääsud
ehk
teisisõnu kassamajad. Läbi nende 3
värava tulevad külastajad Eesti ühe
tuntuima arhitektuurisümboli ja
kultuuriobjekti – Tallinna laulaulava
– juurde.
23. mail valis žürii välja ja kinnitas
võidutöö nimega „Peegeldused“.
Töö autoriks on Nissi Valla Kultuurikeskuse noored, noorsootöötaja
Ott Jeeseri eestvedamisel ning Tur-

ba kooli kunstiõpetaja Piret Tamme
abistamisel. 27. mail oli päev kui kõik
soovijaid said minna Tallinna Lauluväljakule meie noorte kavandatud
tööd seintele värvima.
15. juunil toimus Tallinna lauluväljaku kassamajade seintele tehtud
kunstiteoste pidulik lõpetamine ning
Nissi valla noored andsid tööle viimase lihvi.
Tallinna Lauluväljaku juhataja Riho
Rõõmus rääkis, kuidas idee alguse
sai. “Rahvusvaheline ettevõte Akzonobel pöördus projektiga meie poole
ning meie võtsime idee vastu. Kuna
tegemist on muinsuskaitseobjektiga,
siis oli sellega seoses ka bürokraatiat,
kuid kui vajalikud punktid said ära
tehtud, sai ka žürii teha oma otsuse. “
Antud projekt on rahvusvaheline
ning toimub Akzo Nobeli eestvedamisel erinevates riikides. AS Akzo
Nobel Baltics tegevjuhi Elena Pasti
sõnul on see projekt andnud ettevõttele ning talle isiklikult väga palju positiivset. “Töötamine nende
vapustavate inimestega koos ning

näha sära ja särtsu kõikide osapoolte
silmis ning soovi panustada oli väga
äge kogemus.” märkis Past. Konkurssi väljakuulutamisel oli üheks tingimuseks traditsioonilise ja tänapäeva
sidusus. See oli Pasti sõnul võitjatöös
olemas.
Tallinna linnadisainer Urmas Kaldaru tänab kõiki kolleege ja kaastöölisi selle ühise töö ja heameele
ning selle eest, et ühiselt muuta
maailma ja Tallinna avalik linnaruum paremaks. “Au ja kiitus teile!” sõnus Kaldaru optimistlikult.
Noorte kunstnike eestvedaja Ott
Jeeser selgitas kavandi tausta nii,
et kuna praegusel ajal mõeldakse,
mida Eesti Vabariigile 100 sünnipäeva puhul kinkida, siis see oligi nende
kingitus Eestile. “Kõikide nähtuste
vahel on mingisugune side, mida
meie ei tea, kuid võime ära arvata.
Meie töös on kõik kujutised omavahel seotud, seetõttu ka kavandi
nimi “Peegeldused”” selgitas Ott.
Meie noorkunstnik Saskia-Sofia El-

ler rääkis, miks nad valisid oma kavandi alguspildiks just oranži rongi,
mille tagumine osa on kasvanud porgandiks. “Kuna Turbasse rong ei ole
käinud 20 aastat ning meie, noorte,
silmad seda aega näinud ei ole, siis
on meie jaoks see aktuaalne teema
samuti väga tähtis. Samal päeval kui
oma kavandit joonistasime, saime
teada, et rong meieni peagi ka jõuab.
Täna allkirjastame me rongi teist otsa,
kus on kujutatud porgand. Porgand ju
teadupärast parandab silmanägemist
ja meile tähendab see üldise silmaringi parandamist. Turba-Tallinn rongiliin ongi meile, “turbakatele”, maailma nägemise pikendus.” sõnas Saskia.
Meievallanooredkunstnikudsaidkätte tänuavaldused ning nüüd on kõigil
võimalus laulupeol väravate taga seistes nautida vastvalminud kunstiteost.
Nissi Valla Kultuurikeskus tänab
võitjatiimi, kuhu kuulusid Saskia-Sofia Eller, Karl-Kevin Miinpuu, RoosiMatilde Tamm, Marleen Taimsaar,
Miia Pent ning Eliise Kadak ja juhendajad Ott Jeeser ja Piret Tamm.
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25. oktoober - hariduskonverents "Kas kool on kogukonna
süda?"
2. oktoobril 1917 alustati Nissi Hariduse
Seltsi Koolis õppetööd. Sellel aastal tähistab Nissi kool 100 aasta juubelit.

28. oktoober - Nissi kooli vilistlaste kokkutulek

Haridusjuubeli korraldamist
saab toetada tehes rahalise annetuse MTÜ Riisipere Haridusseltsi SEB Panga arveldusarvele
EE741010220252424220. Selgitusse märkige: haridusjuubel.
Rohkem infot juubeliürituste
kohta leiab Nissi Põhikooli kodulehelt http://nissikool.ee/meiekool/nissikool100/. Info täieneb
jooksvalt.
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Hea lugeja!
Viimased kuud on olnud veelgi erilisem tunne olla Nissi valla
elanik, teades kui palju andekaid noori siin elab. Selle aasta
kevadel välja kuulutatud võistlus noortele kunstihuvilistele
tõi võidu just meie valla noortele. Nissi valla noorte võit Let’s
Colour ideekonkurssil on tõestus sellest, et kui midagi väga
tahta, siis on selleni võimalik ka jõuda.Tallinna Lauluväljakul
jalutades on nüüd kordades kodusem tunne!
Tänases lehes on juttu palju uuest ja huvitavast. Saame teada,
millal ja millisena avatakse Turba pood. Kuidas läks Turba
kooli noorte üritus Rokisõlm ning kuidas tutvustab ennast
meie uus vallavanem.
Nissi Valla Kultuurikeskus
soovib kõigile sooja suvepuhkust!
Anu Jõulu
Nissi valla ajalehe
Teataja toimetaja
ajaleht@nissi.ee

“Igal asjal on oma algus ja lõpp. Ning iga
lõpp on millegi uue algus. Nissi vald ei
kao kuskile, sest vald oleme meie, siin
elavad inimesed ning me kõik jääme ja
koos arendame seda piirkonda edasi,
lihtsalt vald on teise nimega ja veidi võimekam, sest inimesi saab seal rohkem
olema,” on see, mille vallavanem enda
ametiaja esimeses avalikus pöördumises
välja tõi ning millest lähtuvalt ta tegutseb.

Kes on Nissi uus vallavanem
Ermil Miggur?
Kristi Märk

2005. aastal oli Ermil Miggur üks Nissi Valla Noorte
Ühenduse loojatest ning eestvedajatest, olles kõigi seitsme
tegutsemisaasta jooksul ka
selle esimees: “Ma tahtsin asju
korda saata ja paremaks muuta ning leida enda ümber inimesi, kellega koos seda teha.”
Kui sellest ajast pärit artikleid
vaadata, jääb keskse ideena
kõlama “Head teha on lihtsalt
hea” ning noorteühenduse
slogan “Koos on kõik võimalik!”
Ring sai täis
Praegu, aastaid hiljem, vahepealse elukogemuse võrra
rikkamana, lähtub Ermil Miggur enda tegevuses endiselt
samadest alustest, nagu eelnevalt mainitud noorteühendust
juhtides.
Selleks, et saaks inimestele
nõu ja jõuga abiks olla, sest
õiguse ja õigluse eest seisja
on ta alati olnud, omandas ta
õigusteaduse magistrikraadi ning on tänaseks päevaks
tegevjurist, kellele kuulub
Omena Õigusbüroo. Juriidika, ettevõtlus ja kohaliku omavalitsuse poliitika ongi peamised kolm valdkonda, mis
Ermili senistes eluetappides
olulist rolli mänginud.
“Pangas juristina töötades oli
elu küll mugav, kindel ja turvaline, kuid mida aeg edasi, seda
enam tundsin, et see pole see,
mida ma pikemas perspektiivis teha soovin,” selgitas Ermil, lisades, et selleks ajaks oli
tal pea ka ettevõtluse mõtteid,
äriprojekte ja -ideid täis ning
hing ihkas mujale.
2012 käis ta Prantsusmaal üle
vaatamas mulli, mille idee oli
ta 2011. aastal internetist leidnud ning mis talle kohe silma
jäi. “Mind tõmbavad sellised
hullumeelsed ideed ja mulle meeldib teha asju, mida
keegi pole varem kunagi teinud,” kirjeldas Ermil, kuidas
tekkis kontseptsioon, mida
tänaseks päevaks tuntakse
Mullihotelli nime all.

“Juuratudengid ja nende mentor Ermil Miggur Lihula vallas tasuta
õigusabi andmas”

Kadakate vahele maandunud Mullihotell

Ajaleht
Teataja

Väljaandja: Nissi Valla
Kultuurikeskus
Toimetaja: Anu Jõulu
Kujundus: Ott Jeeser
Järgmine Teataja ilmub 23. august
Materjalide saatmise tähtaeg on 7. august
Reklaam ja kaastöö saata ajaleht@nissi.ee
Lehes kasutatud kirjatüübi Aino autor on Anton Koovit

“Loogika ütles, et kui tuua
maale midagi, mille idee on
niivõrd hull ja teistmoodi
ning milles olla samal ajal nii
Baltikumis kui Põhjamaades
esimene, polegi vaja seda väga
turundada, sest see läbipaistev
mull turundab end ise, ja põhimõtteliselt nii ongi läinud,”
naljatles Ermil. Tänaseks päevaks on see idee end igati õigustanud ning tekitanud positiivset elevust nii riiklikus kui
rahvusvahelises meedias.
Tänuväärt
eeskuju

õppetund

ja

Samal ajal, kas vähemal või
rohkemal määral, on kõigi
nende muude tegemiste taustal olnud alati ka kohaliku
omavalitsuse tasand ning Nissi valla poliitika, kuhu kõrvale
lisandus 2013. aastal ka teise
valla juhtimises kaasa löömine. Nimelt sai Ermil Miggur

telefonikõne Lihula Vallavalitsusest, kus otsiti lapsehoolduspuhkusele minevale
vallasekretärile (ametikoht,
kus nõutav õigusteaduse magistrikraad) asendajat. Suurest huvist kohaliku omavalitsuse toimimise vastu, võttis
mees selle tööpakkumise vastu.
“Algseks plaaniks oli jääda
pooleks aastaks, kuni uute
kohalike valimisteni, kuid
kokkuvõttes tuli mul Lihula
ametiaega üle 4 aasta, kuna
viis, kuidas Lihula vallavanem
Varje Ojala-Toos asju ajab
ning millest lähtuvalt valda
juhtib, kattus minu nägemusega,” kirjeldas praeguseks
Lihula endine vallasekretär.
Tema sõnutsi on Lihula hea
näide, kuidas kompetentne
juhtkond, hea seltskond ja
aktiivne kogukond loob soodsa keskkonna, mille pealt on
võimalik teha, muuta, arendada kõike seda, mis esmapilgul
võimatuna tundus.
Muidugi ei pea Ermil sugugi
vähemtähtsaks võimalust olla
osaline
ühinemisläbirääkimiste ning ühinemislepingu
väljatöötamise
protsessis,
millel on praktiline väärtus
ka Nissi valla kontekstis, kuna
see tuleb praegu käsil olevas
üleminekuperioodil igati kasuks ja aitab neid muutuste
protsesse paremini juhtida.
“Lihula vallavanemaga koos
tegutsedes ning aidates tal
erinevaid olukordi ja teemasid juhtida, sain kinnitust, et
Nissi Valla Noorte Ühenduse aegne “Koos on kõik võimalik!” sloganiga olime õigel
teel,” tõdes kunagine noorteühenduse eestvedaja. Koostöös sündis ka Lihula valla tasuta õigusabi projekt, kus ta oli
juristina noorte juuratudengite mentori rollis. Varasemalt
on Ermil ise andnud tasuta
õigusabi nii Tallinnas kui Nissi
vallas.
Juhuseid ei ole
Vahelduva eduga üle 15 aasta
Nissi vallas elanud ning 27.
aprillist 2017 Nissi vallavanemaks valitud Ermil Miggur
tõi enda selles rollis peetud
esimeses avalikus kõnes välja
ühe huvitava “juhuse”. Nimelt, kui ta on tänase seisuga
viimane Nissi vallavanem, siis
Nissi valla taasiseseisvumisaja
esimene vallavanem oli tema
vanaema õde Krista Assi.
Selle kõige valguses saab mees
vaid kinnitust mõttele, et võib
olla tõesti juhuseid ei ole ning
senised tõekspidamised, kogemused ja olukorrad on olnud
vajalikud sammud, et selles
praeguses ajahetkes ning rollis võimalikult hästi hakkama
saada.
“Olen alati olnud seda meelt,
et virisemine ei vii kuhugi. Kui
midagi on kehvasti või tahab
tegemist, tuleb minna ning
kaasa mõelda ja käsi külge,
panna” mõtiskles Ermil, viidates sellele, et isegi ju vanasõna

Ermil Miggur (33) on jurist ja
ettevõtja, kes olnud tegev nii
avalikus kui erasektoris ning keda
Nissi valla tegemistes kaasarääkimine on kõnetanud nii kaua, kui
ta mäletab. Ta on mees, kes usub,
et igas halvas on midagi head,
igast olukorrast on midagi õppida, ning mida aeg edasi, seda
enam tundub talle, et juhuseid
vist tõepoolest ei ole.

ütleb, kus viga näed laita, seal
tule ja aita.
Muuhulgas on huvitav “juhus” see, et praegune vallavanem oli 9 aastat tagasi (2008)
Teeme Ära! talgute Nissi valla koordinaator. “Nägin, kuidas üle 200 Nissi valla elaniku
ühendasid jõud ning kandsid
metsast välja tonnide viisi
prügi. See oli minu jaoks ülev
hetk – näha, et tegelikult on nii
palju inimesi, kes hoolivad,”
iseloomustas ta toona seda ettevõtmist.
Teeme koos, teeme paremini
Seesama koostegemine ongi
keskne teema, mis teda läbi
aastate enim kõnetanud, nii
et vallavanemana välja öeldud
mõte: “Tugev kogukond viib
elu edasi!” ei ole Ermil Migguri jaoks vaid sõnakõlks, vaid
reaalsus, millesse ta väga usub.
Seetõttu julgustab ta kõiki,
kellel mingi teema südamel
või idee kuklas, temaga ühendust võtma: “Mitu pead on

mitu pead ning ei ole mingi saladus, et muutuste esilekutsumiseks pole vaja olla tingimata poliitik, vaid piisab soovist
ja valmisolekust midagi ära
teha.”
Ermil on seda meelt, et tänapäeva maailmas, kus kõik
muutub ja areneb kiiremini,
kui me jõuame jälgida, on vaja
paindlikkust, tarkust ja julgust
nende muutustega kaasa minna. Tõsi, sageli tuleb selleks
julgeda eristuda ning jääda endale kindlaks ka siis, kui mass
liigub teises suunas.
“Kuigi mul on õnnestunud
olla korduvalt tunnistajaks,
milline jõud on see, kui palju
inimesi seljad kokku panevad ning ühise asja eest väljas
on, tean samas vägagi hästi
ka seda, mida tähendab vastuvoolu ujumine,” kirjeldas
Nissi valla värske vallavanem
Ermil Miggur, kes on oma põhimõtete ja talle oluliste väärtuste nimel valmis vajadusel
minema mööda pikemat ja esmapilgul raskemat teed.
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Turbas asuv Jaama tee kauplus saab
sügiseks uue sisu ja ilme

27. märtsil suleti rekonstrueerimiseks
Turbas asuv Jaama
tänava kauplus,
mida ootab lähema poole aasta
jooksul ees korralik
uuenduskuur, mille
jooksul suureneb
ka müügipind. Kõigi
eelduste kohaselt
avab kauplus taas
uksed oktoobris.
Rekonstrueerimise
üheks
põhjuseks on kaupluse jahutus- ja külmaseadmete amortiseerumine kriitilise piirini.
Samuti ei vastanud nimetatud seadmed enam oma kauba mahutatavuse poolest tä-

napäeva nõudlusele. Teiseks
rekonstrueerimise põhjuseks
on asjaolu, et vastavalt Euroopa Liidu nõuetele ei tohi alates 2020. aastast paigaldada
flooritud kasvuhoonegaasidel
töötavaid jahutus- ja külmaseadmeid. Uued süsteemid
peavad töötama süsinikul,
sest need ei riku ega ohusta
osoonikihti. Uued kehtima
hakkavad nõuded viisid olukorrani, kus korraga vajab
väljavahetamist kogu jahutus- ja külmseadmete park,
sest osaliselt seda teha ei saa.
Paraku on süsinikul töötavad
seadmed 30% kallimad.
Kaupluse hoone katus ja vihmaveesüsteemid enam ei
toiminud. Hoone elektri- ja
kütmissüsteemid olid väga

amortiseerunud. Hoone põrand ja sanitaarviimistlus vajasid uuendamist.

toodete, esmatarbekaupade
ning mitmesuguste sooduskaupade pakkumist.

Müügipind suureneb

Seoses kaupluse müügipinna
suurenemisega pikendatakse kogu hoone pikkuses ka
parkimisala. Ette on nähtud
10 tähistatud parkimiskohta.
Üks neist tuleb invaparkimiskoht. Kauplusele tuleb juurde
eraldi kõige kaasaegsema kiire vastuvõtumasinaga taara
(pandipakendi) tagastamise
ruum.

Kuna suured kulutused tuli
teha nii või teisiti, sai ära otsustatud ka kaupluse müügipinna suurendamine tühjalt seisnud hoone osa võrra.
Samuti võeti vastu otsus
lammutada krundi tagaosas
paiknev ühekordne silikaattellistest abihoone.
Rekonstrueeritud
hoone
müügipind saab olema 455
m², hoone suletud brutopind 726,5 m². Müügipinna
laiendamine võimaldab suurendada pakutavate liha- ja
vorstitoodete, kalakaupade,
külmutatud kaupade, piima-

Uued lahendused
Hoonel saab olema elektriküte. Täiendavalt kasutatakse
ära külmasüsteemide toodetav soojus. Kogu soojasõlm
uuendatakse. Lisaks radiaatoritele kasutatakse kütte-

EV100 igas külas
EV100 suurte ühiskingituste reas
on üks – „EV100 igas külas“ – mis
ootab liituma just neid toredaid
kogukondi, olgu maalt või linnast,
külast või alevist, kes on otsustanud
tähistada meie riigi juubelit eriti
väärikal moel: luues ühiselt midagi
jäävat, millest saab rõõmu nii „omakülarahvas“ kui küllatulijad. Kahtlemata kuulub selliste väärikate
„kinkide“ hulka ka enamik neid toredaid kogukondlikke EV100 projekte, mille elluviimist on toetamas
Kodanikuühiskonna sihtkapital.
Vaadake ka „EV100 igas külas“
kaarti:
h t t p s : // w w w . e v 1 0 0 . e e /
et/ev100-igas-kylas

Siit saate ehk häid mõtteid oma
kogukonna EV100 kingituse tarvis. Kaardile ilmub, peale registreerimist, ka Teie kogukonna
EV100 kingituse ja sündmuse info.
Valige kogukonnaga ühiselt välja see parim ja väärikaim paik –
tehtud kingitus Teie kodukohas,
mida hakkab kaunistama „EV100
igas külas“ märgis – eriline metallplaat, millel EV100 sümboo-

lika kõrval kirjas ka Teie kodupaiga nimi ja kuupäev, mil seal
toimus Teie EV100 sünnipäevapidu.
NB! Märgise saavad kõik „EV100
igas külas“ ühiskingitusega liitujad, kes on registreerunud vähemalt 40 päeva enne oma kogukonna EV100 sündmuse toimumist.

kehadena ka soojusvahetiga
ventilatsiooni süsteemi ning
peasissepääsu juures olevaid
õhkkardinaid. Hoonesse ehitatakse eelsoojendatud õhu
sissepuhke-väljatõmbe sundventilatsioon.
Rekonstrueerimise
tulemusena olemasolev hoone
tuleb ühekordne. Tuulekojaga peasissepääs kaupluse
külastajatele säilib endises
asukohas. Kauba laadimiseks
on ette nähtud laadimise värav. Kaupluse töötajatele on
ette nähtud eraldi sissepääs,
mis paikneb hoone tagumisel
küljel, kinnise aiaga piiratud
territooriumi osas. Kaupluse
töötajatele paranevad töö- ja
puhkeaja tingimused.
Välisviimistluse

materjalid

on valitud tagasihoidlikud.
Monotoonse pinna elavdamiseks on kasutatud muutuva
rütmiga vertikaalseid puitlatte, mis kinnituvad laineplekist fassaadile.
Hoone
rekonstrueerimine
ja seadmete vahetuse maksumus on ligemale 800 000
eurot. Kaupluse rekonstrueerimise lõpp on planeeritud
oktoobri keskpaika. Täpset
avamise kuupäeva on raske
avaldada, sest see sõltub tööde laabumisest - seega võib
juhtuda, et kauplus avatakse
varem.
Keila Tarbijate Ühistu juhatuse esimehe Olev Mälli
selgituste- ja kauplusehoone
ehitusprojekti alusel on artikli
koostanud Nissi vallavalitsus

VIII Nissi valla rahvajooks
Ühiskingituses
„EV100 igas külas“
kaasa löömiseks
tuleb:

Viige koos kogukonnaga oma
EV100 mõtted ellu. Kaasake selleks
ka neid tegusaid/toredaid/tuntud
inimesi, kes küll enam/püsivalt
Teie kodupaigas ei elagi, küll aga
seal sündisid või kelle juured selles kohas on. Tehke neile ja endale
rõõmu ja kutsuge nad kaasa lööma!
Kõigile
meie
kogukondadele
ilusat, ühtehoidvat, minevikku mäletavat ja tulevikku vaatavat EV100
soovides
Merle Jantson
Ühiskingituse „EV100 igas külas“
üldkoordinaator

„EV100 igas külas“
Harjumaa koordinaatori
Olvia Laur juures: olvialaur@
hot.ee 5038460 või
võttes otse ühendust „EV100
igas külas“ üldkoordinaator Merle
Jantsoniga: merle@jantson.ee
5261891
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kogukonnana ühiselt
leida see ainuomane püsima jääv ja
püsiväärtusega „miski“ ,
mis kogukonda rõõmustab,
mida Teil vaja läheb, mille üle
uhkust tunne(ksi)te, mille
tegemiseks Te oskusi ja
ressurssi leiate.

2

Mari-Liis Kaljur

24. mail toimus meie valla suur spordipidu Nissi Põhikooli staadionil ja
valla kohalikel teedel.
Tillurada oli 300 m pikk ja kõik särasilmad said sellega ideaalselt hakkama, noorimad osalejad olid taaskord
alla kahe aastased. Südikaid lõpetajaid oli 72.
Minirada oli sel aastal 5 km, 400m
pikem kui eelnevatel aastatel, kuid
nii sportlike laste jaoks oli see puhas
rõõm. Osalejaid oli 42, eelmisel aastal osales selles jooksus 92 välejalga.
Suurt rõõmu tegi põhiraja 107 osalejat, mis on ka uus põhiraja osalejate

rekord. Põhirada kulges osaliselt ka
metsateedel, mis tegi selle raja eriti mõnusaks. Põhiraja üldvõitja oli
Arvi Alamaa, Raplamaalt.
Kokku osales 221 spordisõpra, mis
on taaskord igati aplausi väärt tulemus!
Heameel on tõdeda, et kaasaaitajate
vägi oli justkui varnast võtta.
Täname kõiki toetajaid!
Erilised tänud Nissi Vallavalitsusele
ja Eesti Kultuurkapitalile.
Loodame, et kohtume 23.05.2018,
jätkuvalt Nissi valla rahvajooksul.

valida juubeliperioodist (16. aprill 2017
– 02.02. 2020) välja see
üks ja ainus päev, mil Teie
kogukond EV100 tähistab ja
oma kogukonna „kingituse“
nö üle annab – seda avab või
esitleb. Sobivaima päeva leiate
kindlasti siis, kui „vaatate
ringi“ just oma kogukonna/
kodukoha ajaloos ja
pärimuses.
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registreerida
oma kingitus ja
sündmus.

Tilluraja start

Pildid on kättesaadavad Nissi valla kodulehel - nissi.kovtp.ee
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Turba Kool luules
ja pildis
Mulle anti ülesanne
teha väike ülevaade.
Sellest, mis on ära tehtud
ja mis väärib meenutust.
Õppida saab hästi
kui sul kõht on täis.
Meie uues sööklas
see kiiresti meil käib.
Kuidas teha kokkuvõtet,
kuidas sõnastada mõtet?
Olgu siin siis üles loetud,
mis meil koos on ettevõetud:
isadega kala sõime,
diskoõhtul tantsulõime.
Vastlapäeval ei näind ette,
liugu laskma peame vette.
Teadusnädalal, kes tahab
prepareerida saab kala.

Nissi Põhikooli 2017. aasta lend

17. juunil lõpetas Nissi Põhikooli järjekordne lend noori: Alex Aava, Laura Grossberg,
Romet Kaljo, Ken Kenzap, Katrin Kirotarp, Egert-Sander Kons, Aleks Kroon, Kevin
Kuuskor, Ariel Regina Lumiste, Laura Malofejev, Alar Nort, Maarja-Liisa Peebo, Brigitta
Pruual, Kevin Uueni, Mihkel Vaarmaa ja Pilleriin Viil. Tuult tiibadesse!

Nissi Põhikoolis peeti
traditsioonilist perepäeva

Poisid koostöös Otiga
meisterdasid SPA.
Seisab see Kultuurikatlas
tule vaata ka!

Kristine Esko
Nissi Põhikooli huvijuht

Õppisime turvaliselt internetis surfama.
Sõbrapäeval vahetunnis kohvikus sai šopata.
Vahepeal koolist käis üle üks torm,
suurtel ja väikestel nägu sest morn.
Murdsime pead, kuidas uut juhti leida haarasid ohjad, aitäh sulle, Heimar!
Jüripäevajooks ja Välek,
pranglimine ja KEAT.
Rahvatants ja laululaps,
minifirrmad, loovtöö ja viktoriin.
Tänu Teile, õpetajad,
saame hakkama me siin.
Heade sõpradega koos
meis on palju väge,
saime sisse õige hoo
liigutada mäge.
Vanas hoones jaama kõrval
oli vinge pidu.
Kes ei suutnud kuulata
see ruttu koju lidus.
Kõige üles lugemiseks
varsti otsas on mu jaks.
Sellepärast võtan kokku kõik see põnevus ja lust,
toimuda on saanud just:
tänu huvijuhile ja sulle
ÕE ja hoolekogu abile.
Kõigest põnevast kui soovid
ülevaate annab nett.
Kurk mul kuivab
lähen ära, võtan lonksu vett.
Anu Parts

2. juunil toimus traditsiooniline Nissi kooli
perepäev. Vaatamata
kõledale ilmale oli osavõtt hea ning tegevusi
jagus kõigile nii majas
sees kui väljas.
Alustuseks korraldas Seiklusring
peredele vahva lasketeatesuusatamise võistluse ning kutsus hiljem
julgeid tasakaalulindile kõndima
ja ahviraudteele sõitma. Koolihoovis sai hobuse ja poniga lustisõitu
teha ning õpetaja Priit Orutalu toodud suurtel karkudel oma osavust
proovile panna. Fuajee vallutasid
Nissi kabehuvilised ning isade lemmikuks osutus lauatennis. Huvilisi
jätkus nii kohalikku miniloomaae-

da, kunstiringi varjuteatrisse kui
voltimislaua taha. Teisel korrusel
pakkusid neli Nissi kooli õpilast
lastele rõõmu ja elevust näomaalingutega. Saalis ja puhkeruumis oli
avatud näitus “Ma olen andekas”,
kuhu oli väljapandud nii õpilaste
kui koolitöötajate omalooming.
Kokkamishuvilised katsetasid õpetaja Aini õpiköögis taco’de valmistamist. Lisaks pakuti kehakinnituseks maitsvat suppi, porgandikooki,
kohvi ning moosiga pannkooke.
Õhtu lõpetas õpilaste kontsert, kus
astusid üles: Nissi kooli poiste bänd
EMO koosseisus Ott Ajaots, Eerik
Ehrpais ja Märt Maasikas, solistina
tegi kaasa Indra Lohk, 4. klass inglisekeelse lauluga (saatjaks poiste
bänd EMO), meie tublid rahvatantsijad Helena Mõistliku juhendamisel, tantsuringi Free Flow tantsijad

ning meie mudilaskoor Maile Penti
juhendamisel. Minge suvel kindlasti meie rahvatantsijatele ja mudilaskoori lauljatele ka noorte lauluja tantsupeole kaasa elama!
Suur tänu kõigile toetajatele ja aktiivsetele Nissi kooli õpilastele toreda ja sisuka perepäeva eest!

Kolme kuuga Nissile karikas
Mauno Reinmann
Nissi Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
rühmajuht

28.04-30.04.2017 Toimus Harjumaal Simisalus, Harju Noorte Kotkaste ja Kodutütarde patrullvõistlus
„Luureretk 2017“. Tegemist on aasta
kõige raskeima võistlusega, kus pannakse proovile noorte teadmised ja
oskused. Nissist oli kohal kuus neljaliikmelist võistkonda. Nooremate,
ligi 20km pikkusele rajale startis
Kaitseväe
uudisklipi
kaks poiste ja üks tüdrukute võistleiad aadressilt https://
kond. Sama palju startis ka vanema
www.youtube.com/
vanusegrupi (14-18a. ) rajale, mis linwatch?v=j1cldxXcic4
nulennult oli 55km pikk.

Reede öösel kl 00:00 Startis Simisalu loodusmaja eest vanema vanuserühma esimene võistkond! Tagasi oli
neid oodata umbes 36 tunni pärast
ehk alles pühapäevaks. Ilm oli veel
ilus ja ootused kõrged. Olgugi, et ilmateade andis nädalavahetuseks
tormihoiatuse. Lootsime kõik, et see
meieni ei jõua. Laupäevaks oli, aga
torm saabunud ja selle ekstreemse
ilmaga alustasid oma võistlust noorema vanuserühma (7-13a.) võistkonnad. Muidugi oli nendes karmides tingimustes raske rada lõpuni
käia. Nissi rühma võistkondadest läbis raja kaks võistkonda! Vanemas
vanusegrupis üks poiste võistkond ja
nooremas rühmas tüdrukute võistkond. Lisaks teistele läbis raja ka
Marta Anne Tõll, kes oli nö. laenul ja
võistles Kiili Kodutütarde võistkonnas. Enamasti saigi saatuslikuks ilm,
sest sellist ilma poleks meist keegi
osanud oodata. Vaatamata ilmale ja
sellele, et koos on käidud ainult kolm
kuud. Suutsid nooremad tüdrukud
kuni lõpuni pingutada ja enne lõputseremooniat hoidsime pöidlaid
pihus, et ehk mingi medal ikka tuleb.
Oleme ju võrreldes teistega väga väheste kogemustega. Meie noored on
küll hea väljaõppe saanud, aga ko-

gemusi meil võistlustelt veel ei ole.
Kui osades rühmades on noored,
kes on olnud organisatsioonis juba
seitse aastat, siis praeguste noortega oleme koos käinud ju vaid kolm
kuud. Sellest kõigest hoolimata tõid
nooremad tüdrukud karika koju,
mida nad saavad nüüd kuni järgmise
aastani imetleda! Te olete selle auga
välja võidelnud!
Nissile tõid esimese koha: Sanna
Ylönen, Liisbet Lehtme, Meribel
Nõmme, Aleksandra Laidra. Eriline
kiitus vanemarühma poistele kes
lõpuni vastu pidasid: Mihkel Vaarmaa, Martin Peebo ja Erich Voomets. Muidugi olid tublid kõik kes
rajale minna julgesid! Nissi rühmast
käisid veel rajal. Nooremad: Jürgen
Lehtme, Henri Leepkaln, Kendro
Käosaar, Virgo Vallikivi, Kurmet
Kutti, Kardo Kutti, Vahur Vallikivi,
Darel Grünberg. Vanemrühm: Ave
Kaljumäe, Maarja-Liisa Peebo, Laura Grossberg, Laura Malofejev, Eerik
Ehrpais, Karl Georg Kuusemets, Oliver Tamm, Märt Maasikas, Martin
Šurakov.
Eriti sooviksin tänada Elina Kuttit
kes meile esindajana appi
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Sõprussild
Nissi ja Äänekoski
Kahe kammerkoori -Sonore ja Riisipere kammerkoori sõprus on kestnud juba üle 20 aasta. Alguse sai see
80-ndate aastate lõpus, kui koos käisid Nissi valla sõprusvallad Soomest,
Rootsist ja Taanist.

RokiSõlm sidus kogukonna sõlme
2017 vaba lava Rokisõlm toimus 19.mail
Mootorispordi Muuseumis. Idee kasvas suuremaks kui ainult noorte
pidu. Sõlme said peol
seotud erinevad põlvkonnad.
Turba Kooli õpilasesindus ja huvijuht

Korraldasime Vaba lava teist korda ja eelmisele peole järgnes selline energia laks, et idee uuest ning
suuremast sündmusest sündis juba
eelmisel kevadel. Kohe võtsime
ühendust Mootorispordi Muuseumi
juhi Arno Sillatiga ja vaatasime ruumid üle ning plaan sai paika. Algselt
hooga plaane tehes, pidigi RokiSõlm
toimuma oktoobris 2016, kuid plaanid olid suuremad ja korraldus võttis
aega pisut rohkem. Kõigest hoolimata sai juba eelmise sündmuse järgselt paika pandud ansambli FrankieAnimal esinemine noorte peol.
Süües kasvas isu ning sündmust tuli
planeerida ja rahastajaid tuli otsida,
et mõtted ellu viia.
Korraldajatena pöördusime abi saamiseks kooli hoolekogu-, erinevate
ettevõtete- ja asutuste poole. Ideest,
sündmusele rahastuse leidmiseks
läbi Hooandja projekti, võtsime kinni, kui vestlesime toonase kooli hoolekogu liikme Kaido Katalsepaga.
Sündis projekt HOOANDJA portaali, mille kaudu said kogukonna liikmed sündmust toetada. Siinkohal
tänud kõigile, kes hoogu andsid.
Projekti kirjutamise oskus, mille omandasime koostöös Siim

Kasariga Harjumaa Ettevõtlus
Arenduskeskusest, tuli kasuks Kodanikuühiskonna
Sihtkapitalile
projekti kirjutamisel. Koostöös huvijuhiga esitasime projekti, mis sai
ka rahastuse. Julgesime juba reklaamimisega alustada. Reklaamplakatite ja särkide trükkimisel tuli
appi Ott Jeeser, kellega koostöös on
valminud läbivalt kahel aastal omanäolised siiditrüki tehnikas plakatid
ja särgid. Reklaami levitasime oma
vallas ja viisime info sõpradele Kullamaale. Algas esinejate registreerimine
Noorte punkbänd Solidaarsus oli
valmis pidu alustama tõelises pungi võtmes. Üllatuseks registreerisid
end ka kaks noorte ansamblit Tallinnast, kelle algselt pidime ooteajale panema. Ooteaeg selleks, et kui
planeeritud aeg kohalike esinejate
poolt täis saab, siis kohalikel oli lavale saamiseks eesõigus. Õnneks
sobisid esinemiste ajad hästi ja kõik
pääsesid lavale. Esinejad pungist
Leelo Tungla luuletuseni ja peo lõpus indipopp bänd FrankieAnimal
köitis kohale tulnuid ning korraldajaid. Oleme tänulikud kõigile kel
soov ja tahe vabal laval esineda, sest
esinejaid saabus puhkpillide ja teiste etteastetega igast ilmakaarest.
Sõbrad Kullamaaltki tulid lavale.
Sügav kummardus kuulub mõistva
suhtumise eest muusikaselts Nissi
Trollidele ja Tõnu Sal- Sallerile, kes
usaldas lavale trummikomplekti.
Sündmusel olid avatud kohvik, mis
köitis rajumuusika kõrval maitsvate suupistetega. Tundus uskumatu,
kuidas leidsime kolikambrsit kohvikule müügileti ja Arno Sillat tõi

kohvikusse mõnusad retrotoolid.
Viimasel hetkel said veel kohvikusse lauad Turba kultuurimajast ning
kohvik avati. Oleme väga tänulikud
Turba Kooli hoolekogule, kes kohviku korraldamise enda kanda võtsid.
Lisaks kohvikule oli avatud tätoveeringute nurk, kus pilte joonistas Ott
Jeeser ja need olid kui päris. Kehale
joonistatud tatood said sündmuse käigus väga populaarseteks ning
järjekord ei lõppenud sündmuse lõpuni. Mootorsõidukid meelitasid fotodel sündmust salvestama, nii saigi
fotostuudios Maril ja Anu juhendamisel seda kõike teha. Facebookis
RokiSõlme sündmuse lehel on fotosid võimalik näha. Laura liikus meie
hulgas kaameraga ning salvestas
mitmeid emotsionaalseid klippe,
mida kindlasti edaspidi jagame.
Tuleb tõdeda, et sellise sündmuse
korraldamine on tõeline katsumus
alustades igasuguste lubade saamisest kuni väikeste sekelduste ja
arusaamatusteni välja. Ilu ja võlu
muusikale ja etteastetele lisas heli
ja valgus, mille paigaldamine vanas
tehase hoones osutus proovikiviks
Maivel OÜ liikmetele. Sündmuse finaal koos ansambliga FrankiAnimal
kujunes valguse ja muusika tõeliseks
vaatemänguks.
Kõik see, mis puudutab lava tassimist, kohviku ehitamist , piletite
müümist, sebimist ja sagimist on
mõnus koostegemise mälestus, mis
ühendab Turba Kooli vilistlased,
õpilased ja kogukonna erinevad
põlvkonnad. Koos sünnivad suured
mõtted ja suudame need teostada.
Kohtumisteni vabal laval!

Kaks koori teevad vastastiku visiite
üle mere, annavad kontserte kirikutes ja kultuurimajades ning tutvuvad
sõprusvalla kultuuriväärtustega ning
veedavad ühiselt aega. Lisaks ümbruse ja kultuuriväärtustega tutvumisele
on omal kohal ka muud igapäevaelu
puudutavad teemad. Kammerkoori
eelmise visiidi ajal 5 aastat tagasi oli
Äänekoski piirkonnas käsil suurem
valdade ühinemine. Mäletame hästi

soomlastest sõprade ärevust, milliseid muutusi ühinemine tuua võib.
26.-28. mai käis Riisipere kammerkoor Soomes Äänekoskel juba 5-ndat
korda. Kammerkoor andis kontserti
Hietalahti kirikus ja Koivisto rahvamajas. Publikut jätkus nii kirikusse
kui rahvamajja. Uuenduslik oli kontserdi ülesehitus. Kontserdi teine osa
oli tantsuõhtu. Sonore koori repertuaar oli meeleolukas ja lauljate riietuski vastav. Kohaletulnud nautisid
muusikat, tantsimist ja ühiselt koosoldud aega.
Kohtumiseni kahe aasta pärast Nissis
ja kes teab, võib olla ka Laulupeol.

Turba raamatukogu
peaaegu-sajand –
juubelipeo järelmõtteid
Einar Kraut

pööritama panevalt palju ...

Kui 90 aastat tagasi siia raba äärele
see väikene valgusesaareke tekkis
– et rahuldada lihtsat teadmisjanu
inimestel, kes ränga tööga endale igapäevast leiba teenisid – siis oli küllap
kulla hind igal väikeselgi trükisel, mis
aitas suurt maailma ja selle vaimseid
kõrgusi natukenegi lähemale tuua.
Inimesed oskasid seda hinnata.

Aita ja Elen on olnud need, kes oma
vaiksel ja lihtsal moel, päevast päeva
on ehitanud ning kindlustanud silda sõnade ja inimeste vahele – meie
vahele, kes me just neid sõnu parajasti vajame. Juba ammu enam ei ole
Turba raamatukogu pelgalt see koht,
kust raamatuid lugemiseks välja laenutatakse – majas toimub ühtelugu
kõikvõimalikku harivat ning põnevat:
ettelugemised lastele, mitmesugused
teemaõhtud, kohtumised kirjanike
ja muidu huvitavate inimestega, lugemisklubi kokkusaamised, on ka
õpitud keeli ja vaieldud keerukate filosoofiaküsimuste üle. Juubeli puhul
sai ka põgusa ülevaate raamatukogu
varasemast ajaloost, kultuurimaja teisel korrusel võis vaadata Kairi
Alevi ja Kadi-Ann Kraudi koostatud
aabitsate ning vanemate kooliraamatute näitust.

Nüüd on olukord võrreldamatult
teine. Info on saanud endastmõistetavuseks: seda tuleb uksest ja aknast
ja enamasti üleliiagi! Raske on selles
meeletus tihnikus arukalt orienteeruda, tülikana tundub tõeliselt olulisi teadmisekillukesi tühjast-tähjast
eristada. Pilku püüab värviline ja
kärav, vehklev ja sillerdav! Puhast
ja ausat sõna, seesugust, mis vähegi
nõuaks sisseelamist ja läbitunnetamist, ei jõua ega viitsi enam tähelegi
panna...
Südantkosutav oli lugeda raamatukogu juubelivoldikult Leelo Tungla
kuldseid sõnu: „Raamatud on nagu
inimesed – ilmaski ei saa kõigiga kohtuda, aga varem või hiljem juhtub
ette see oma ja õige ...” Aga mis siis,
kui ei juhtu? Raamatutes on vaid sõnad, palju sõnu ... Äkki liiga palju? Ja
raamatud ise – kui neidki on nii pead

Sild raamatu ja kirjapandud sõna
juurde on kõigepealt ikka sild teise
inimese juurde, laiemalt võttes teejuhatus mis tahes teistsuguste kultuuride mõistmisele. Eks samamoodi
siis ka sillaehitus meie eneste vahele!
Tänulik täissaal Turba kultuurimajas toimunud südamlikul juubelipeol
näitas, et oskame seda hinnata.

Elen tänab peol esinenud Doris Karevat ja kitarrist Robert Jürjendali.
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Lehetu külaseltsi tegemised
Eleri ja Olvia

Esmaspäeval, 20.märtsil toimus õpituba teemal päästekoerad ja nendega seonduv:
ȖȖ kuidas koolitatakse päästeametis koeri
ȖȖ kuidas käituda,kui oled eksinud metsas
ȖȖ kuidas otsitakse kadunud inimesi
lapsed said ise peitu pugeda ja koer
neid otsis.Koeri paitada said kõik
lapsed .
Karaoke
Neljapäeval,23.märtsil toimus Lehetu Külakeskuses kevad koolivaheaja üritus karaoke.Meie suur sõber
Merike valis välja plaadid, millel olid
lapsetelaulud ja täiskasvanud tuletasid meelde lapsepõlveaegseid laule.
Riietus oli roosa ja kõige ilusam oli
Anette. Julgemaks ja tublimaks lauljaks tuli Ruslan. Merike kattis meile
uhke teelaua maitsvate muffinitega.
Aitäh, Merike !
Koolivaheaja esimene üritus oli oodatust põnevam. Kohal oli kolm koera ja kaks juhendajat. Räägiti teemal,
kui lähed metsa ja eksid ära,kuidas
siis käituda ja mis peaks alati kaasas
olema.
Juhendajad rääkisid koerte tööst kadunud inimeste otsimisel ja kuidas
nad annavad märku, et on leidnud
otsitava. Väljaõppinud otsingukoerad on maastikul ja metsaaladel eksinud või kadunud inimeste otsingul
suureks abiks, koertega otsides kaetakse kiiremini suuremad maa-alad
ning otsingtööd ei sega ka ööpimedus.
Põnevam osa oli kindlasti see, kui

Nissi vald
aastatel
1939-1941
Arhiivimaterjalide põhjal koostanud
Raigo Piilberg

1940. aasta
3. jaanuaril asutatakse Eesti ja NSV
Liidu sõprusühing. Piirimaade sekretariaat oli algatanud kultuurilise
meelelahutuse pakkumise neile piiriäärsetele venelastele, kes viibisid
suviti hooajatöödel sisemaal. Sekretariaat oli koostanud vene kultuuritegelastest nn „löökrühmi“, kes tegid
väljasõite kohtadesse, kus oli palju
venelastest hooajatöölisi.
7. veebruari vallavolikogu istungil nimetatakse Nurme küla elanike soovil
Lehetu 6-klassiline Algkool ümber
Nurme 6-klassiliseks Algkooliks, sest
kool asus tegelikult
Nurme külas. Kui 1924. aastal asutati
Lehetu Algkool, oli vallas juba olemas
Nurme nimeline algkool, mis asus
Odolema külas. Sellepärast ei saanud
Nurme külas asunud koolile Nurme
Algkool nimeks panna. Mõni aasta
hiljem muutus aga Nurme Algkooli
nimi. Kooli uueks nimeks sai Odolema Algkool. Kuna takistusi Lehetu
Algkooli ümbernimetamiseks Nurme
Algkooliks enam ei olnud, siis oli volikogu ka nõus uue kooli nimega.
Kevadel hakkab Eesti Vabariigis olukord idanaabri läbipaistvate kavatsuste tõttu järsult halvenema. Harju
Maavalitsus saadab salajased kirjad
vallavalitsustele milles on öeldud, et
on võimalik õhurünnakute korral linnarahva evakuatsioon Harjumaa valdadesse. Valdadel tuli leida ulualust

de grimeerimisega. Eriliselt ägedad
olid Peanõid oma pojaga ja Emanõid,
kes osales esimest korda meie peol.
Alustasime mängudega ja selgitasime välja parima nõia, kelleks osutus
Vanesse. Tema kostüüm ja meik olid
kõige „nõialikumad“.Pikast mängimisest läksid kõhud tühjaks ja oligi
aeg hakata sööma grillitud vorstikesi. Suured tänud kõigile osalejatele
ja abistajatele, kes aitasid kaasa meie
Teeme Ära talgute ja Nõidade Tralli
õnnestumisele.
Kohtumiseni järgmisel aastal uute
põnevate ideedega!

Teeme Ära talgud
ja Nõidade Trall
Kella 10-ks kogunesime külakeskusesse ja vaatasime oma tööala üle.
Jagasime tööriistad kätte ja alustasime õueala koristamisega. Tööd jagus
kõigile - kes riisus, kes vedas lehti
lõkke asemele ja kes pühkis platsi
puhtaks. Seinaääred said võililledest
puhtaks tehtud. Hoogsa ja tubli töö
tulemuseks oli korrastatud õueala.
Suured tänud osalenutele!!

Maalmeister ja Johannes Pikkaru.

Arhiivimaterjalide järgi toimus 26.
aprillil Nissi vallamajas viimane 1939.
aastal valitud vallavolikogu koosolek.
Kohal olid kõik 15 vallavolikogu liiget.
Koosoleku päevakorras oli 2 punkti: teedejaotuse aluste määramine ja
Riisipere raudteejaama juurde turu
asutamise küsimus. Jätkem see koosoleku kuupäev meelde, sest järgmine
Nissi valla volikogu istung toimus alles 1992. aastal.

Vallasekretäriks jäi edasi Johannes
Kuldre.

23. juulil kuulutas uus riigivolikogu oma deklaratsiooniga maa riigi
omandiks.
25. juulil lõpetati kogu Eesti territooriumil volikogude tegevus.
31. juulil anti Vabariigi Presidendi
dekreediga siseministrile õigus riiklikes huvides vabastada vallavanemad
ja nende abid ametitest ja määrata
nende asemele uued isikud.
Ajalehe Maa Hääl 2. augusti artiklis „Uued vallajuhid Harjumaal“ on
kirjas, et Harju Maavalitsuse ettepanekul on Nissi vallas 1. augustist kinnitatud uueks vallavanemaks Oskar
Rau ja vallavanema abideks Johannes

Oma hariduse sai ta Ellamaa koolist ja
Vigala Põllundus– ja Aianduskoolist.
Seejärel asus ta kodutallu viljapuuaeda rajama. Paljudes taludes on veel tänaseni Emili poogitud ja vääristatud
viljapuid .See saigi tema elutööks.
Emil ei olnud aga mitte tavaline külamees. Kõiki tema harrastusi ja ettevõtmisi ei oskagi üles lugeda. Ta oli
alati oodatud Ellamaa rahvamajasnäitelavale, rahvatantsuproovi, spordiplatsile.

Meenutades tundub olnu kui alles
toimunud. Meie pere tuli Madilasse
juunis 1967. Tuldi töö tõttu. Märjamaa päritolu vanemad olid üle 10
aasta töötanud Varbola meiereis,
kuid see suleti ja Õisu Piimanduskooli haridusega isa sai tööd Riisiperes, kuna meier Joonas Müürsepp
läks pensionile. Isal ei olnud kordagi
puhkust, sest puudus asendaja. Olin
siis 3, õde Tiiu 8, kes lõpetas Pajaka
koolis esimese klassi. Vanemad said
sõpradelt laenu ja koos säästudega

evakueeritavatele kodanikele.

21. juunil lavastati Nõukogude Liidu
väeosade toetusel riigipööre. Eesti
Valitsus on sunnitud tagasi astuma.

Kui 1928. aasta veebruaris tähistas
noor Eesti Vabariik 10. aastapäeva,
sündis Ellamaal, Lepaste külas, Sillasoo talus, Paesüld Alide perre poeg
Emil.

Jaak Vackermann

Õhtul kella kuuest kogunesime külakeskusesse. Osalejad olid endale
selga pannud põnevad nõidade kostüümid ja näinud palju vaeva nägu-

Pikemalt sellest üritusest saab lugeda
ajalehest „Uudisleht“ 3. juuni numbris.

Malle Tanner, Maris Hein.

Emil oli ümbruskonna laste kõige
suurem sõber, tal oli alati aega ette
võtta midagi põnevat. Koos sai käidud
nii jalgrattamatkal kui ka kalastamas.
Ja kui vahvad veel olid Emili leiutised- puidust ehitatud atraktsioonid,
nii ta oma koduaias, Järveotsa järve
ääres ning koduümbruses. Oma hüppetorne, kiike ja ilmaratast tutvustas
ta alati suure õhinaga ja demonstreeris nende kasutamist erilise osavusega. Ta oli kui Jumalaks kehastunud
poisike oma halli habeme ja sitke,
pruuniks küpsenud kehaga.
Marjametsa- rappa minnes kutsusid
kohalikud ikka Emili teejuhiks- seltsilisesks, kes oleks veel paremini osanud kätte juhatada parimad marjakohad. Kui vahva kaaslane ta oli, marja
või seeneämbrid täis, aitas Emil need

50 aastat Madilas

Järgmine Karaoke toimub sügisel ja
riietus on kirju.

2. juunil külastas kultuuritegelaste
„löökrühm“ Turbat. Suvekuudel oli
rabas palju vene rahvusest töölisi.
Sellel aastal oli Turbasse Petserimaalt
tulnud ligi 400 töölist. Löökrühmas
oli õigeusu preester, kes pidas jumalateenistust. Järgnesid ettekanded
vene teatri näitlejatelt ja kava lõpetas
tavaliselt vene laulukoor. Lööksalgale
tehti ka Turbas ekskursioon. Juhatas
programmi Ellamaa Elektrijaama juhataja Villem Gutmann.

Mälestades Ellamaa Emilit

5. augustil mindi Eestis üle Moskva
ajale.
6. augustil võeti Eesti Nõukogude Liidu koosseisu.
17. augustil toimus Nissi vallamajas
uue vallavalitsuse esimene koosolek.
„ Maa- , linna- ja vallavolikogude tegevuse lõpetamise seadus“ alusel pidas vallavalitsus koosolekut volikogu
ülesannetes. Koosoleku päevakorras
oli kaks punkti:
Nissi 6-klassilise algkooli juures üheaastase üldharidusliku täienduskooli
avamise küsimus ja 1940. aasta kogukonnamaksust vabastamise palvete
läbivaatamine.
Septembris avati Turbas kool. Õppetöö toimus Turba kultuurimajas.
30. septembri vallavalitsuse koosolekut juhtis juba uus vallavanem Jakob
Aas.
Vallavanema abidena jätkasid Johannes Maalmeister ja Johannes Pikkaru.
Sellel vallavalitsuse koosolekul otsustati Turbas asuvas algkoolis avada ka
V ja VI klass.
Valla koolide hoolekogudesse valiti
uued valla esindajad, samuti valiti
Nissi avaliku raamatukogu ja Laitse
avaliku raamatukogu nõukogudesse
uued liikmed.
30. septembris avaldati ENSV Teatajas nr 17 ENSV Rahvakomissaaride
Nõukogu otsus Riisipere vallas (peaks
olema Nissi vallas) asuva Ellamaa
Turbatööstuse ja selle lähema ümbruse asulaks tunnistamise kohta. Lisatud oli ka asula kaart ja asula piiri
kirjeldus. Asula nime selles otsuses ei
ole mainitud.

ostsid Madilasse Laatsi maja. Eesti
taasiseseisvudes selgus, et Laatsi oli
üle 40 ha suurune talu. Lapsepõlve
Madilas olid mu kaaslasteks naabri Ulvi ja Pärdi Juuli. Saare Mann
pakkus ikka kommi, kui meie kodust
mööda läks. Netivana elas üle kopli.
Vanas rahvamajas vedas lasteringi
Evi Vendla. Null ning esimeses klassi juhataja oli Evi Põldmäe. Hiljem
kujunes meist tüdrukute klass, kus
vahepeal oli 14 tüdrukut ja 2 poissi.
Lahkunud on Aldo, Eldur ja Viire.
Mälestus elab.

2. oktoobril ilmus valitsuse otsus
maata ja vähese maaga talupoegade
varustamise kohta maaga. Selleks
moodustati riiklik maafond. Kasutatava maa ülemmääraks oli 30 ha.
Fond moodustati suurmaavalduste
äralõigetest, kiriku maadest ja Eestist
lahkunud maaomanike valdustest.
„Talude majapidamiste korrashoiu
seaduse“ alusel riigistati maareformi käigus suuremaid majapidamisi
eravaldajatelt. Nissi vallas kuulus sinna alla ka Odolemma külas asuv Saida
majapidamine, mis kuulus Johannes
Kuttile. Riigistamise dokumentidest
selgub, et talundi üldsuuruseks oli 375
ha. Inguaru kinnistu, suurusega 50
ha, kuulus Johannese abikaasa Marta
Kuttile. Sarvloomi oli talundis 50 ja
hobuseid 15. Perekond Kutti majapidamise baasil asutati Saida riigimõis.
Johannes Kutti arreteeriti oktoobris
ja ta suri 1942. aastal Siberis. Saida riigimõisa valitsejaks määrati Johannes
Kraaner.

Täitevkomitee esimees Aleksander
Leevald Pauli poeg, Munalaskme külast, Saare talust
Täitevkomitee esimehe asetäitja
Eduard Sinimäe Jüri poeg, elektrijaamas kütja
Täitevkomitee sekretär Arnold Kiipsaar Jüri poeg

14. novembri vallavalitsuse koosoleku
protokollist on näha, et uueks vallavanema abiks Johannes Maalmeistri
asemel on määratud Johannes Mihkli
poeg Ehrpais.

Lisati, et senisel vallavanemal tuleb
üle anda täitevkomitee esimehele seniste vallavanemate abide ja Täitevkomitee teiste liikmete juuresolekul
valla varad.

1941. aasta

Mis vahepeal määratud täitevkomitee esimehega Aleksander Leevaldi
ja täitevkomitee sekretäriga Arnold
Kiipsaarega juhtus on teadmata. 15.
veebruari Nissi valla Täitevkomitee
kirjas Harju Maakonna Täitevkomitee Üldosakonnale on märgitud, et
valla täitevkomitee esimees on Eduard Sinimäe, esimehe asetäitja on
Anatol Spuhl ja täitevkomitee sekretäriks on Voldemar Reinsalu. Sellise
koosseisu ja ametinimetustega jätkati
Nissi vallas kuni selle aasta augusti
keskpaigani. Septembrikuus juhtisid
valda aga juba teised inimesed teiste
ametinimetustega.

Jaanuaris asutati Saida riigimõisa
baasil Saida sovhoos. Nissi sovhoosi
valitsejaks määrati endise Saida riigimõisa valitseja Johannes Kraaner.
Alates veebruarikuu teisest poolest
toimus vallavalitsuses muudatused
nii ametinimetuste kui ka koosseisude osas.
11. veebruaril tuli Harju Maakonna
Täitevkomitee üldosakonnast kiri
Nissi Vallavalitsusele kus teatati, et
Harju Maakonna töötava rahva saadikute Nõukogu Täitevkomitee otsusega 10. veebruarist 1941 on kinnitatud
ametisse Nissi valla Täitevkomitee
isikuline koosseis järgmiselt:

15. veebruari üleandmisakti juurde
on kirjutatud, et järgmised vallama-
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Ei ole üksi ükski maa

(23.02.1928- 15.09.2001)
ka metsast välja kanda. Emil tundis
ennast looduses nagu kodus, oma rahulikul muhedal viisil õpetas ta teisigi
tähele panema looduse märke, linde
ja loomi. Alati abivalmis ja sõbralik,
oli ta siiski tagasihoidlik ja endast talle rääkida väga ei meeldinud.

Foto ja teksti autor: Peeter Krall

Maikuu viimasel päeval toimunud
PÜ seltsingu Turbasammal koosviibimisel olid sel korral külalisteks
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Saue osakonna esindajad. Kui
Nissi, Kernu ja Saue valdade ühinemine Saue linnaga saab lõplikult
teoks alles selle aasta sügisel, siis
EKRE on oma struktuuris juba ühise osakonna loonud ning seda juhib
Saue linna endine linnapea, nüüdne

Vähe on neid, kes oma pika elu jooksul ei ole kellelegi halba sõna öelnud.
Emil oli see !
Kinomehed leidsid üles selle erilise
inimese ja Peep Puks tegi temast filmi
1993.a.

Riigikogu liige Henn Põlluaas, kes
kokkusaamisel Turba kandi eakatele elanikele värskemaid uudiseid
vahendas. Koos Henn Põlluaasaga
tulid kohtumisele ka EKRE Saue
osakonna aseesimees, EELK Nõva
koguduse vaimulik Peeter Krall ja
sama osakonna liikmest kohapeal-

Tahame tänada kõiki neid valla inimesi, kes toetasid Emili mälestuse
jäädvustamist Nissi kalmistul, kuhu
ta sängitati 2001.a. septembris.
Puhka rahus Emil, sa olid HEA INIMENE !

ne elanik, meelelahutusäris tegutsev Jarmo Trei. Kokkusaamisel
tõusid päevakorrale Nissi valla murekohad.
Valdade ühinemislepingu tagant
kumavad siinse kandi jätkuva ääremaastumise märgid ja nende osas
tahab Konservatiivne Rahvaerakond tulevikus kindlast kohaliku
rahva huvide kaitsel seista.
Rahva muremõtted leiavad kindlasti oma kajastuse ka erakonna
valimisprogrammis. Poolteist tundi
kestnud kohtumiselt saadeti külalised teele edusoovidega.
Sama päeva õhtul tutvusid EKRE
esindajad ka Lehetu külaseltsi tegevusega ja sealsete probleemidega. Lehetu ja Ellamaa on tulevase

suurvalla raames Saue linna loodavast administratiivkeskusest kõige
kaugemad paigad ja just seal on ääremaade problemaatika aktuaalne
ja mõistetav. Ka Lehetus on murekohti mitmeid, ometi on sealne
tubli külarahvas hakkama saanud
oma külaseltsi loomisega, mis oma
aktiivse tegevusega ka Nissi valla
aastapreemia sel korral
Lehetusse viib. Vaadates külaseltsi üritustekalendrit, paneb suisa
imestama, kui palju on võimalik
hea tahte ja pealehakkamise korral
oma kogukonna heaks korda saata. Kohtumine pakkus vastastikku
palju kõneainet ning kestis hiliste
õhtutundideni. Vastamisi avaldati
soovi, et sellised kohtumised võiksid toimuda regulaarselt.

Hetk kohtumiselt Lehetu külaseltsis. Fotole on koos Henn Põlluaasa ja Jarmo Treiga jäänud ka Lehetu küla tegusad naised
Monika Joa, Jelena Topkina, Elvi Urgas, Olvia Laur ja Piia Solo

jas asuva vallasvara esemed kuuluvad
kustutamisele. Need esemed olid:
Eesti Vabariigi lipp, Kindral Laidoneri pilt, Jüri Vilmsi pilt, Konstantin
Pätsi pilt ja Vabariigi Presidendi büst.
29. märtsi ENSV Harju maakonna
töötava rahvasaadikute Nõukogu
kommunaalmajanduse osakonna otsusega kinnitati alates 1. aprillist Turba-Nissi asula majavalitsuse nr. 12
majavalitsejaks Marina Spuhl. Marta
Valm ja Arnold Põldmaa olid selles
majavalitsuses tööl majahoidjatena.
Eestis jaanuaris moodustatud sovhoosid ei andnud oma väikese pindala
tõttu välja sotsialistliku suurmajandi
mõõtmeid. Seetõttu liideti kevadel
paljud väikesed sovhoosid kokku. Saida sovhoos liideti Varbola vallas oleva
Niidu sovhoosi, Kernu vallas oleva
Haiba sovhoosi ja Piirsalu vallas oleva Rehemäe-Õmma sovhoosiga. Uue
sovhoosi nimeks sai Nissi sovhoos.
Sellel sovhoosil oli 4 osakonda: Saida,
Haiba, Niidu ja Rehemäe osakonnad.
Juhtivaks osakonnaks määrati Saida
osakond. Sovhoosi direktoriks määrati Valdur Tammemets. Sovhoosi direktori asetäitjaks ja Saida osakonna
juhatajaks määrati Johannes Kraaner.
18. aprillil kehtestati kõigile Eesti taludele kohustuslikud põllumajandussaaduste
müüginormid, mida võib käsitleda
sisuliselt „naturaalmaksuna". Riigile
pidi saadusi müüma kindlalt fikseeritud hinna eest, mis oli aga tunduvalt
allpool saaduste tegelikust turuväärtusest.
Maikuus valmis projekteerimise kontoris „Kommunaalprojekt“ Turba
Mittetäieliku
5-klassilise Keskkooli hoone projekt.
Koolihoone pidi tulema Tööstuse tänava hoonete nr 21 ja nr 23 kohale.

Algava sõja tõttu aga ei jõutud alustada selle hoone ehitamist. Valmis jõuti
kaevata vaid osa vundamendi august.
Hoone projekt asub praegu Arhitektuurimuuseumis.
14. juunil algas nn märtsiküüditamine. Nissi valla territooriumil ei olnud
palju jõukaid ja nn rahvavaenulikku elementi, kuid küüditatuid oli ka
siit vallast üsna palju. Turbast küüditatakse endised valgekaartlased;
perekonnad Derešev ja Dmitrijev.
Küüditatud said ka perekond Linnap, Teemeister, Rau, Ajaots, Piiroja,
Maalmeister, Reigo, perekond Viik.
Kahjuks puudub küüditatutest täpne
nimekiri.
22. juunil algas sõda Saksamaa ja NSV
Liidu vahel.
Turbas asuv Ellamaa Elektrijaam oli
riikliku tähtsusega objekt. Suvel demonteeriti Elektrijaamas 2 turbogeneraatorit. Järele jäi vaid üks turbogeneraator.
10. juulil lasi üks punaarmee väeosa
leitnand Morozovi juhtimisel koos
ühe NKVD väeosaga kella 22 paiku
õhku Ellamaa Elektrijaama kõrgepinge jaotusseadme ja trafode hoone,
lao ja õlikeldri. Hävisid kõrgepinge
jaotusseadmed ja trafod. Tulekahus
hävis ka turbogeneraator, turbiinisaali katusel olev väljaehitis ja alusturba
kuivatushoone.
Enne seda pidasid kaks Nõukogude
väeosa omavahel lahingu Ellamaa
lähistel, kuna ühe väeosa komandör
pidas Tallinna poolt tulnud punaarmee väeosa sakslaste väeosaks. Selles
lahingus hukkus 2 punaarmee sõdurit, kes on maetud Ellamaale. Kohalik rahvas arvas, et see purustamise
aktsioon oli tehtud uisa-päisa, ilma
erilise põhjuseta. 29. jaanuari ajalehe
Eesti Sõna artiklis on aga kirjutatud,
et see aktsioon oli hoolikalt enne ette
valmistatud ja kooskõlastatud. Ellamaa Elektrijaam oli rivist väljas vii-

dud.
2. juulil arreteeriti Nissi sovhoosi direktor Valdur Tammemets. Direktori
ülesandeid hakkas täitma Johannes
Kraaner.
7. juulil ületasid esimesed saksa eelväeosad Pärnu lähedal Eesti piiri.
24. augustil saabusid saksa väeosad
valla territooriumile. 24. augusti 1943
ajalehes „Eesti Sõna“ on kirjutatud
sellest, kuidas kahe aasta eest oli toimunud saksa vägede saabumine Nissi
valda. Hommikul kella 6 ajal, kui saksa sõjaväe motoriseeritud üksused
olid saabunud Riisiperre, oli Riisipere
jaama lähedal toimunud lahing. Lahingus oli hukkunud kuus punaarmeelast. Riisipere jaamas seisnud punaste soomusrong oli sakslaste poolt
ümber piiratud ja põlema tulistatud.
Rong, koos selles oleva laskemoonavaguniga, oli selle tagajärjel õhku lennanud.
Tööd alustasid Eesti Vabariigi aegsed
haldusorganid ja vallavalitsus.
26. augustil määrati Nissi vallas Omakaitse juhiks J. Meldeste.
27. augustil Meldeste käskkirjaga anti
nõukogude ajal konfiskeeritud raadioaparaadid endistele omanikele
tagasi.
27. augustil arreteeriti Nissi kooli direktor Anatol Spuhl. Ta viidi Stutthofi
vangilaagrisse, kus ta 1944. aastal suri.
28. augustil määrati Riisipere Omakaitse sanitaarala juht ja tema abi,
kelleks sai velsker Paul Kost. See fakt
sai üheks põhjuseks Paul Kosti arreteerimisel nõukogude võimu poolt
1944. aasta sügisel.
28. augustil võeti tarvitusele Eesti Vabariigi ajal kehtinud kellaaeg.
Septembri algul üks sakslaste väeosa
paigutati Turba rahvamajja. Selletõt-

tu hilines kooli algus Turbas ühe nädala võrra.
Ellamaa Elektrijaama juhatajaks sai
jälle Villem Gutman, kes vahetas välja Leonid Ingari. Elektrijaama hakati
kiiresti taastama. Ulilast toodi kohale
üks turbogeneraator. Sakslased paigaldasid õhkulastud jaotusseadme
hoone asemele ajutise jaotusseadme.
4. septembril teatas Nissi vallavanem
Johannes Ney firmale Elektritrust
Ellamaa Tööstused, et vallavalitsusel
raha ei ole, sest valla täitevkomitee
esimees oli lahkudes kaasa võtnud ka
vallakassa võtmed ja selletõttu ei teata, kas raha kassas on või ei ole.
22. oktoobril andis Vallavalitsus Harju Maavalitsusele teada, et valla poolt
on antud luba asutada järgmised
organisatsioonid: Riisipere Tarbijate Kooperatiiv, Nissi Piimatalituse
Ühisus, Nissi Vabatahtlik Tuletõrje
ühing, Vana-Riisipere Turbaühing,
Nissi Elektri ühing, Nissi Rahvamaja,
Nissi Põllumajanduslik Krediitühing,
Riisipere Veeühing,
Nissi Ev-Lut. Kogudus ja Nissi Vennaste kogudus. Lisaks teatati, et vallas
juute ega mustlasi ei ela.
6. novembri Harju Maavalitsuse ringkirjale vastates teatab Nissi Vallavalitsus, et vallaelanike varustamine
tekstiilitoodetega peaks toimuma Riisipere Ühiskaupluse kaudu.
Elektritrust Eesti Elekter Ellamaa
tööstused juhataja Villem Gutman
teatab Nissi Vallavalitsusele, et Riisipere Tarbijate kooperatiivi Turba
harukauplust kasutab oma ostudeks
ligikaudu 800 peret. Just sellisele
hulga peredele arvestatud normikohast jahu, võid ja liha oleks vaja saata
Turba.
9.detsembril hakkas Ellamaa Elektrijaam tarbijaid elektriga varustama
Detsembris toimus ka viinamüük.

Igale meeskodanikule alates 20. eluaastas ja neid oli vallas detsembrikuus
850 isikut, oli võimalus osta sellel
kuul 0,75 liitrit viina.
Lastele toimus jõuludeks kompvekkide müük. Igale 2-12 aastasele lapsele
võis müüa komvekke 200 grammi.
Ühe kuu suhkru müüginorm nimekirja alusel oli kuni 14 aastasele lapsele oli 724 grammi ja täiskasvanutele
903 grammi.
Detsembris Vallavalitsuse poolt
Harju Maavalitsusele esitatud 1942.
aasta eelarve projektis oli kirjas vallaametnike nimekiri, kes said valla
eelarvest palka. Need amenikud olid:
vallavanem Johannes Jüri p. Ney,
vallavanema abid Johannes Hansu
p. Ney ja Jüri Simovart, vallasekretär
Johannes Kuldre, vallasekretäri abi
Heiti Virma, kantselei ametnikud Ellen Kuldre ja Joonas Müürsepp, valla
käskjalg Herman Kurt, vallakohtu
esimees Jakob Sassi, vallakohtu liikmed Artur Ahve, Juhan Edovald ja
Eduard Tammaru.
Detsembris teatas Nissi Vallavalitsus
Harju Maavalitsusele, et 1933. aastal
püstitatud Vabadussõja mälestus monument on säilinud tervena.
Tundus, et vallas hakkab üldjoontes
elu liikuma Eesti Vabariigi aegsetesse
rööbastesse. Kuid kahjuks see ainult
näis nii. Saksa võimud ei tahtnud midagi kuulda Eesti Vabariigi taastamisest. Eestimaad taheti kasutada vaid
saksa väeüksuste seljataguse kindlustamiseks. 12. detsembril moodustati
Eestis kindralkomissariaat „Estland“.
Kõrgeim võim läks saksa tsiviilvalitsusele, kelle eesotsas oli kindralkomissar Karl-Siegmund Litzmann.
Selle tagajärjel hakkasid halvenema
eestlaste ja sakslaste suhted.

Nõukogude okupatsioon oli
asendunud saksa okupatsiooniga.
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Kuulutused

Mesinikest noor pere
otsib endale kodu
- talu, maja, maa vmt.
Võimalus pakkuda 3-toalist korterit Tallinnas.
Helista meile 5661 2806

----------Soovin osta suvilat,

talu või sobivat krunti
maakodu rajamiseks.
Kõik pakkumised on
teretulnud. Kontakt:
Toomas, tel 566 09 123

ȢEakate
ekskursioon
Järvamaale
Ȣ

toimub
20. juulil
väljumisega Riisipere
KM juurest kell 08.00 ja
Turbast 08.10.
Kohad välja müüdud.

----------Õmblusettevõte asuko-

haga Keilas võtab tööle
õmblejaid.
Kontakt tel 6747567

----------Ostame toyota marki
sõidukeid,võib ka
pakkuda muid marki
sõidukeid
Kontakt: 55678016

-----------

Mis on lairibaühendus?

teenustega.

Lairibaühendus on valguskaablil põhinev andmesideühendus, mille kaudu saab edastada
ülikiireid internetiteenuseid,
televisiooniteenuseid, telefoniteenuseid ja palju muud.

„Targa maja“ ja turvalahenduse
eelduseks on lairibaühenduse
olemasolu. See võimaldab majas toimuvat jälgida nii kaamerate kui erinevate andurite ja
sensorite abil ning juhtida majas kütte- ja ventilatsioonisüsteeme, valgustust jne.

Valguskaabliühendus on alati
piisava läbilaskevõimega ja tulevikukindel. Selle kaudu saab
kaasaegseid teenuseid kasutada ka veel aastakümnete pärast.
Milleks on vaja lairibaühendust?
Lairibaühendusega ühendatakse maju – nii kodusid, ettevõtteid kui ka asutusi.
Lairibaühendus
võimaldab
ülikiiret ja stabiilset internetiühendust arvutitele, tahvelarvutitele, kodumasinatele,
jms. Ülikiire ühendus on alati
olemas sõltumata ilmast või
sellest, kui palju on piirkonnas
teisi interneti kasutajaid.
Tänu kodu või ettevõtte lairibaühendusele saavad kõik seal
viibijad oma nutitelefonid lülitada maja wifi võrku, millele on
võrreldes mobiilvõrguga parem
kvaliteet, puuduvad mahupiirangud ning lisatasud.
Lairibaühenduse kaudu jõuab
maja kõikidesse teleritesse
kvaliteetne televisioon koos
sadade telekanalite, saatekava,
videolaenutuse, järelvaatamise, salvestamise ja muude lisa-

Õppimine ja hariduse omandamine ei ole tänapäeval enam
ilma internetita võimalik. Lairibaühendus võimaldab saada
informatsiooni, teha koolitöid,
osaleda loengutel ja teha uurimustöid.
Lairibaühendus on saamas
väga oluliseks abivahendiks
ka sotsiaalteenuste vallas. See
võimaldab distantsilt jälgida
üksi elavate vanurite heaolu ja
tervist ning nendega suhelda.
Tänu sellele võivad nad kodus
elada ning seal ennast turvaliselt tunda, samal ajal vähenevad nii lähedaste kui riigi kulutused sotsiaalhoolekandele.
Kus on võimalik esitada
sooviavaldus?
ȖȖ Sooviavalduse esitamiseks palun minge internet
leheküljele www.digimaa.
ee/kysitlus/
ȖȖ Sooviavalduse esitamine
on tasuta ning sellega ei
kaasne veel kohustust
võrguga liituda.
ȖȖ Rohkem infot: www.digimaa.ee
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