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Nissi valla viimane sügis:
põldudelt rekordsaak,
mesilinnud terved
Sügisene päev on
kallis: vili küps, kartul täis kasvanud,
seemnepõllud pudenemas. Kõik see
on vaja nüüd põllult
ära tuua, juurikad las
veel ootavad.

meenutab sinnamaani ainult
ehitustööd teinud, paljudel
suurematel ja väiksematel
ehitustel brigadir olnud Rain
Ajaots nüüd oma talupidamise algust.
Kuigi põllumajandustehnikat polnud, tegi vastsele taluperemehele põllupidamise
lihtsamaks see, et naine Anne
Ajaots oli põllumajandusharidusega, agronoom.
Saadi esimesel aastal selle
10 hektariga hakkama ja mõeldi enamale.
Kui poeg Jaanus kasvas, isa
kõrval traktoriroolis esimesed
vaodki ajas, tahtis temagi põl-

lumeheks saada. Saigi.
Jaanus Ajaots lõpetas esmalt Tihemetsa Põllumajandustehnikumi, siis tudeeris
Soome põllumajanduskoolis
ja sai lisaks veel Maaüikooli
diplomi õpetatud agronoomina. Nii et viljakasvatust nendel maadel juhib kõigiti kaasaegse haridusega põllumees.
“Eks see Soomes õppimine
üks huvitav aeg oli. Seal olid
põlised talud, meil alles riigimajand, Riisipere sovhoos.
Sai nähtud ja kogetud, kuidas
turumajandus toimib, kuidas vabad inimesed töötavad
ilma riigi sunnita. Ka tehnika

oli moodsam ja agronoomias
uuemad võtted. Kõik sai ära
kogetud,” meenutab Jaanus
Ajaots õpiaastaid Soomes.

Eestimaa sügis on aga teadagi missugune – üks vihmapilv
ajab taevalaotuses teist taga.
Järelikult tuleb see talve toitev töö teha vihmahoogude
vahelt.

Ja sedasi juba pea kolmkümmend aastat. 1989. aastal
alustas taluseaduse järgi oma
esiisade maad tagasi saanud
Harju KEKI ehitusbrigadir Rain Ajaots Nissi kandis
Lehetu külas talupidamist.
Riispere sovhoosi direktoriks
oli tollal Andres Sikka. Tema
talude pooldajana siis soovitaski Rain Ajaotsal esialgu 10
hektarit võtta, ära proovida.
“Maad ei tohtinud ju raisku lasta. Kasvatsid mu esivanemad siin vilja, sai isegi
Riisipere sovhoos hakkama,
kuidas siis mina esivanemate maa sööti oleksin jätnud,”

Jaanus Ajaots on mõnel
päeval oma New Hollandiga
võtnud 200 tonni vilja. Juba
see number ütleb, et mees on
kombainerina kibe käsi, aga
ka saak peab hea olema, viletsalt põllult sellist vilja ei võta.
“Kokku on meil pojaga 600
hektarit viljapõldu, lisaks 150
hektarit metsa,” räägib Rain
Ajaots oma valdustest. Juriidiliselt jaguneb see viljamaa
kahe põllumajandusettevõtte,
Mõisamaa PM OÜ ja Männi
talu vahel – esimene kuulub
pojale, teine isale – aga et kõike koos tehakse, siis neil maadel nagu vahet polegi. Kasva-

tatakse suvi- ja talinisu, otra
ja rapsi. Külvikorda käib ka
ristik või mõni teine liblikõieline. Isa ja poega aitavad tegemistel ka neli töömeest
“Ei meil tööst puudu tule:
üks külvab, teine valmistab
vilja ette, kolmas teeb kõrrekoorimist, lisaks uue kuivati
ehitus; talvel aga, kui põllutööd läb, siis tulevad metsatööd: noorendike hooldamine,
küttepuude tegemine. Tööd
on liigagi palju,” arvab Rain
Ajaots.
Eesti Erametsaliit tunnustas Rain Ajaotsa eelmisel
aastal kui parimat metsama-

jandajat, kes oma noorendike
eest lausa kuninglikult hoolitseb.
“Eks järeltulevatele põlvedele pea minust ka midagi ilusat jääma,” ütleb Rain Ajaots
tagasihoidlikult.

iga päev kallab. Meil kaks kolmandikku viljast koristatud,
talivili osaliselt külvatud. Kolmandik tahab veel koristada,”
kõneleb Jaanus Ajaots.
“Kui nädala peaks veel kombainipäevi, saaks nisu ülesse, siis oleks ka rekordsaak,”
vaatab mees kombainiroolist
mõtlikult taeva poole. Ka rapsi saagikus on hea – punkrikaalus üle nelja tonni.
“Ega see veel kohe rahakõlinat taskus tähenda,” teab Rain
Ajaots. “Euroopa on vilja täis.
On meil hea saak, on ka teistel.
Ja börsil hinnad langevad. Kui
saak on vilets, lähevad hinnad

jälle üles Nii et turumajandus
hoiab hinna ja saagi tasakaalus,” teab Rain Ajaots põllumeeste põlist tarkust.
Jaanus Ajaots teab aga ühte
tarkust veel. “Paljudes paikades mesilased surevad, rapsi
on pritsitud valede mürkidega, valel ajal. Meil pole siin
keegi kurtnud, et mesilinnud
oleksid kannatada saanud.
Mesinikud on meile tänutäheks mett toonud.”
Mesinike tänugi ütleb, mis
masti põllumeestega tegu –
tähtis pole ainult saak ja raha,
tähtis on ka eluterve keskkond.

Ülo Russak, ylo@harjuelu.ee

Nissi kooli
100 aasta
juubel
Lk 3

Tööst puudu ei ole
“Eks meil tööjaotus praegu nii olegi, et poeg langetab
need agronoomilised otsused,
mida, millal ja kuhu külvata,
kuidas korraldada viljavaheldust ja on lisaks sügisel,
kõige kibedamal ajal kombainiroolis; mina künnan põldu,
külvan, sõnaga – teen natuke
lihtsamaid töid,” ütleb Rain
Ajaots, kelle juba 70 aastat
turjal.

Meenutusi
tantsupeolt
Lk 4
Nissi valla
eakate
tegus suvi
Lk 5
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Lehetu Külaseltsi suvised
tegemised
Lk 5
Neli aastat
üheskoos
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Mesinikud toovad mett
Kuigi kõik kurdavad, et
suve pole, ütleb põllumees, et
saak on päris vägev. Nii oma
kuus-seitse tonni tuleb otra
punkrikaalus ära, aidakaalus
on seda ehk 15% vähem.
“Kuidas tänavune aasta saak
lõpuks kujuneb, seda on veel
vara öelda. Vili on ilus, aga
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Kohalikud valimised –
15. oktoobril 2017
Üsna pea on jälle
käes aeg valida kohaliku omavalitsuse
volikogu.
Mare Rabi, Saue valla
valimiskomisjoni esimees

Seekordsed valimised tulevad
seoses haldusreformiga siiski teisiti – Nissi vallas valime
15. oktoobril 2017 hoopis Saue
valla volikogu. Mis on veel teisiti?
Valimisjaoskonnad
Valimisjaoskondi on nelja
ühineva valla peale kokku 10,
neist 2 Nissi vallas: valimisjaoskond nr 9 Riisipere kultuurimajas ja valimisjaoskond nr
10 Turba kultuurimajas.
Jaoskondade piirid määrati
seekord spetsiaalse tarkvara
– valimiste kaardirakenduse
abil. Kui varasemalt on olnud
jaoskonna piiriks asula piir,
siis nüüd see ilmtingimata nii
ei ole. Sellest tulenevalt peaksid Kivitammi ja Siimika küla
valijad tähelepanelikult oma
valijakaardilt vaatama, millises asukohas nad hääletada
saavad, kuna just nende külade osas on jaoskondade piirid
muutunud.

Metsa korraldamine
Metsandusalane üld- ja
personaalnõustamine, metsamajanduskava koostamine
ja toetuste taotlemine. Õppepäevade organiseerimine.
Metsa kasutamine
Kõik metsa raiest kuni puidu müügini – raietöö, hooldus- ja uuendusraie, raieala
ettevalmistamine,
raietöö
järelvalve, raielangi korrastamine pärast raiet ja puidu
müük. Aitame ka raieõiguse ja
metsakinnistute enampakkumistega.

Saue valla rongisõidu soodustused laienevad ka Saue linna
ning Kernu ja Nissi valla elanikele.
Seoses peagi aset leidva
Saue linna ning Saue, Kernu ja
Nissi valla ühinemisega laienevad alates teisipäevast, 5.
septembrist rongisõidu soodustused kõigile uue ühendvalla elanikele. Seega saavad
tasuta rongisõitu teises tsoonis ehk Laagrist Valinguni
nautida lisaks praegustele
Saue valla elanikele ka kõik
reisijad, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri kohaselt
Kernu vald, Nissi vald või
Saue linn.
Soodsama hinnaga on neile
ka pikemad sõidud Tallinna
lähiümbruses – kõikide sõi-

tude puhul, mis jäävad I–V
tsooni piiresse ning seejuures
läbitakse ka teist tsooni, vähendatakse piletite hindu ühe
tsooni pikkuse võrra.
Soodustusega
üksikpileti soetamiseks tuleb rongis
klienditeenindajale esitada
isikustatud Ühiskaart ja isikut
tõendav dokument. Teisest
tsoonist kaugemale sõitmisel tuleb soodsama pileti eest
tasuda Elroni sõidukaardile
eelnevalt laetud rahaga. Soodsamaid üksikpileteid saab
soetada vaid rongist ning 30
päeva pileteid aadressilt www.
pilet.ee.
Täiendav
informatsioon
Ronnie Kongo, Elroni müügija arendusjuht, tel 673 7413,
ronnie.kongo@elron.ee

Päästeamet tuletab
meelde: aeg on
kolded üle vaadata
Mida on veel oluline teada
• Valimistel saavad nüüd
hääletada kõik valimispäevaks 16 aastaseks saanud alaliselt Eestis elavad inimesed.
• Valimisjaoskonda minnes
võtke kindlasti kaasa kehtiv

isikut tõendav dokument.
Ilma dokumendita Teil hääletada ei ole võimalik.
• Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse
tõttu hääletada valimispäeval
hääletamisruumis, võite Te

Metsaühistu –
metsaomaniku esmane nõuandja
Järjest rohkem metsaomanikke pöördub Metsaühistu poole nõu saamiseks ja on usaldanud metsade majandamise
otsuste tegemisel Metsaühistu soovitusi.
Metsaühistu on mittetulundusühing, mille liikmed on
metsamaa omanikest füüsilised või juriidilised isikud ning
mille eesmärk on pakkuda
metsandusalast nõu oma liikmetele.
Metsaühistu pakub oma
liikmetele järgmisi teenuseid:

Rongisõit

Metsa kasvatamine
Metsauuendustööd, maapinna ettevalmistus, istutusmaterjali müük, istutamise
korraldamine ja istutatud taimede (metsakultuuri) hooldamine.

taotleda hääletamist kodus.
• Eelhääletamine jaoskondades toimub 9., 10. ja 11. oktoobril 2017 kella 12.00–20.00.
• Valimispäeval, 15. oktoobril 2017 on jaoskonnad avatud
kella 9.00–20.00.

Sügis on vaikselt lähenemas,
ilmad muutumas niiskemaks ning jahedamaks. See
tähendab, et ukse ees on uus
kütteperiood. Enne kütma
hakkamist on vaja igal aastal
küttekolle kontrollida ja puhastada – nüüd on viimane
aeg seda teha, sest regulaarse
kütmise ajal on korstnat pühkida juba hilja.
Hooajaliselt, sügisest kevadeni kasutatavaid seadmeid
tuleb puhastada vähemalt üks
kord aastas. Olenevalt küttematerjalist või kütteseadme
eripäradest võib tekkida vajadus ka tihedamaks hoolduseks. Enne kütteperioodi algust ei pea mitte ainult
korstnat pühkima, vaid kogu
küttesüsteem tuleb kriitili-

Metsa kaitsmine
Kaitseme metsa, kasutades
õigeid töövõtteid ja kaitseme
metsaomanikke, seistes nende õiguste eest.
Ühine poole tuhande metsaomanikuga
Kui ka Sinul on metsamaad
ning vajad lisainfot, abi metsatöödega või soovid lihtsalt
nõu pidada, siis astu Metsaühistu liikmeks.
Sinu lähim metsaühistu on
Põhja-Eesti Metsaühistu, mis
tegutseb 2004. aastast ja millega on liitunud üle 550 metsaomaniku.
Astu läbi meie kontorist
Tallinnas aadressil Pärnu mnt
142 (Tondi ärikeskuse maja,
III korrus tuba 12305, pääs
liftiga), helista 5822 8555 või
külasta meie kodulehte metsaühistu.ee.

Foto on illustreeriv.

se pilguga üle vaadata – ega
kuskilt suitsu sisse ei aja, et
lõõrides, pliitides, soemüürides, ahjudes ega korstnates ei
oleks pragusid. Samuti tuleb
kontrollida ega korsten pole
pigitunud, kas tahmaluugid
on kindlalt kinni jms. Puhastamata korstnas tekkivad
tahmapõlengud lõhuvad kütteseadet ja pragudest pääseb
tuli ka ümbrust süütama.
Küttesüsteemi üle vaatama
ja korstnat pühkima on soovitav tellida kutsetunnistusega korstnapühkija, kelle töö
kvaliteedis saate kindel olla ja
muretult talvele vastu minna.
Korstnapühkijate kontakte
jagab Päästeala infotelefon
1524 ja veebikülg www.korsten.ee.
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Tere kool!
Karina Looveer, Hedy Mikk

Turba Kooli esimesse klassi
astujad said sel aastal kooli
hoolekogult väikese kingituse.
Selleks oli üks vahva pärastlõuna Ääsmäe seikluspargis.
Pärast teist koolipäeva
asutigi teele. Reeglid selgeks
tehtud, tormasid lapsed kohe
ronima. Raja ääres olid nõu
ja jõuga abiks kaasa tulnud
suuremad sõbrad üheksandast klassist – Cristin, Grete ja
Liisi, lisaks mõned hoolekogu
liikmed, üks tore lapsevanem
ning loomulikult nende oma
armas esimene õpetaja Triin!
:)
Aeg lendas kiirelt – sai söödud näksi ja kooki, joodud
morssi ja tehtud loomade
tundmise võistlust. Muidugi
kiigutud-ronitud-turnitud-kõõlutud mõnuga.
Kui tuli koduteele asuda,
kõlasid laused: “Siia võiks iga
päev tulla!”, “Millal me jälle
tuleme?” jne...
Oli üks väga äge pärastlõuna
ja isegi ilmataat saatis meile
sooja päikese.
Turba Kooli hoolekogu tänab kõiki abilisi ja soovib kõigile supervahvat õppeaastat!
Uute kohtumisteni!

Edukat õppeaastat
meile kõigile
Annely Ajaots, Nissi Põhikooli
direktor

Möödas on suvi, mis kahjuks
pole olnud nii ootuspärane.
Päike kippus rohkem pilve
taha jääma ning vihmapilved võtsid võimust. Aga Eesti
sportlaste suurepärased saavutused maailma areenil, kus
vehklejad, rallisõitja, tennisepiigad, maadleja ja võrkpallurid said hakkama erakordsete
tegudega.
Sportlaste jaoks oli suvi
erakordne Loodan, et kõik on
puhanud ja energiat kogunud,
mille varal uuele õppeaastale
vastu minna.
Suve jääb meile meenutama
Laulu- ja tantsupidu “Mina

jään”, kus osalesid ka meie
kooli tublid rahvatantsu ja
laululapsed, peo keskmeks
olid meie tänased noored, kelle väärtushinnangud ja teod
alles hakkavad kujundama
Eesti riigi ja rahva teed.
Möödunud aastal lõpetas
Nissi Põhikooli 9. klassi 16
õpilast. Rõõmu teeb see, et
kõik õpilased jätkavad oma
õpinguid: 7 õpilast gümnaasiumis, 9 õpilast kutsekoolis.
Käesoleval õppeaastal õpib
Nissi koolis 155 õpilast. 1.
klassis alustas oma kooliteed
19 tüdrukut ja poissi, klassijuhatajaks õpetaja Liivi Tammemäe. Teistesse klassidesse
tuli juurde 4 õpilast. Algavast
õppeaastast on meie koolis ka

uusi õpetajaid: töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja Veikko
Hallik, inimeseõpetuse õpetaja Karin Veiler, 3. klassi õpetaja Mariliis Siirmäe, ajaloo ja
ühiskonnaõpetuse ja 5. klassi
inimeseõpetuse õpetaja ning
5. klassi klassijuhataja Julius
Liiv. Klassijuhatajatena alustasid tööd veel 4. klassis Reelika Väli, 7. klassis Reet Käärik
ja 8. klassis Kaie Saar.
Algav õppeaasta on meile
eriline, oktoobris tähistame
Nissi kool 100. aasta juubelit.
Läbi nende sündmuste vaatame tagasi oma kooli ajaloole,
tõstame esile tänast ja vaatame ka tulevikku.
Oktoobris toimuvad kohalikud valimised, kus peale

valimisi saab meist üks Eesti
suuremaid elanike arvuga valdasid Saue vald. Meie suure
valla tulevik on meie valijate
käes.
Kallid õpilased, ka teie tulevik on täna siin, sest kõik,
mis juhtub sel õppeaastal, see
kuidas te oma igapäevast õppetööd teete ja sellesse suhtute, kujundab teie tulevikku.
Soovin, et igasse meie päeva
lisanduksid uued teadmised
ja oskused. Õppige kõigest –
igast koolitunnist, igast päevast, igast hetkest! Soovin, et
tuleme kooli teades, et pilk
tuleb suunata tänasest-homsest päevast kaugemale, sinna,
kuhu tahame jõuda. Edukat
alanud õppeaastat!

Liikumisviiside
uuring
20. septembrist kuni 1. novembrini viib AS Kantar Emor
Maanteeameti tellimusel läbi
küsitlusuuringu Harjumaa,
Kohila ja Rapla elanike igapäevaste liikumiste ja liikumisviiside eelistuste kohta.
Uuringu eesmärgiks on
kaardistada elanike liikumisviiside valikud – kui palju,
millise transpordiliigiga, mis
eesmärgil ning millistesse
sihtkohtadesse
liigutakse.
Küsitletakse vähemalt 1800
Harjumaa, Kohila ja Rapla
valla elanikku. Uuring viiakse läbi nii telefoni teel kui ka
näost-näkku intervjuudena,
milles osalemine on anonüümne ja tulemusi kasutatakse üldistatud kujul.
Kui traditsioonilised liiklusuuringud vaatlevad eelkõige sõidukite liikumist, siis
liikuvusuuring annab ülevaate inimeste igapäevaste
liikumiste põhjustest, liikumisviiside valikut mõjutavatest teguritest nii jalgsi, auto,
ühistranspordiga kui ka jalgrattaga liikujate lõikes. Koos
mobiilpositsioneerimise
jt
liikuvust puudutavate andmetega võimaldab see paremini
kavandada tegevusi, mis vähendavad sundliikumist ning
soodustavad
ühistranspordiga, jalgsi ja jalgrattaga liikumist ning vajadusel nende
liikumiste mugavamat kombineerimist autoga.

Nissi Põhikooli 1. klass koos klassijuhataja Liivi Tammemäega.

Oktoobris 1917 alustati Nissi Hariduse Seltsi Koolis õppetööd.
2017. aastal tähistab Nissi kool 100 aasta juubelit.
Nissi paikkonnas on jagatud kooliharidust 330 aastat.
Nissi kooli 100 aasta juubelile ja Nissi paikkonna hariduse 330 aasta juubelile pühendatud üritused Nissi kooli
vilistlastele 28. oktoobril 2017:
• Kell 14.00 avatakse Nissi Põhikooli uksed kõikidele külalistele ja vilistlastele
• Kell 15.00 kutsetega külalistele direktori vastuvõtt Nissi Põhikoolis
• Kell 17.00 kontsertaktus Nissi Põhikooli saalis
• Kell 18.30 mälestuskivi avamine vana koolimaja juures
• Kell 19.00 ühine rongkäik Nissi Põhikooli juurest Riisipere kultuurimajja
• Kell 19.15 vilistlaste pidu Riisipere kultuurimajas
Osalustasu eelregistreerimisel 8 eurot ja toimumispäeval kohapeal 12 eurot. Tasuda saab ülekandega Nissi Vallavalitsuse arveldusarvele (SEB Pank: EE731010002018909000, Swedbank: EE762200221035027808 või Danske
Bank: EE643300332171440005). Selgitusse märkige osaleja nimi, lõpetamisaasta, haridusjuubel.
Kontsertaktus on tasuta. Haridusjuubeli korraldamist saab toetada tehes rahalise annetuse eelnimetatud arvelduskontodele. Selgitusse märkige “haridusjuubel” (soovi korral ka oma nimi).
Täpsem info kooli kodulehel www.nissikool.ee ja kooli kantseleist tel 608 7134, +372 5551 0148.
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Vilistlased
kokku!
Paar mõtet on
ammu oodanud
üleskirjutamist ja
avaldamist.
Jaak Vackermann

Lähtudes tänastest ajalooalastest kokkulepetest on Nissi
koolil tulemas 100. juubel.
Tähelepanuväärset sündmust
tähistame 25. okt. toimuva
hariduskonverentsiga
“Kas
kool on kogukonna süda?” ja
28. okt. toimuva vilistlaste
kokkutulekuga. Seoses sellega
on tuntav vajadus Nissi Kooli
Vilistlaskogu järele, mis aitaks organiseeruda lendudel,
organiseerida olulisi ettevõtmisi, koordineeriks ja teavitaks lendude esindajate kaudu tulevastest sündmustest.
Paljudes Eesti koolides on see
vilistlasorgan tekkinud ja täidab oma loomulikku rolli kogukonna ühtsuse hoidmisel.
Sestap ongi siinkirjutajal
ettepanek asutada Nissi Kooli Vilistlaskogu algatusrühm,
mis kaardistaks selle, kas vajatakse ühtset kogu või mitte.
See võiks olla ühtlasi üks päevateemasid eelnimetatud hariduskonverentsil.
Teine mõte on seotud praeguse Nissi valla ja kohekohe
uue suure Saue valla külade,
alevike ja linnaasumite ümarlauaga. Paljudes omavalitsustes on asumite ümarlauad
olemas ja täitmas head partnerlusrolli toetamaks omavalitsuste valitud ja määratud
juhtorganite tööd. Ümarlauad
annavad ja saavad tagasisidet,
sidustavad veel ühel moel kogukondi.
Siit ka teine ettepanek: kutsuda kokku Nissi külade ja
alevikeasumite ümarlaua algatamise asutamiskoosolek.
Julgen võtta enda peale teabevahendaja rolli, kui ollakse
sellest huvitatud.
Samas leian, et selline roll
ei pea sugugi olema ainult
siinkirjutajal, vaid olla võiks
demokraatlikel alustel valitud
esindajad, kes üheskoos mõtlevad välja ühisosa võimaliku
tekkimise pidepunktid. Teame ühtlasi ju sedagi, et Eestis
on palju külasid, kus ei ole külavanemaid ja on ka külasid,
kus on mitu külavanemat või
koguni, et üks külavanem on
mitme küla peale.
Kuskilt peaks siiski pihta
hakkama ja sestap need mõttedki kirja said.
Jaak Vackermann oli
Nissi 8-klassilise
kooli
õpilane 1971–
1979, Madila
küla elanik
aastast 1967.
vackermannjaak@gmail.
Jaak
com, tel
Vackermann.
5567 8563
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Nissi kooli lapsed
keeleõppereisil
Inglismaal
Kristel Källo, Nissi Põhikooli
inglise keele õpetaja

Kui Nissi kool alustas kaheksa
aastat tagasi keeleõppereisidega Inglismaale, ei osanud
meist keegi arvata, kui olulisteks ja väärtuslikeks nad kujunevad. Oma vabast ajast sel
suvevaheajal veetsid 15 õpilast (6.–8.kl.) ning kolm õpetajat ühe tööka ja sündmusterohke nädala augustikuus
Broadstairs`is. Reis koosnes
nagu tavaliselt traditsioonilisest päevakavast: keeletunnid
nii õpetajatele kui ka õpilastele keskpäevani, pärast lõunat
suundusime erinevatele tegevustele koos oma grupiga, siis
kiiresti õhtusöögile koos uue
perega ning õhtused ühistegevused mitmetest erinevatest
rahvustest koosnevate õpilastega. Nagu ikka jagati ka nüüd
õpilased keeletaseme järgi
õppegruppidesse.
Vesteldi
ning suheldi aktiivselt kohalike õpetajate eestvedamisel.
Nädala jooksul käisime matkamas, jalutuskäigul Doveri
valgete kaljude peal, sportisime, mängisime bowlingut,
tegelesime sportlike võistlusmängudega, laulsime karao-

ket, kuid kõige meeldejäävamad ja oodatumad tegevused
olid disko, näitlemistund ning
kantristiilis tantsuõhtu. Sellelt ürituselt napsasime sel
korral endale ka kirjaliku
tunnistuse tantsuõhtu võidu
kohta.
Laupäeval saime terve päeva
olla Londonis. Hommikupooliku veetsime Londoni loomaaias. Kõigepealt läbisime
kohustusliku turvakontrolli
ja siis suundusime kohe erinevate loomadega tutvuma. Otse
loomulikult avaldasid lastele
enim muljet gorillad, kaelkirjakud, jõehobu, hiidkilpkonn,
tiigrid ja selline eriline loom
nagu okapi. Hiljem tutvusime
Londoni kesklinna kohustuslike vaatamisväärsustega ja
viimaks said kõik ka vaba aega.
Iga reis on eelmisest alati
erinev. Kes sai juurde enesekindlust, julgust suhelda
võõrkeeles, kes lihtsalt laiendas silmaringi, aga kõige väärtuslikum kogemus sellest korrast oli ühtekuuluvustunne
ja rõõm ühistegevustest ning
teadmine, et keeleõppereisid
peavad jätkuma.
Ootame õhinal juba järgmist keelereisi!

Laulu ja tantsupidu “Mina jään”

Meenutusi tantsupeolt
Helena Mõistlik, Nissi kooli
tantsurühma juhendaja

Peole pääsemise kadalipp algas läinud aasta 4. oktoobril,
mil alustas tööd uus huviring
Nissi koolis: tegutsema asus
1.–3. klassi rahvatantsurühm.
Et suurel peol tantsida, tuli
tantsud selgeks õppida ning
endale korralikud rahvariided
muretseda. Nii lasime teha
oma kihelkonna rahvariided
kogu tantsurühmale. Tantsutundides tuli meil esimeseks
tantsupeo ülevaatuseks mis
toimus 25. jaanuaril Kose Kultuurikeskuses selgeks õppida 2 liigitantsu (“Tita tots” ja
“On meie keskel suvi”) ja üks
ühistants (“Oige ja vasemba”).
Esimene ettetantsimine läks
meil väga kenasti, lapsed tantsisid tublisti.
Peale seda ülevaatust tuli
veidi tantse kohendada, uuendused sisse harjutada, et siis
taaskohtuda teisel ülevaatusel aprillis. Lapsed olid sealgi
väga tublid.
Palju põnevust
Seejärel oli veidi põnevust
ja ootamist, kas pääseme
peole või mitte. Kui ühel ilusal laupäeva hommikul seda

imeilusat kirja lugesin, et Nissi põhikooli 1.–3. klassi rahvatantsurühm peole pääses,
suisa hüppasin rõõmust ning
jäin kannatamatult ootama
tantsutundi, et ka lastele head
uudist teatada. Lapsed olid
kõik väga rõõmsad ja ootasid
väga tantsupidu.
Tantsupeo nädal
Lõpuks jõudiski kätte tantsupeo nädal. 26. juunil saime
lastega kultuurimajas kokku,
et tuletada meelde tantsud ja
seletada tantsuväljaku salakeelt (knopkad, märgid jne).
27. juunil algasid tantsupeo
proovid Kalevi staadionil. Esimene päev oli väga tuuline,
kuid me ei lasknud heidutada
ilmast, vaid tantsisime naerusui.
Teisel päeval oli proov A le
Coq Arena kaarhallis, proovipäev oli pikem kui esimene.
Kolmandal päeval olime tagasi jälle tantsupeo peaväljakul Kalevi staadionil ning oli
pikk ja töine päev. Neljandal
päeval olid juba peaproovid
ja esimene etendus. Sel päeval sadas vihma ja oli tuuline, kuid teisel ja kolmandal
päeval oli väga soe päikseline
ilm. Viiendal päeval oli plaa-

nis kaks etendust, kuid halva
ilma tõttu jäi esimene etendus
ära ning toimus vaid viimane.
Kuuendal päeval toimus rongkäik, rongkäik oli ligi 6 km
pikk, lapsed olid väga tublid.
Tantsupidu oli väga elamusterohke meile kõigile. Nissi
kooli tantsulapsed andsid
tantsupeonädalal intervjuu
“Maalehele”.
Tänu kõigile
Tantsupeo nädalal oli väga
suured abilised (rühma saat-

jad): Kristel Orutalu, Terje
Rand ning mõnel päeval olid
abiks ka Eneken Maripuu,
Marika Heinleht ja Madli
Mendik. Loomulikult tänan
Nissi kooli direktorit Annely
Ajaotsa. Nad olid väga suureks abiks nii teel peole kui ka
peonädalal. Kindlasti täname
ka tantsupeonädalal kodu ja
treeningväljakute vahel trantsportinud bussijuhti. Ühesõnaga tänusõnad kõigile, kes
olid seotud meie teekonnaga
tantsupeol!

Nissi kooli tantsurühm rongkäigul koos õpetaja Helena Mõistlikuga.

Taaskohtumine paneb päikese särama ehk
uus õppeaasta Turba Koolis
Mirjam Kuuse, Turba Kooli emakeeleõpetaja

lis meediatoimetus, mida juhendab
Eneli Ööpik.

Punased pihlakad ja jahenevad ilmad
annavad märku, et on aeg kooli siirduda. Eriti oluline on algav kooliaasta kolmeteistkümne tubli koolijütsi
jaoks, keda ootas 1. septembril uus
klassijuhataja Triin Jaanisk ja suvel värskenduse saanud klassiruum.
Rõõmu tarkusepäeva üle tundsid ka
need õpilased, kes olid juba eelnevatel aastatel kooliteed sammunud.
Huvitav on ju teada saada, mida sõbrad on suvevaheajal teinud; kohata
juba tuttavaid ning uusi õpetajaid ja
jagada klassikaaslastele omaenda suvemuljeid.

Avasta ja imesta
Meediatoimetuse noored loovad
Turba Kooli siseste uudiste audiovisuaalse stendi, mida toimetatakse
aastaringselt, uuendades infot ning
uudiseid infokioskis.
Kehalise kasvatuse õpetajad Martin Korjus ja Gaide Ilves viivad läbi
ÜKE-ringitunde. Õpetaja Gaide
ÜKE-ringitundide fookuses on rüht,
lavaline esinemine ja tantsuline liikumine. Õpetaja Martini ÜKE-treeningutes pööratakse tähelepanu
füüsiliste omaduste arendamisele,
liigutusvilumuste ja -oskuste täiendamisele.
Õpetaja Kristel Kadak veab sellel õppeaastal loodusringi “Avasta
ja imesta”, mille eesmärk on arendada õpilastes analüüsivõimet ja
vaatlusoskust, meeskonnatöö ning
iseseisva töö oskusi. Tähelepanu pööratakse kodukoha looduse väärtustamisele.
Inglise keele ringi juhendab õpetaja Sirje Tabun. Ringis tehakse ettevalmistusi Harjumaa üritusteks.
Räägitakse inglise keelt kõnelevate
maade traditsioonidest, kommetest
ja söökidest. Soovijad saavad minna
kevadel keeleõppereisile.
Uus õppeaasta tundub tulevat põnev ja mitmekesine. Turba koolipere
soovib oma valla haridusasutustele
tegusat õppeaastat!

Pidulik aktus
Esimesel septembril toimunud
Turba Kooli pidulik aktus oli igati
südantsoojendav. Sõna said nii Turba
Kooli direktori kohusetäitja Heimar
Tihane, vallavanem Ermil Miggur,
hoolekogu esinaine Karina Looveer
ja paljud teised. Kõigil neil oli oma
sõnum särasilmsetele Turba Kooli
õpilastele.
Tutvustati uusi õpetajaid ning õnnitleti õpetaja Tiia Ojastet, kellel
täitus Turba Koolis õpetamisest 55
aastat. Vahva oli saalis kohata mitmeid Turba Kooli vilistlasi, kes ei
olnud oma koolimaja ja -teed unustanud. Turba Kooli pidulik aktus
lõppes ühise laulmisega. Lauluks oli
Turba Kooli oma laul, mille kirjutas

Turba kooli pesamunad oma õpetaja Triinu Jaaniskiga

eelmisel õppeaastal muusikaõpetaja
Regina.
Sellel õppeaastal on Turba Koolis
ka mitmeid uuendusi. Üheks suuremaks uuenduseks on trimestrite süsteem, mis võimaldab kooliõpilastel
vältida veerandilõpu hinnete parandamispaanikat.
Uued huviringid
Lisaks on Turba Koolis sellel aastal
palju uusi ja eelmistest aastatest juba
tuttavaks saanud ringe.
Sellel aastal on ringide valik mitmekesistatud tänu huviharidusele

riigi poolt jagatud toetusele. Ringijuhtimist jätkavad Piret Tamm ja
Karin Ülevaino, kelle käe all kunstiringis valmivad nii voolimistööd,
akvarell-, guašš-, pastell- ja akrüülmaalid kui ka palju muud põnevat,
millega kaunistada koolimaja.
Oma tegevust jätkab mudilaskoor,
kuhu on oodatud kõik 1.–4. klassi lapsed, kellel on soov laulda. Kevadest
on mudilaskoori õpilastel võimalik
hakata harjutama 2019. üldlaulupeo
repertuaari. Uueks väljakutseks sellel õppeaastal on noorte vokaalansambli moodustamine, kuhu ooda-

takse kõiki õpilasi alates 5. klassist,
kellel on soov koos musitseerida.
Sellel aastal jätkab uues kuues TORE-liikumine, mida juhendab Anu
Parts. TORE pakub õpilastele võimalusi ennast analüüsida, õpetab meeskonnatööd ja tugiõpilaseks olemist.
Õpetaja Piret Väljaotsa käe all hakkab toimuma loomesahtli ring, mis
toetab õpilase loovat eneseväljendust. Ringis mängitakse sõnamänge,
kogutakse õpilaste kirjutatud materjale, viiakse läbi sotsiaalseid etüüde
ja õpitakse etlemist.
Sellel aastal toimetab Turba Koo-
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Lehetu Külaseltsi
suvised tegemised
Olvia Laur

Suve Lehetu külas alustasime
suure peoga – tähistasime Lehetu Külaseltsi 20. sünnipäeva koos jaanitulega. Kevadel
kirjutasime KOP-i projekti,
et tähistada Külaseltsi 20. tegevusaastat. Ja et ka endistel
külaelanikel oleks põhjust
Lehetu külla tulla, siis korraldasime peo koos Jaanitulega.
Projekt nimega “Lehetu Külaseltsi 20. sünnipäev koos Jaanitulega” saigi KOP-i ja Nissi
Vallavalitsuse poolt rahastuse. 22.06.2017 kogunesid seltsi sõbrad ja koostööpartnerid
Lehetu külakeskusesse, et
ühise tordisöömisega sünnipäeva tähistada ja jaanitulel
traditsioonilisi mänge mängida ning ansambli saatel tantsida.

Nissi eakad Järvamaal tuletõrjemuuseumis.

Nissi valla eakate
tegus suvi
Merike Kiisel

Meie eakad on väga toimekad
ja aktiivsed inimesed. Kõik
üritused on rahvarohked,
harva juhtub, et mõni natuke
pikemalt mõtlev jääb “rongist
maha”. Käime oma eakatega
juba aastaid sügisest kevadeni kord kuus Haapsalu Veekeskuse mõnusid nautimas ja
paaril viimasel aastal on olnud
hooaja lõpetamine Laulasmaa
Spaas. Nii ka sel aastal lõpetasime 17. mail Laulasmaal.
Osavõtt meie veepäevadest on
alati rahvarohke ja seetõttu
jätkame oma traditsioonilist
käiku ka uuel hooajal – esimene on 20. septembril.
Külas Ugalas
27. mail olime oma rahvaga
külas vastremonditud Ugala
teatril. Saime tutvuda lavatagusega, süüa üheskoos teatri
kohvikus maitsvat lõunat, tutvuda natuke Viljandi linnaga
ja vaadata etendust “Nähtamatu daam”. Kuna ka ilmataat
oli meiega ühel meelel, siis sai
kokku üks tore päev.
Meie tublid tantsumemmed
oma ainsa “taadiga” osalesid
03. juunil Keilas Põlvkondade
peol ja nädal hiljem ka Roccaal-Mares Tallinna piirkonna
Memme-Taadi päevadel.
Nissi päev
Kuna 21. mail täitus veerandsada aastat Nissi valla
taasmoodustamisest, siis otsustasime seda tähistada 18.
juunil valla eakate päevaga.
Külla olid kutsutud kõik nende aastate Nissi vallavanemad
ja ka pikaaegsemad volikogu

esimehed. Meie tublid “Nobenäpud” olid üles seadnud
väga kena käsitööde näituse.
Meeldiva tervituskontserdi
andsid Nissi Põhikooli lapsed, tervitussõnad tulid praeguselt vallavanemalt Ermil
Miggurilt, Harjumaa pensionäride Ühenduse esimehelt
Ago Kokserilt ja Olvi Suurkütilt, Vasalemma valla eakate
eestvedajalt Anne Sinijärvelt.
Häid sõnu jagus veelgi. Meie
vallavanemaid intervjueeris
Einar Kraut. Koos istutasime vallamaja juurde pähklipuu – Nissi valla sümboli.
Peo tõmbas hooga käima meie
vahvate sõprade pillimeeste
punt “Metsik Lääs” Hanilast
ja kohvilaua eest hoolitses
“Roosta Catering”. Osalejate
vahel läks loosi palju auhindu
meie tublidelt sponsoritelt!
Aitäh kõigile, kes meie pidu
aitasid korraldada ja ka sellel
osalesid!

tud paik, aga kohalik entusiastist omanik oskas selle kõik
nii humoorikalt huvitavaks
rääkida, et kahju oli kohe ära
tulla.
Julgen soovitada, kui on
võimalust ja enne pole käinud
– väga huvitavad kohad! Tagasiteel tegime peatuse Raplas
ja saime selleski paigast tänu
meie giidile nii mõndagi uut
teada. Külastasime ka Rapla
kirikut, tegime peatuse Alu
mõisa juures ja tervitasime
Varbola linnuse juures “Nelja
kuningat”. Oli tore reis.
23. juulil tantsisid meie
Turba “Haspli” tantsumemmed Lehetus avatud talude
päeval.
Tunnustati tublimaid
12. augustil toimus Ääsmäel
traditsiooniline Harjumaa eakate päev, millest me samuti
osa võtsime.
Harjumaa
Mis

pensionäride ühenduse juhatuse poolt said tunnustuse
meie “Turbasambla” esinaine
Viive Suursalu, “Haspli” ringivanem Elle Kaarma, “Nobenäppude” ringivanem Mare
Tedremaa ja “Puruvanakeste”
võimlemisringi juhendaja Annely Üksik.
“Turbasambla” igakuised
kokkusaamised on olnud läbi
terve suve. Tublid olete!
Käes on sügis ja varsti saavad kõik toimetused aiamaal
tehtud. Võtke siis aega ja tulge
tegutsema koos teistega kultuurimajade taidlusringidesse, samuti näputööd tegema,
võimlema,
ühisüritustele,
ujuma, “Turbasambla” kooskäimistele iga kuu viimasel
kolmapäeval. Koos on tore ja
annab palju toonust juurde!
Soovin kõigile ilusat sügise
algust, rõõmsat ja optimistlikku meelt ning üksteisest hoolimist!

tulemas
Järvamaal
20. juulil olime taas ratastel.
Suur bussitäis rahvast – meie
hea Maido Kaljur bussijuhiks
ja Pille Vanker giidiks – vuras
Järvamaad avastama. Esimene peatus: Türi Ringhäälingumuuseum. Väga asjalik
giid, huvitavad ja põnevad
väljapanekud – tükike ajalugu. Järgmine peatus oli Väätsa jalgrattamuuseum – jällegi fantastiline giid, oma ala
meister. Igav ei olnud kellelgi.
Vahepeal pidasime Paides
lõunapausi ja siis võtsime
suuna Järva-Jaani Tuletõrjemuuseumi ja vanade autode
varjupaika. Arvasime küll, et
rohkem meestele orienteeri-

tavalist kodukohvikut, vaid 24
tunni maratonkohvikut.

• Haapsalu Veekeskuse
külastused 20. septembril, 18.
oktoobril, 15. novembril ja 13. detsembril. Väljumine Riisipere KM juurest
kell 11.00 ja Turba kaupluse juurest kell
11.10. Kes ei taha tulla veekeskusesse, saab
seda aega kasutada Haapsalu linnas. Omaosalus veekeskuse külastajaile 5 eurot ja linna 4
eurot.
• “Puruvanakeste” võimlemisringi esimene kokkusaamine Riisipere Kultuurimajas on neljapäeval
05. oktoobril kell 12.00.
• 21. oktoobril toimub Turba kultuurimajas algusega kell 13.00 “Eakate sügispidu”. Külla tuleb Kiisa
Rahvamaja näitering ja Viimsi rahvapilliansambel “Pirita”. Kaetud kohvilaud. Omaosalus 3
eurot. Riisiperest Turba bussivõimalus.
Infot saab telefonil: 553 2953,
678 4041.

Meenutused
Aga meenutame ka seda,
kuidas kõik alguse sai. 20 aastat tagasi kutsus Lehetu lasteaia juhataja Kaisa aktiivsed
naised kokku ja üheskoos asutasime Lehetu Külaseltsi (esimene nimi oli Lehetu Maanaiste Selts). Selle aja jooksul
on juhtunud palju – on olnud
tõuse ja langusi, aga viimasel
10 aastal oleme endise lasteaia hoone koos õuealaga kujundanud külakeskuseks, kus
koos käia, et ühisüritusi ette
valmistada ja läbi viia, ajalehti, ajakirju ja raamatuid lugeda ning laenutada, internetti
kasutada, valla sotsiaaltöötaja vastvõtul käia ning lihtsalt
omavahel juttu puhuda. Oleme kirjutanud projekte, et
maja remontida, talguid korraldada, küla ja seltsi sünnipäevi pidada, jaanituld teha,
millest ka endised külaelanikud heameelega osa võtavad,
ekskursioonidel käia ja muid
huvitavaid asju teha.
Nissi valla aastapreemia
Käesoleval aastal hindas
Nissi valla volikogu Lehetu
Külaseltsi 20. aastat väga väärikalt – meile omistati külaelu
järjepideva edendamise eest
Nissi valla aastapreemia. Aga
mis kõige tähtsam – me oleme
väga palju häid sõpru ja toetajaid endale saanud! Suured
tänud Teile kõigile!!
Järgmise tegevusena otsustasid Lehetu noored naised
Kristi ja Kaijaliina pidada
Augustikohvikut. Aga mitte

Oli alles toiduvalik
12.08 kell 12.00 ootas külastajaid suurepärane menüü –
seljanka, BBQ-ribi, seapraad,
kanapraad, praetud räim,
pizza, burks, viineripirukas,
kukeseenepirukas, kamatort,
rukkipurukook,
tarretisekook ja suussulavad pavlovad!
Oohh, küll oli raske valida!!
Ja külastajaid jätkus tõesti 24
tunniks. Vahepeal küll oli kohvik suletud, aga sellepärast, et
esimesi hommikusi külastajaid värske seljankaga kostitada. Aga kõige lõbusam oli see,
kui üks külamees esmaspäeva
lõuna ajal nõutu näoga külakeskuse hoovis seisis ja kohvikut ei olnudki.
Enne uue kooliaja algust
tulid meile külla Pipi, Pipi isa,
Tommi ja Annika – käes oli
Pipi pannkoogipäev. See päev
on alati täis üllatusi, lõbusaid
mänge ja palju pannkooke
ning Pipi isa küpsetab alati
nii maitsvaid pannkooke! Ja
peale suurt pannkoogi söömist kulub natuke raputamist
ära, s.t hobusega ratsutamist.
Kooliaeg võis alata!
Vanavanemate päev
Septembri teine nädalavahetus on vanavanemate päev.
Juba mitu aastat oleme seda
tähistanud koos Lehetu minimissi ja –misteri valimisega.
Minimissi valimine on ainuke
järjepidev Lehetu Külaseltsi
üritus, mis on ära jäänud ainult ühel korral, sest suures
saalis toimus remont. Meie
minimissi konkurss ei erine
mitte millegi poolest suurte
misside valimistest, sest läbi
proovide ja esinemise on alati
ohtralt emotsioone ning palju
huvitavaid etteasteid. Ja kui
raske on veel žürii töö, sest
ka sellel aastal olid kandidaadid tublid ja andekad. Nüüd
siis tulemused: vaieldamatu
publiku lemmik Darja, miss
naeratus Margete, II printsess
Vanessa, I printsess Marjen,
Lehetu Minimiss Anete ja Lehetu Minimister Ruslan.
Selline on lühikokkuvõte
meie tegemistest, aga pikemaid ülevaateid Lehetu Külaseltsi tegemistest saab jälgida
FB lehel https://www.facebook.com/ lehetukulaselts/
Sündmused jäädvustab Elvi
Urgas.

Nissi Naisselts
tänab
Vello Ennistet ja
AS Seve
Raimond Valgrele
pühendatud pingi
renoveerimise
eest.
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KOHALIK POLIITIKA

4 aastat üheskoos
Kaido Katalsepp, Nissi Vallavolikogu esimees

Olen ikka olnud
seda meelt, et enne
pole mõtet kaagutada, kui muna munetud.
Seetõttu soovin kokku võtta
nüüd volikogu viimase nelja
aasta olulisemad otsused. Eks
olulisus sõltub sellest, mida
keegi tähtsaks peab, ent minu
edetabel on järgmine:
1. Kernu, Nissi, Saue valla ning Saue linna ühinemine, millega moodustati uus
21 000 elanikuga Saue suurvald.
Oli teada, et valitsus planeerib haldusreformi läbi viia. Jäi
ainult küsimus, kas läheme
vooluga kaasa ja ootame, mis
tulevik toob, või osaleme ise
aktiivselt ühinemisprotsessis
– rääkides kaasa, milline võiks
olla see omavalitsus, kuhu
hakkab kuuluma ka tänane
Nissi vald. Mulle tundub, et
osalemine oli mõistlik – saime tuua välja need punktid,
mis on ja olid meile olulised
ning leida ka lahendused, kuidas meie mured lahendatud
saavad. Olgu selleks siis noorsootöö, kooliharidus, kultuur,
sotsiaalhoolekanne või ühistranspordi korraldamine.
Ühise koostöö tulemusi võime näha ka viimastes arengutes, kus üha enam hakkab
tunduma, et raudteeühendus
Turbani saabki teoks. Igaks
juhuks märgin ära, et sellised
asjad ei sünni niisama, vaid
teatud huvigruppide koostööl.
Ja siin näen väga suurt osa ka
liitumisprotsessil.
2. Munalaskme Hooldekodu
sulgemine.
Ei ole palju selliseid otsuseid, mis volikogu laua taga
saavad absoluutse volikogu
toetuse. Ent hooldekodu sulgemine oli just üks neist.
Munalaskme Hooldekodu
oli kehvas seisus ning vajas
suuri investeeringuid. Lisaks
tekitas probleeme ligipääsetavus – ilma isikliku transpordita oli see peaaegu võimatu.
Sulgemisotsus ei sündinud
üleöö, vaid peale korralikku
eeltööd. Tegime arvutusi, külastasime
vallaametnikega
erinevaid hooldekodusid ning
otsisime võimalust, kuidas
tagada oma hooldatavatele ja
vanuritele inimväärikas vananemine. Esimese sammuna
muutsime hooldekodu toetuse taotlemise tingimusi – selleks, et vallapoolset toetust
saada, ei pidanud enam ilmtingimata paigutama inimest
Munalaskmesse ning teise
sammuna tuli hooldekodu
lõplik sulgemine. Sõlmisime
koostöölepingu Sihtasutusega PJV Hooldusravi, kes võttis
kohustuse pakkuda teenuseid
meie piirkonna elanikele.
Küll aga jätsime endale vabad

käed – soovi korral on võimalus paigutada hooldatavaid ka
teistesse hooldekodudesse .
Tahan tänada vallaametnikke, kes selle muudatuse ellu
viisid.
3. Suurköögi ehitus Riisipere Lasteaias ning uue söögisaali ehitus Turbas
Neid kaht objekti ei saa
omavahel eraldada. Üks ei
oleks sündinud ilma teiseta.
Ent ligi 350 000 eurone investeering on läinud asja ette
– vallas on nüüd kaasaegne
köök, mis hetkel varustab toiduga kolme allasutust – Riisipere Lasteaeda, Nissi Põhikooli, Turba Kooli ning mis on
ehitatud potentsiaaliga varustada sooja toiduga ka Turba
Lasteaeda.
Ent suurimad asjad meie
vallas ei sünni mitte omavalitsuse initsiatiivil, vaid tänu
ettevõtjatele ja ettevõtlikele
inimestele.
Veel neli aastat tagasi ei
omanud me erilist selgust,
mis saab lagunevast Riisipere mõisast või kas Ellemaa
Elektrijaama hoones tõepoolest Mootorispordimuuseum
avatakse.
Täna on hea tõdeda, et mõis
on leidnud hea omaniku ning
Mootorispordimuuseum on
külastajatele avatud.
Omavalitsuse osa selliste
projektide puhul on väike.
Peamine, et projekteerimistegevused ja kasutuslubadega
seonduv ei oleks liialt bürokraatlik.
Meie tõeline rikkus on meie
inimesed – need, kes on aktiivsed, toimetavad, ei otsi
teiste tegemistes pidevalt vigu
ning kes löövad käe külge, kui
neilt palutakse.
Meie rikkus on külaaktivistid, kes tegutsevad sisemise
veendumuse alusel, et neil on,
mida kogukonnale anda.
Valimised on käes.
Tänan kõiki endiseid ja
praeguseid volikoguliikmeid,
vallavalitsuse liikmeid ja
ametnikke, allasutuste juhte ja töötajaid koostöö eest.
Mitmed neist on panustanud
Nissi Valla arengusse aastaid.
Tasa ja targu. Vaikselt ja märkamatult – ilma aplausi, pasunahelide ja trummideta. Vilju
lõikavad teised.
Tänan vallakodanikke, et
säilitasite meiega kannatuse –
ka siis, kui vahel andsime põhjust selle katkemiseks.
Nissi vald on meie kõigi
nägu. Natuke.
Ikka kõike paremat!

Kandidaadid
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Suvised tantsud ehk
Roosi I Ungaris
Mare Rabi, Roosi I ringivanem

Nii nagu viis aastat tagasi,
kui Roosidel (loe: Riisipere
kultuurimaja naisrahvatantsurühm Roosi I) sai Eestimaa
“suvest” küll ja sõideti Rooma,
leiti ka nüüd, et on paras aeg
kuhugi soojemasse paika rännata.
Seekord oli sihiks Ungari –
Makó linna rahvusvaheline
folkloorifestival “International County-Wandering Folklore Festival”.
Väike kokkuvõte reisipäevikust
• 15. juuli
Väga hilisel õhtul istusime
Hansabussi pardale ja alustasimegi pikka teekonda koos
Ääsmäe väikeste ja vähe suuremate tantsulaste ja nende
saatjate ning Varbola naisrühmaga.
• 16. juuli
Poola tervitas meid juba
mõnusalt sooja ilmaga. Õhtul
tegime jalutuskäigu Varssavi
vanalinnas, mis on jätkuvalt
tore ja ilus koht. Sinna jõudmiseks proovisime järele ka
ühistranspordi. Ja tuleb tõdeda, et inimene ikka õpib
kogu elu: kui sa sõidad linnaliinibussiga nii, et mahtumiseks tuleb kõht sisse tõmmata ja arvad, et ega nüüd enam
küll ühtegi inimest juurde ei
mahu, siis arva uuesti – mahub küll.
• 17. juuli
Väga varasel hommikutunnil alustasime sõitu Slovakkia
poole. Tabas meid ka esimene
äpardus – hommikusööki, mis
pidi meile kaasa pakitama, ei
olnudki. Aga kuna kaasavõetud toiduvarud ei olnud veel
ammendunud, siis me väga ei
kurvastanudki.
Lõuna paiku tegime peatuse
Wieliczka soolakaevanduses.
Täiesti hämmastav koht, mis
on kantud ka UNESCO maailmapärandi nimistusse. Võiks
öelda, et sügaval maa all on
terve linn, mis on tehtud soolast. Taaskord panevad inimvõimed imestama – maa all on
sadu soolast skulptuure, mille
autoriteks on täiesti tavalised
soolakaevurid. Tõeline pärl on
muidugi Püha Kinga saal-kirik, mis mahutab ca 500 inimest, oma soolakristallidest
lühtrite, altari ja sammastega.
• 18. juuli
Lõpuks Ungaris. Kohtusime
oma giidi Péter Pomoziga, kes,
üllatus-üllatus, rääkis puhtas
ja väga heas eesti keeles. Selgus, et tegemist on muuhulgas
eesti ﬁloloogiga, kes aeg-ajalt
peab loenguid ka Tartu Ülikoolis.
Esimene sihtkoht Szetendre
– mõnus väike linnake ja selle
läheduses asuv vabaõhumuu-

Hambaravihüvitis
täiskasvanutele
Kaidi Kasenõmm, Haigekassa
terviseedenduse ja kommunikatsioonitalituse spetsialist

Roosi I Ungaris, enne rongkäiku...

... ja linnapea vastuvõtul.

seum. Siinseks märksõnaks
kuumus, kuumus ja veel kord
kuumus (varjus 37o). Proovisime kohe järele ka, kuidas
sellise kuumaga tantsida on –
andsime Péterile ja bussijuhtidele väikese kontserdi.
• 19. juuli
Hommikut alustasime taas
koos Péteriga, seekord juba
Budapestis, imeilusas kireva
ajalooga linnas.
Õhtuks jõudsime festivalilinna Makosse, mis meie saatja sõnul on Ungari sibulapealinn. Ja seda tiitlit on see libnn
tõesti väärt, sibul on siin mahlane ja magus.
• 20. juuli
Esimene esinemise päev.
Enamusele meist täiesti esmakordne kogemus, nimelt
tuli esineda spaas-veekeskuses. Ungari mõistes üldsegi
mitte ebatavaline esinemis-

koht, kuna madjarid on tõeline spaa-usku rahvas (nagu
giid Peter ütles, on spaa-kultuur üks kolmest heast asjast,
mida türklased neile pärandiks jätsid, teine on punapipar
ja kolmas on... juba meelest
läinud). Taas muidugi meeletu
kuumus, õnneks oli võimalus
enne esinemist veemõnusid
nautida. Tõeline väljakutse oli
rahvariiete selgasaamine, eriti
tuli vaeva näha sukkpükstega.
Igatahes tekkis tunne, et järgmine kord tuleks sõita esinema pigem Lapimaale.
Vahetult enne esinemist
tuli tõdeda, et õnnetused käivad ikka mööda inimesi – kuumus nõudis esimese ohvri, kes
kuumarabandusega haiglasse viidi ja järgmised päevad
möödusid tema jaoks paraku
tubaselt.
• 21. juuli

Esinemisest vaba päev. Külastasime Bugacit, kus saime
osa hobuste vaatemängust
ning pakuti traditsioonilisi
ungari toite (keelest võis jälle
ilma jääda, nii maitsev oli).
Õhtul saime kokku teiste
festivalil osalejatega Poolast,
Hispaaniast ja Tšehhist.
• 22. juuli
Teine esinemispäev ja linnapea vastuvõtt.
Enne esinemist oli ka väike, ca 2 km pikkune rongkäik.
Korraldajad olid põhjamaalaste pärast ikka väga mures
ja terve tee käis meie kõrval
noormees kärutäie külma
veega, mis tõesti ka väga vajalikuks osutus.
Esinemine läks suurepäraselt ja pealtvaatajad tänasid
meid suure aplausiga.
• 23. juuli
Kolmas esinemispäev ja
taaskord veekeskuses. Seekord peletas saabuv äike ja
vihm küll pooled pealtvaatajaist minema, aga meie nautisime sellegipoolest.
• 24. juuli
Ärasõit Slovakkia poole. Kui
reisi alguses laskusime sügavale maa alla, siis nüüd asusime vallutama Kõrg-Tatraid
Štrbské Plesos. Vapramad võtsid ette 400 m matkaraja ning
vallutasid 2100 m mäetipu.
Jälle üks tõeliselt lahe elamus.
• 25. juuli
Hommikupoolne sihtkoht
oli Belianska koobastik ja edasi juba Varssavi.
• 26. juuli
Ja natuke enne südaööd olemegi tagasi kodus! Läbi sai üks
ääretult vahva reis bussitäie
toreda tantsurahvaga.

1. juulist kehtib ravikindlustusega täiskasvanule aastas
vähemalt 30-eurone hambaravihüvitis.
Kuna summa ei kandu üle
järgmisesse kalendriaastasse,
tasub tänavune hüvitis enne
aasta lõppu ära kasutada.
30-eurost hambaravihüvitist saab kasutada ühel hambaarsti külastusel kuni 50%
arve eest tasumiseks ning teise (vähemalt) poole summast
tasub patsient ise.
Rasedad, alla aastase lapse emad, osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle
63-aastased eakad ning suurenenud hambaravivajadusega inimesed saavad alates 1.
juulist hambaravihüvitist 85
eurot aastas ning nemad tasuvad raviarvest alati vähemalt
15% ise. Hüvitis arvestatakse
patsiendi arvelt maha kohe
hambaarsti juures makstes
ning hiljem ei pea inimene
esitama ühtegi dokumenti või
avaldust.
Hüvitist saab kasutada ainult nende hambaarstide juures, kes on haigekassa partnerid. Seda, kas arst on sõlminud
vastava lepingu, tasub alati
aega kinni pannes kliinikult
küsida või vaadata haigekassa kodulehelt haigekassa.ee/
hambaravi.
Kui arst osutab nii nimekirja kuuluvaid kui ka mittekuuluvaid teenuseid, siis
arvestatakse hüvitise summa
maha ainult nende teenuste
eest, mis on kirjas esmavajalike teenuste nimekirjas. Üle-

jäänud teenuste eest tasub
patsient täishinda vastavalt
hambaarsti hinnakirjale.
Täiskasvanute hambaravihüvitis kehtib ainult esmavajalikele teenustele, mis on
kirjas haigekassa tervishoiuteenuste loetelus: hambaarsti vastuvõtt, diagnostika (sh
röntgenülesvõtted),
ravimi
asetamine ja ajutise täidise
paigaldamine, püsiva täidise
paigaldamine, hamba eemaldamine, mädakolde avamine
ja ravimine, juureravi, igemealuse hambakivi kirurgiline
eemaldamine ning tuimestus.
Hambaarst võib patsiendilt
küsida ka visiiditasu 5 eurot
(va lapseootel naistelt).
1. juulist kehtib uus täiskasvanu hambaproteesihüvitise
määrus. Proteesihüvitist on
võimalik kasutada kolme aasta peale summas 260 eurot.
Proteesihüvitisele on õigus
ravikindlustusega töövõimetuspensionäridel, vanaduspensionäridel, üle 63-aastastel ning osalise või puuduva
töövõimega inimestel.
Proteesihüvitise
taotlemiseks on kaks võimalust:
1) esitada haigekassale hambaproteeside hüvitise avaldus ja proteesimistööde eest
tasumist tõendav dokument
või 2) esitada proteesitegijale
avaldus, kus taotlete kulude
kandmist hüvitise ulatuses
otse proteesitegijale.
Kõik proteesihüvitise taotlemiseks vajalikud avaldused
leiate haigekassa kodulehelt
või klienditeenindusest.
Alates 1. jaanuarist 2018 ei
pea enam proteesihüvitise
saamiseks avaldust tagantjärele esitama – kogu arveldus
toimub otse hambaarsti ja
haigekassa vahel.
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Kuulutused

BennetPuit OÜ Keilas
võtab tööle maaler /
püstol-värvija. Lisainfo
tel 502 2268

---------Korralik talvekartul

kartulisalvest! Kojuvedu
tasuta! 0,4 senti / kg ehk

25 kg maksab 10 € / võrk.
Sordid: Laura, Gala,
Esmee (aretatud Laura
sordist), Elfe (keskmine
muredus), Vineta (mure
kartul). Transport tasuta.
Müük üle Eesti! Alates
1000 kg hind kokkuleppel. Kaardimakse
võimalus koduuksel! Tel
Silmade kontroll ja
prillide müük
27. oktoobril kell 10.00
Turba kultuurimajas
Info ja registreerimine
telefonil 5323 2454
Silmade kontroll 15 €,
prilliostjale
tasuta!

Tule osale Euroopa moodsaima tootmise käivitamisel!
Kohila Vineer OÜ on Latvijas Finieris tütarettevõte. Latvijas Finieris on üks Euroopa juhtivatest vineeritootjatest. Kontserni koguinvesteering Eestis asuvasse tehasesse ulatub kuni 80 miljoni euroni, mis on üks viimase aja suuremaid investeeringuid Eesti tootmissektoris.
Kohila Vineer OÜ on kasepuidust spooni ja vineeri valmistav puidutöötlemise ettevõte. Lõpptooteks on kõrgekvaliteediline erinevate pinnakatetega vineer, mille peamised kasutusvaldkonnad on
ehitus, transporditööstus, laevaehitus ja mööblitööstus.

Otsime oma meeskonda

operaatorit,
kes töötab igapäevaselt CNC-pingil
ning tagab kvaliteedinõuetele vastava
toodangu.
Ootame Sind kandideerima kui omad
tehnilist taipu, iseseisvust ja
arvutioskust vähemalt kesktasemel.
Eelise teiste kandidaatide ees annab
vastav kutseharidus ja / või töökogemus
CNC-pingiga.
Omalt poolt pakume
• väärilist töötasu ning püsivat tööd
• kaasaegseid töö- ja olmetingimusi
vastvalminud tootmishoones
• vahetustega tööd (12-tunnised
vahetused, nii päevased kui öised, 3 tööl,
3 vaba, tööpäeva algus vastavalt kas
8.00 või 20.00)
• ettevõttesiseseid soodustusi
(sh sportimine, taastusravi, toitlustus,
ühisüritused jne)
• väljaõpet kohapeal
Kandideerimiseks saada oma CV
personal@kohilavineer.ee. Täiendav
info tel +372 5688 8517, Anu Soo

513 2310

553 1485 või taivop01@
---------gmail.com
Müüa armas ja hoolega
---------hoitud suvekodu Laitses, Müüa biopuhastid, septi-

Kaasiku küla, Vega AÜ,
Kernu vald. Suvekodu
59 m2, kuiv kelder, krunt
859 m2 piiratud hooldatud hekiga, uus puurkaev. Lisaküsimused tel

kud, imbtunnelid – vaata
www.biomahuti.ee. Küsi
personaalset pakkumist!
Tel +372 5811 7118 või
viljar@biomahuti.ee

----------

Ostan erinevaid retro ja
vanavara esemeid, portselan, kristall, klaas, ehted, mööbel, keraamika,
mündid, vanad rahad jpm
erinevat. Tel 5344 7574

---------Vajatakse mehi ja naisi

huvitavate ehitustööde
teostamiseks. Tööd eri-

nevad ja vaimu arendavad. Palk sõltub enda ja
meeskonna panusest. Tel
5352 9476

---------Õmblusfirma otsib tragisid õmblejaid Keilasse.
Kontakt tel 5357 0025

