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Kaitseliidu aastapäeva tähistamine Järvakandis
10. novembril tähistatakse Kaitseliidu Rapla Maleva ja
Järvakandi Vallavalitsuse korraldatud üritusega Kaitseliidu 92. aastapäeva.
Kell 14 toimub kultuurihalli ees pidulik lipuheiskamine, peetakse kõnesid ja asetatakse mälestuskivi juurde lilled. Kell 14.30–17 on kavas relvanäitus (kultuurihallis),
maastikumäng, politsei ennetustöö (kultuurihallis), päästeameti ennetustöö (kultuurihallis), võimalik on end proovile panna laskeimitaatoril (kultuurihallis). Kell 16 näeb
Club Cinema saalis tasuta ﬁlmi „Detsembrikuumus”. Alates 14.30 kuni ürituse lõpuni pakutakse ka sõdurisuppi.

Kõrvaldatakse ehitusvigu
Renoveeritud kultuurihalli juures tegutsevad jälle ehitusmehed. Ligemale aastase kasutuse käigus on ilmnenud
mitmed ehitusvead, mille kõrvaldamine nüüd garantiitööde korras toimub.
Ehitusnõunik Meelis Tomsoni sõnul teostatakse soojustuse ja aurutõkke täiendavat tiheduskontrolli ning
ühtlasi kõrvaldatakse avastatud ehitusvead. Pärast garantiitööde lõppu ja ventilatsioonisüsteemi uues olukorras tasakaalustamist peaksid oluliselt vähenema ka hoone ekspluatatsioonikulud. Tööde maksumuse katab kindlustus.
Remonttöid teostatakse lokaalselt, püüdes nii minimaalselt häirida Järvakandi Kultuurihalli ja selle isetegevusringide tööd.

Noortekeskusega tutvumas.

tukogust, Kadrin Karro kultuurihalli ringijuhina. Ära
märgiti
kohusetundlikku
tööd ja suurt pühendumist
oma tööalaste eesmärkide
ning ideede elluviimisel.
Õhtu lõpetas Thea Paluoja laulustuudiost välja
kasvanud vokaalkollektiiv
Chilling, kes oma kuuehäälse meeleoluka esinemisega
koosviibijaile kvaliteetse ja
südantsoojendava kultuurielamuse pakkus.
JK

Marko Matson sai päästeteenistuse medali

Vokaalansambel Chilling.

Külalisteraamat on ajutiselt suletud
Septembrist on suletud Järvakandi valla internetileheküljel
www.jarvakandi.ee
asunud külalisteraamat, seega
puudub nüüd alevielanikel ja
Järvakandiga seotud inimestel võimalus a) tuua avalikkuse ette inimese arvates olulisi vallaelu erinevaid tahke
puudutavaid probleeme; b)
astuda teda huvitavates küsimustes vallaametnikega avalikku diskussiooni, kaasates
mõttevahetusse ka teisi antud
teemaga haakuvaid järvakandilasi; c) saada püstitatud
küsimustele vallaametnikelt
pädevaid ja avalikke (kõigile asjast huvitatud inimestele
kättesaadavaid)
vastuseid;
d) lihtsalt viriseda (lähtudes
seisukohast, et see, mida kohalik võim teeb, on halvasti
tehtud).
Hetkel on avaliku külalis-
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Tähistati haridus- ja
kultuuritöötajate päeva
5. oktoobril olid Järvakandi
haridus- ja kultuuritöötajad
oodatud pidulikule õhtule
kultuurihalli: austati neid,
kes oma igapäevatööna või
põhitöö kõrvalt pakuvad
oma teadmisi, oskusi ja kogemusi, andes endast tihti rohkemgi, kui kirjaread
ametijuhendis ette näevad.
Järvakandi Gümnaasiumi
õpetajad kasutasid abiturientide pakutud tunnivaba päeva täies mahus – enne pidulikku koosviibimist jõuti ära
käia ka Türil asuvas ringhäälingumuuseumis.
Õhtune üritus algas ringkäiguga
vastrenoveeritud
noortekeskuse hoones, seejärel jätkati piduliku koosviibimisega
kultuurihalli
väikeses saalis.
Vallavanem Mart Järvik
tunnustas tänukirjaga neid
haridus- ja kultuuritöötajaid,
keda asutuste juhid selleks
olid esitanud: Sirje Zahkna
ja Annika Allikson Järvakandi Gümnaasiumist, Helle
Möldre lasteaiast Pesamuna,
Taimi Veedam aleviraama-

Maakonna
tublimad
kümnevõistlejad
on Järvakandis

teraamatu leheküljel järgmine tekst: Endine külalisteraamat on suletud!
Probleemide,
ettepanekute, murede jne tekkimisel
pöörduda vastava vallavalitsuse ametniku poole:
vallavanem Mart Järvik –
mart@jarvakandi.ee;
abivallavanem Sirje Mett –
sirje@jarvakandi.ee;
vallasekretär Sigrid Algre –
sigrid@jarvakandi.ee;
sekretär-registripidaja Katrin Kuum –
katrinkuum@jarvakandi.ee;
sotsiaalnõunik Vieno Rippinen – vieno@jarvakandi.ee;
ehitusnõunik Meelis Tomson – meelis@jarvakandi.ee;
majandusnõunik Ene Nüganen – ene@jarvakandi.ee;
ﬁnantsjuht Kadri Alliksaar –
kadri@jarvakadni.ee;
raamatupidaja-ökonomist

Helje Nahkur –
helje@jarvakandi.ee;
korrakaitseametnik Vladimir
Doktorov –
vladimir@jarvakandi.ee.
Vallavanem Mart Järviku
sõnul tingisid külalisteraamatu sellisel kujul jätkamise
võimatuse nimetud kommenteerijad, kes lubasid endale nii vallaametnike kui ka
kaaskodanike põhjendamatut solvamist.
Valdade
kodulehtedelt
saadava info lihtsamaks leidmiseks ja nende ülesehituse
ühtlustamiseks on loodud
üleriigiline töörühm. Eesmärgiks on seatud ühtse tehnilise
lahenduse väljatöötamine, et
kõikide valdade kodulehtedelt info leidmine oleks lihtsam, kõigile arusaadavam.
Ühel kevadisel töörühma koosolekul, kus käsitleti

kodulehtede
infovahetuse
võimalust vallakodanikega,
nimetati Järvakandi valla
kodulehte negatiivse näitena
– sellist anonüümset laimulevitamist ei peeta kohalike
omavalitsuste kodulehtedel
heaks tavaks. Sellest lähtuvalt otsustasid vallavõimud,
et uue ühtse lahenduse (s.o
autoriseeritud juurdepääs kodulehtedele) rakendamiseni
saavad vallakodanikud kirjutada valla kodulehelt otse
vastava valdkonna ametnikule. Paralleelselt otsitakse
lahendust vanale kodulehepõhjale ID-kaardiga sisenemiseks ja seal siis juba autoriseeritult ettepanekute või
kommentaaride avaldamise
võimaluse pakkumiseks. Uus
lahendus loodetakse tööle rakendada juba lähiajal.
JK

Septembris autasustas Päästeamet Päästeteenistuse medaliga Järvakandi komandopealikku Marko Matsonit, kes
pälvis tunnustuse pikaajalise tulemusliku töö eest (teenistusstaaž 16 aastat, lisaks varasem tegevus vabatahtlikuna). Märkimist on leidnud ka M. Matsoni riigikaitsealane
tegevus, selle kinnituseks on talle omistatud Kaitseliidu
Rapla Maleva rist.
Järvakandi päästekomando liikmetest sai Päästeteenistuse medali ka Indrek Karilaid, keda tõsteti esile vabatahtliku tuletõrje arendamise eest Lelles.
JK

Mälumängurid alustasid
25. hooaega
Teisipäeval, 26. oktoobril alustas 25. hooaega mälumäng
“Järvakandi kilb”. Osales kokku kuus võistkonda Eidaperest, Järvakandist, Kaismalt, Purkust ja Raikkülast. Mängud toimuvad oktoobrist maini kord kuus teisipäeviti.
Mälumängu toimumiskohaks on Tuliheina kinosaal,
hooaja viimane mäng toimub traditsiooniliselt Kaisma
Suurjärve puhkealal.
Pisut statistikat: 24 hooaja jooksul on žürii esitanud vähemalt 5500 küsimust, millele vastamiseks on mängijad
kulutanud ligi 500 tundi. Vastajaist on staažikam Eidapere
esindaja Rein Veskimägi, kõige kaugemalt, Virumaalt, sõidab kohale Järvakandi Wellode võistkonda kuuluv kolonelleitnant Martin Herem.
Alanud hooaja esimeses mängus jäid esikohta jagama
Eidapere ja Raikküla võistkond. Et auhinnaraamatuid jätkub ainult ühe võistkonna liikmetele, siis vastus lisaküsimusele määras auhinnaomanikeks Raikküla võistkonna
tublid mehed ja noorikud.
Enno Alliksaar
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VOLIKOGU

Uus realisatsiooniplaan lähtub
majanduse jätkuvast madalseisust
Volikogus 29. septembril
Kuulati Järvakandi Gümnaasiumi direktori Aet-Triin
Vasnu informatsiooni muudatustest, mis tulenevad uuest
põhikooli ja gümnaasiumi seadusest.
Esindaja nimetamine Järvakandi Gümnaasiumi pedagoogide atesteerimiskomisjoni
Volikogu otsustas nimetada valla (kooli pidaja) esindajaks Järvakandi Gümnaasiumi pedagoogide atesteerimiskomisjonis Enno Alliksaare.
Järvakandi arengukava 2011.–2013. a realisatsiooniplaani muutmine
Kuulanud ära haldus- ja arengukomisjoni esimehe Enno
Alliksaare selgitused, otsustas volikogu kinnitada haldusja arengukomisjoni muudetud Järvakandi valla arengukava realisatsiooniplaani aastateks 2011–2013.
Enno Alliksaar: „Rahalised arvnäitajad 2011. aasta tegevusteks on planeeritud tagasihoidlikud. Masu vabariigi
majanduses jätkub ja valla põhilise tulubaasi, üksikisiku
tulumaksu kasvu ei ole ette näha. Suuremad tegevused saavad olla ainult projektipõhised.“
Järvakandi valla lasteaia uue põhimääruse kinnitamine
Kuulanud ära lasteaia juhataja Heivi Kipperi vastavasisulise ettekande, kinnitas volikogu uue põhimääruse.
Vallavara võõrandamine
Lähtudes vallavalitsuse ettepanekust, otsustas volikogu
müüa Järvakandis Mäe tn 6-3 asuv korteriomandi hinnaga
19 750 krooni.
Vallavolikogu 25.11.2009. a otsuse nr 32 muutmine
Volikogu otsustas muuta Järvakandi Vallavolikogu 25.
novembri 2009. a otsuse nr 32 “Järvakandi Vallavolikogu
alatiste komisjonide liikmete kinnitamine“ punkti 2 (muudetud 25. augusti 2010. a otsusega nr 17) sõnastust järgnevalt: “Kinnitada valla volikogu alalise haldus- ja arengukomisjoni liikmeteks Lauri Hollo, Anatoli Riippinen, Regiina
Jõhvikas, Kadrin Karro, Raul Kivilo, Piret Lindmaa, Marko Matson, Eerik Salumäe, Margus Sepp, Silver Šefer.”
Volikogus 27. oktoobril
Alanud kütteperioodist ja ettevõtte tulevikuplaanidest
Ülevaatliku sõnavõtuga Järvakandi Soojus OÜ hetkeolukorrast ja edasisest tegevusest esines ettevõtte juhataja
Aleksander Kuruson. Volikogu võttis informatsiooni teadmiseks.
Vallavara valitsemise kord
Volikogu kinnitas uue Järvakandi vallavara valitsemise
korra, millega sätestatakse Järvakandi vallaomandis oleva
vara valitsemise, kasutamise ja käsutamise alused. Sätestatut ei kohaldata vallavara suhtes, mille valitsemiseks,
kasutamiseks ja käsutamiseks on riigi või Järvakandi valla
õigusaktidega kehtestatud erikord.
Munitsipaalkorterite üürile andmise ja kasutamise
korra kehtestamine
Volikogu kehtestas munitsipaalkorterite üürile andmise ja
kasutamise korra, millega sätestatakse munitsipaalkorterite
mõiste, üürile andmise tingimused, üürilepingu sõlmimise,
pikendamise ja lepingu lõpetamise kord ning korteri üürniku
õigused, kohustused ning piirangud korteri kasutamisel.
JK

Abimees pimedaks ajaks – helkur
Saabunud on aeg, kus pimedat aega on rohkem. Jalakäijatel
on just pimedal ajal suurem risk sattuda liiklusõnnetustesse. Jalakäijad peavad ennast pimeda ajal nähtavaks tegema.
Kõige odavam ja lihtsam abimees on siin helkur.
Kui jalakäija näeb lähenevat sõidukit juba kaugelt, siis
helkurita jalakäijat näeb autojuht alles 30–40 m kauguselt.
Kui sajab veel vihma või lund, vastu tuleb teine auto, sõiduki esiklaas on määrdunud, siis alles 15–20 m kauguselt.
Kui kanname helkurit, siis oleme sõidukijuhile nähtav juba
130–150 m kauguselt. Seega jääb autojuhile piisavalt aega
reageerida ja teist ohutult mööduda.
Helkurita jalakäijaid on politsei varasemalt ka hoiatanud,
kuid nüüd määratakse rahatrahv. Seaduse järgi võib helkurita jalakäijat karistada kuni 600-kroonise rahatrahviga.
Ohutut liiklemist!
Margut Jõgisoo
Politsei- ja piirivalveameti dokumendihaldusbüroo
asjaajamistalituse juhtivspetsialist

Väljaandja Järvakandi Vallavalitsus
Järvakandi, Tallinna mnt 17
Toimetaja Jaanus Randla; tel 489 4710
e-post: kaja@jarvakandi.ee
Trükk: Kuma trükikoda

Tervisepäev “Reipalt koolipinki”
Järvakandi Gümnaasiumis
tähistati 10. septembril juba
teist korda üleriigilist tervisepäeva, mis sisaldas erinevaid tegevusi, matku ja töötube. Koolitunde sel päeval
polnud ja kaasatud oli kogu
koolipere. Meie kooli sõnumiks oli „Liikumine on lahe
ja tervisele hea“.
Päev algas ühise hommikuvõimlemisega. Seejärel
jagati klassid gruppidesse
ning asuti tegutsema vastavalt päevaplaanile.
Algklasside õpilastele andiss kooli vilistlane ja kaitseliitlane Triinu Selter miniellujäämiskoolituse. Lastele
õpetati, kuidas ohutult metsas viibida, jagati näpunäiteid, mida eksimise või väikese vigastuse puhul teha,
ning tutvustati Kaitseliidu
tegevust. Päeva lõpus osaleti
viktoriinis, kus tuli kasutada
päeva jooksul saadud teadmisi. Parim võistkond võitis
rändkarika – alpi saapa.
Tänavune jalgrattamatk
viis 5.–12. klassi 26 õpilast
ja neli õpetajat Mukre ra-

basse. Ilm oli ilus ning sobis matkamiseks suurepäraselt. Ligi 25-kilomeetrisele
teekonnale pidasid vapralt
vastu kõik. Rabas tutvustas
bioloogiaõpetaja Reet Merenäkk erinevaid rabataimi
ning käidi matkarajal. Tähelepanu pöörati ka keskkonnahoidlikkusele. Jalgratturid
kostitasid end kohapeal valmistatud grillroogadega.
Need, kes ei soovinud
või ei saanud kiivri puudumise tõttu matkal osaleda,
läksid Järvakandi ümbrusesse orienteeruma. Enne starti
osalesid orienteerujad Kadrin
Karro joogatöötoas, kus räägiti inimese organismi toimimisest ja õigest rühist ning
hingamisest. Orienteerumine
ise oli eelmise aastaga võrreldes pisut keerulisem, sest
aleviümbruses tuli liikuda
vaid kaardi abil ning kontrollpunktides ei olnud õpetajaid. Kuid kõik 40 õpilast
said edukalt hakkama ning
tublimaid ka autasustati.
Joogas osalenud vanemad
neiud said lisaks loengule

Joogatöötoas.

osa ka praktilistest joogaharjutustest, mis olid heaks
soojenduseks
järgnevaks
tantsutrenniks.
Showtantsu workshop’i juhendas
DanceActi
tantsutreener
Kylliki Lugna, kelle intensiivne füüsiline trenn ja tants
panid nii mõnegi noore silmad särama. Rõõm oli näha,
et ka õpetajad tantsisid aktiivselt kaasa.
Võib öelda, et jäime korraldatud üritusega rahule.
Kuigi tantsuline töötuba võis
esialgu oma tugeva füüsilise
treeninguga noori pisut ehmatada, tundub, et see neile

Annika Allikson

Metsas.

Anu-Marii Kask

siiski meeldis. Seda näitab
ka uue TantsuStuudio liikmete arvu hüppeline kasv.
Annika Allikson
Järvakandi
Gümnaasiumi huvijuht

Jäätmeid tuleb jätkuvalt sorteerida!
Jäätmete sorteerimise kohustus pole kusagile kadunud!
Liigiti sorteerimine pole pelgalt riigiisadelt meile
sunduslikult peale pandud
kohustus, vaid ka isiklik rahaline kokkuhoid, sest suurema osa kodumajapidamises
tekkivaid jäätmeid saab tasuta ära anda või taaskasutada.
Jäätmeid saab Järvakandis
liigiti sorteerida järgmiselt:
Segapakendijäätmed
moodustavad
tavaliselt
enamiku
majapidamises
tekkivatest jäätmetest, s.h
klaastaara. Vastavad konteinerid on hajusalt paigutatud
üle terve alevi, ka jäätmete
kokkukandepunktis (edaspidi JKKP) Energia tn 1a.
Suurema koguse saategi sinna viia, et mitte näha vaeva
konteineri kitsukesest august
pakendite sissetoppimisega.
Segapakendikonteinerite
välimus varieerub olenevalt
teenust pakkuvast organisatsioonist – kellukesekujulised
metallkonteinerid (muuseumi vastas küll eksitava sildiga, kuid peagi kõrvaldame
ka selle vea), erineva kujuga
kollast ja tumerohelist värvi

plastist konteinerid. Kindlasti tuleb jälgida konteineri
peal olevat märgistust. Segapakendid saate ära anda
tasuta.
Paber- ja kartongpakendijäätmed on paberist ja
kartongpapist valmistatud
pakendid (nt kassitoidupakend, kohviﬁltrite pakend,
pappkastid jms). Avalikkusele kättesaadav konteiner,
kuhu papp-kartongjäätmeid
tasuta saab ära anda, asub
vaid JKKP-s. Kortermaja
elanikel, kellel puudub pappkartongjäätmete põletamise
võimalus, on lahenduseks
oma konteiner ja kokkulepe
taaskasutusorganisatsiooniga. Vajadusel info minult.
Vanapaber
(ajalehedajakirjad, kirjapaber jms)
on üks tüütu jäätmeliik, mida paber-kartongjäätmete
hulgas taaskasutusorganisatsioon näha ei taha, kuna
vanapaberijäätmetele taaskasutamise leidmine on vaevaline. Seepärast tuleb ka
vanapaberi äraandmise eest
maksta. Näiteks 100-liitrise
kotitäie vanapaberi eest tuleb JKKP-s maksta 12 krooni. Eks igaüks ise arvestab,

kas odavam on vanapaber
olmejäätmete konteinerisse
visata või JKKP-sse viia.
Taaskasutatavad riidedjalanõud, lauanõud, laste
mänguasjad jms on võimalik tasuta anda JKKP-sse.
Jäätmeid üle andes vaadake,
ehk leiate endalegi midagi,
mida kaasa viia. Pikemat
aega konteinerisse seisma
jäänud riideesemed on leidnud taaskasutuse kodutute
loomade varjupaigas. Aitäh
kõigile, kes on aidanud!
Mööbel. Enne vana
mööbli väljaviskamist võite
valla kuulutustetahvlitel teatada vabanevast mööblitükist ja seeläbi ehk end päästa
transpordikuludest,
mille
kannab uus omanik. Kui aga
pole aega oodata, siis saab
mööbli viia JKKP-sse. Sõltuvalt jäätmete seisukorrast
tuleb mööbli ära andmise
eest võib olla ka maksta.
Hind 250 krooni m3.
Biojäätmed, v.a vedelad
köögijäätmed saab selgi sügisel tasuta JKKP-sse ära
viia.
Remondimaterjal
ja
ehitusjäätmed tuleb sorteerida liigiti! Näiteks puit,

lehtklaas, metall on kõik
JKKP-s tasuta ära antavad.
Muu materjali eest tuleb aga
tasuda. Hinnad JKKP-s on
järgmised: 600 krooni m3;
120 krooni 200-liitrine kott;
80 krooni 100-liitrine kott.
JKKP-sse saate tasuta
ära anda veel komplektseid
elektroonikajäätmeid, vanu
rehve, ohtlikke jäätmeid, penoplasti.
Jäätmete taaskasutamine
ei õnnestu kindlasti täielikult
ja jääb järele teatud kogus
olmejäätmeid, mis tulebki
panna sellesse prügikonteinerisse, mida prügiauto
regulaarselt või tellimisel
tühjendamas käib. Leping
jäätmevedajaga on vajalik.
Kui teil vastav leping puudub, siis hoidke alles kviitungid, mille JKKP-i teenindaja olmejäätmete vastuvõtu
eest teile annab. Olmejäätmete vastuvõtu hind JKKP-s
on 75 krooni 200-liitrine
kott.
Järelevalvet jäätmete õige
käitlemise eest tõhustatakse.
Jäätmete liigiti sorteerimine tasub end ära.
Ene Nüganenen
majandusnõunik

Hõimupäevad tõid külla komid
Juba 1991. aastast korraldatakse Eestis hõimupäevi, millest mitmelgi korral on osa
saanud ka järvakandilased.
Sel sügisel oli Rapla
maakonnas külas komi folklooriansambel Zarni Voitjas
(Kuldsed Veetilgad). Mitmetel folkloorifestivalidel
esinenud
rahvamuusikakollektiiv esitab traditsioonilisi komi rahvalaule, samu-

ti rahvalaulude töötlusi ning
rahvuslikke rituaalmänge.
Komi
rahvamuusikud
veetsid ühe sisuka päeva
ka Järvakandis: külastasid
klaasimuuseumi ja -koda,
tutvusid kultuurihalliga ning
andsid meeleoluka kontserdi
Järvakandi Gümnaasiumis,
kus publikut paraku silmatorkavalt vähe oli.
JK

Zarni Voitjas Järvakandi Gümnaasiumis.

Mart Järvik
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Noortekeskus – kellele ja miks?
„Mida seal tehakse?“ küsivad möödujad „Lahe,“ leiavad sisseastujad.
Esimene kuu Järvakandi
Avatud Noortekeskuses on
möödunud. Kartus, et noored ei leia siia teed, osutus
asjatuks. Maja on noorematel juba leitud ja omaks
võetud, siia on sattunud vanemaidki. Keskuse tegevuse
koordineerijana ootan aga
ka vanemate noorte soove
ja ettepanekuid, mida, millal
ning kuidas teha.
Muidugi on uus maja ilus,
puhas, avar ja võimalusterohke. Püüame anda endast
parima, et see säiliks ja ruumid täituksid mitmekülgse
tegevusega.
Siin käiakse mängimas,
sõpradega suhtlemas. Esimesel kuul registreeris 12
päeva jooksul, mil maja oli
avatud, oma külastuse 293
6–15aastast noort. Lisaks on
noortekeskusega tutvumas
käinud vallakodanikke ja ka
külalisi teistest noortekeskustest ning valdadest. Kol-

leegid Pärnu- ja Harjumaalt
on vaimustuses – oleme
meiegi. Noored Saku vallast
aga leidsid, et nende kelder
on omasem, pole nii euro.
Programmi „Tagasi kooli“
raames käis meie noortekeskuse vabatahtlik projektijuht
Mikk Merekivi Järvakandi
Gümnaasiumi 7.–9. klassi
õpilastele rääkimas endast,
oma elust ja tööst. Samas
said noored täita ära väikese küsitluslehe, mis puudutas nende huvisid ja soove
uues noortekeskuses. Selle
küsitluse tulemuste ja seal
avaldatud soovide täitmisega asume kindlasti esimesel
võimalusel tegelema. Ja seda
ikka selleks, et bussijaama
ja muude sääraste paikade
asemel tuldaks sooja ning
hubasesse noortele mõeldud
koosolemisekohta.
Mida ja kellele oleme siis
pakkunud?
Esimese huviringina alustas tikkimisring, koos käiakse esmaspäeviti Maiu Tiigi
juhendamisel. Tüdrukutele

meeldib. Valminud on ka esimesed kaunid meistriteosed.
Kaberingi juhendab oma
ala asjatundja Pille Lepp.
Pealtnäha lihtsal mängul on
palju saladusi ja nõkse. Tänaseni on asjast huvitunud
nooremapoolsed mängijad,
ootaks aga ka vanemaid
huvilisi põhikooli- ja gümnaasiuminoorte seast. Oleks
ju vahva, kui Järvakandis
kabemänguhuvi ei raugeks.
Läbi aegade on maakondlikel kabevõistlustel nii mõnigi silmapaistev tulemus
koduvalda toodud.
Klaasiringi tegevust alustasime klaasiteemalise loenguga noortekeskuses. On ju
klaasipealinna inimestel lausa hädavajalik tutvuda selle
materjali võimalustega. Kaja
Vaikre on andnud nõusoleku korraldada klaasiõhtuid,
kindlasti on sinna oodatud
lisaks noortele ka vanemad
huvilised olenemata east.
Klaasiring toimub teisipäeviti Pargi 1 II korrusel
(teenindusmajas) kell 18–20

KLAASITOAS.
Noortekeskuses korraldatakse ka teisi teemaõhtuid.
Nii oli 13. oktoobril taas
noortekeskuses külas Mart
Laar (seekord ajaloolasena),
kes esines kohalolnud ligi
kolmekümnele
huvilisele
(tõsi, publiku hulgast puudusid pea täielikult noored
kuulajad) loenguga metsavendlusest.
Teematoa projektiga on
noortekeskuse
kasutajate
käsutuses 14 erinevat lauamängu. Mitmed tuntud ja levinud mängud leiavad sagedast kasutamist, mõned aga
ootavad selgeksõppimist ja
-õpetamist. Väga soojalt on
vastu võetud WII-mängud.
Lauatennis ja lauajalgpall ei
seisa aga kunagi üle viie minuti kasutajateta.
Jätkuvalt ootame noori
heade ideede ja tehatahtmisega külastama maja, mis
seisab metsaveerel kultuurihalli taga.
Rita Merekivi
noortekeskuse juhataja KT

Maakonna tublimad mitmevõistlejad on
Järvakandis
7.–8. septembril võistlesid
noored
kergejõustiklased
Kohilas, kus selgitati maakonna tublimad mitmevõistluses. Meil läks seekord väga
hästi ja üle mitme aasta toodi võistkondlik karikas koju.
Edu tagas nii võistlejate tubli
esinemine kui ka võistkonna
hea komplekteeritus. Individuaalselt saavutasid C-klassi
poisid koguni kolmikvõidu:
I Kaspar-Rasmus Eelmaa
(4554 p), II Marko Jakimenko (4338 p) ja III Kerdo
Tornius (4193 p). B-klassi
noormeestest sepistas üllatusvõidu Kauro Kruusmaa
(3566 p), kolmanda koha sai
Egert Tomingas (3412 p), Aklassis võitis esikoha Rauno
Poom (4910 p). Neidude Bklassis sai seitsmevõistluses
pronksmedali Anett Kaldas
(2645 p).
12. septembril toimus
Tallinnas ajalooline jooksusündmus, nimelt joosti linna tänavatel I SEB Tallinna
maraton, esimene rahvusvaheline maratonivõistlus
Eestis. 995 lõpetaja hulgas
oli vähemalt 5, kes õppinud
Järvakandi koolis (protokolli
sirvides rohkem ei leidnud,
kui on veel keegi, oleks hea
teada). Nende andmete põhjal oli meie kooli vilistlastest
parim Reemet Vanaveski,
kes põgusas vestluses mainis, et jooksuharrastuseni
viis mingil hetkel keha käsk:
“Jookse või veere.” Jooksu
valinud mees läbis oma esimese maratoni väga korraliku ajaga (3:48.32) ja saavutas üldises paremusreas tubli
404. koha. Meie meestest

teine oli Rait Männa, kes
suvel väga hoolega harjutas
ja oma esimese maratoni
võib igati õnnestunuks lugeda – 3:56.20 ja 505. koht.
Kaks järgmist meest jooksid
oma kolmandal maratonil ja
esimest korda õnnestus neil
lõpuni jooksusammul tulla.
Augustis Helsingis veetsid
nad rajal pea viis ja pool
tundi ... Seekord läks paremini ja Martin Herem sai aja
3:58.38 (538. koht), Margus
Sepp sai ajaks 4:06.16 (606.
koht). Viies mees Erki Lillemägi jättis sellel aastal Helsingi vahele ja Tallinnasse
enda sõnul vaid üritama.
Joostes pea olematu treeningu ja pikuti rebenenud kõõlusega, sai hakkama suurepärase sooritusega – 4:22.33
on mehe isiklik rekord ja
andis talle 729. koha. Mai
lõpus üritatakse maratoni juba Riias.
16. septembril võistlesid
algklassilapsed Kehtnas, kus
toimus Rapla mk koolinoorte jooksude meie piirkonna
jooksuvõistlus. 2001/2002.
aastal
sündinud
poiste
600 m jooksus sai esikoha Kristo Kivisild (2.23,3).
1998/1999. aasta poistest sai
Argo Stražev 60 m jooksus
II koha (9,4) ja 200 m jooksus III koha (35,1).
23. septembril jooksis
kooli spordipäeval Rauno
Poom 60 m ajaga 7,3. Kuna
tulemus pääseb kooli edetabelisse, võib saavutuse juurde kindlalt kvaliteedimärgi
panna.
25. septembril võisteldi
Järvakandis heidete mitme-

Tamme istutamine Taavi Peetre mälestuseks.

võistluses. Suurepärane ilm
ja palju isiklikke rekordeid
oli sel päeval natuke varjutatud kuulitõukaja Taavi Peetre traagilise hukkumisega.
Päeva emotsionaalseim hetk
oli tamme istutamine Taavi
mälestuseks, kusjuures puu
on kuuliringist täpselt 20.33
m kaugusel (tulemus, mis jäi
Peetre isiklikuks rekordiks).
Taavi oli kolmel eelmisel
korral võistlustel osalenud ja
tahtis selgi korral kohal olla,
kuid ...
Võistluse enda juurde.
Kaheksa mehe heitluses oli
huvitav fakt see, et esindatud olid kõik vanusegrupid
ja paremuse selgitamisel
võis iga võistleja kasutada
heitevahendit, mis vastab
tema vanuseklassile. Kindla esikoha saavutas Kauro
Kruusmaa, kes saavutas

Järvakandi klaasiringist 2010
Klaasikunstiring on Eili Soone juhendamisel tegutsenud
Järvakandis neli aastat: kaks klaasimuuseumis ja kaks
koolimajas. Alanud õppeaastal toimub klaasiõpe jällegi
uues, kuid suurepärases kohas – endise teenindusmaja
teisel korrusel Klaasitoas. Loodetavasti saab sellest meie
„päris kodu“, kuhu leiavad kõik huvilised tee ja kust me
enam kolima ei pea.
Muutusi on aga veelgi. Eili teed viisid möödunud suvel Olustvere mõisa klaasikotta klaasiasju ajama. Et Järvakandi klaasitootmise traditsioonid seetõttu ei raugeks,
juhendan klaasiringi nüüdsest mina, 2004. aastal Eesti
Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonna lõpetanud klaasikunstnik Kaja Vaikre.
Et sõna „kunst“ kohustab tegema midagi ja olema keegi, mida paljud ei soovi, korrigeerisin pisut ka ringi nime
ning jätsin tülika liite ära. Lihtsalt klaasiringis on võimalik
proovida erinevaid klaasitöötlemise tehnikaid ja unistajail
oma klaasiunistusi realiseerida. Algul tutvume materjali
erinevate võimalustega ja seejärel materialiseerime ideed.
Tunnid toimuvad igal TEISIPÄEVAL kell 18–20.
Kõiki Järvakandi klaasisõpru, noori-vanu ja loomulikult ka ringi liikmeid, ootan kord kuus Järvakandi Avatud Noortekeskusesse tasuta klaasiõhtutele, kus vaatame
suures soojas ruumis külma ilma trotsides projektorist
ilusaid pilte 5000 aasta vältel tehtust. Isetegijail on võimalik ammutada rohkelt suurepäraseid ideid ja näha ﬁlme
klaasi töötlemise tehnikatest, mis annab aimu, mida me
järgnevalt ringis tegema hakkame ning kuidas tekkinud
mõtteid realiseerida. Novembri klaasiõhtu toimub jällegi
reedel, 12. novembril kell 18. Edaspidi plaanime klaasiõhtuid korraldada iga kuu teisel reedel kell 18.
Projekti „Järvakandi piirkonna klaasitootmise traditsioonide arendamine“ Euroopa Leader programmi raames peaksime aastavahetuseks saama klaasituppa ka mahuka sulatusahju, mis võimaldab valmistada suuremaid,
toredamaid ja korraga ka rohkem klaasist asju kui seni
Järvakandi Klaasistuudiolt väikest ümarahju rentides:
koolutatud vaagnad, lambikuplid, -plafoonid, ehted, klaasimaal, akna dekoratsioonid, kingitused, ümarplastilised
skulptuurid, kõikvõimalikud muud esemed. Seni aga harjutame kätt, valmistame kipsist vormid sulatusteks, õpime
klaasi ja erinevaid tehnikaid tundma.
Siinkohal väike palve neile, kel juhtub kodus mõni
kristallist ese katki minema või lihtsalt üleliigne olema.
Palun ärge visake oma vana kristalli ära, vaid tooge meie
õpilastele Klaasituppa, Klaasimuuseumi või Järvakandi
Klaasistuudiosse! Kasu on neist küll ainult siis, kui panete iga purunenud asja killud eraldi kottidesse/pakkidesse.
Kui kahe erineva klaasist eseme killud segunevad, siis
tõenäoliselt puruneb sulatusel valminud ese pingetest, kuna joonpaisumiskoeﬁtsient on olnud erinev. Kokku sobivad ainult ühe tehase sama partii tooted, kuid sellest pole
meil enamasti aimu.
Et muinasjutuline klaasmägedega Järvakandi eksisteerib täna vaid pärimuses, siis püüan anda endast maksimumi, et müütiline klaasilinn saaks reaalsuseks. Kui mitte
mujal, siis klaasisõprade kodudes kindlasti.
Suurepärast klaasiaastat!
Kaja Vaikre
Klaasituba, Pargi 1, II korrus

Margus Sepp

viie heite summaks 150,71
m (oda 41.73, ketas 47.55,
kuul 13.04, vasar 33.30 ja
raskus 15.15). Teise koha
saavutas Lembit Zahkna
(MV II) 130,61 meetriga
(27.73, 41.34, 11.54, 36.45,
13.55) ja kolmas oli Arnold Lepiste (JP) 124,40 m
(44.12, 32.87, 11.10, 25.76,
10.55). Järgnesid Raimond
Lepiste (AP, 122,06), Margus Sepp (MV-I, 118,86),
Tanel Kurisoo (M, 113,69),
Kerdo Tornius (CP, 74,91)
ja Markus Sepp (DP, 49,99).
Naistest võitis Triinu Selter
(N, 96,62), teine oli Liisa
Valdas (BT, 93,17) ja kolmas Mari Lutšihhin (CT,
67,20).
Treeningud jätkuvad saalis, leidke see vaid üles!
Margus Sepp

Moonika Põdersalu aprillis 2009 Grand Prix pälvinud
tööd tegemas.

“Pulm ja matus”, Moonika Põdersalu, konkursi Minu
Klaas 2009 Grand Prix.
2x Kaja Vaikre
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„Eesti elu“ pakub teavet
13. oktoobril avas oma virtuaalsed uksed omavalitsuslehtede portaal www.eestielu.ee. Portaalis on võimalik lugeda ja kommenteerida artikleid ligi 60 portaaliga liitunud
omavalitsusest.
Kui varem sai kohalikke lehti reeglina lugeda omavalitsuste kodulehtedel pdf-kujul, siis nüüd on kõik artiklid
eraldi rubriikide ja märksõnade kaudu otsitavad ning ka
kommenteeritavad selleks spetsiaalselt loodud keskkonnas. Olulisimad artiklid erinevaist paigust jõuavad aga
portaali avalehele.
Lisaks leiab portaalist ka nii-öelda igapäevast kohalikku uudis- ja teadetevoogu. Ühesõnaga saab eestielu.ee-st
teada kõike seda, mis toimub teie omavalitsuses, naabrite
juures ning ka mujal Eestis.
JK

Eurosid vahetab ka postkontor
2011. aasta jaanuarikuu kahe esimese nädala jooksul saavad kliendid kroone eurodeks vahetada 179 Eesti Posti
postkontoris, sealhulgas ka Järvakandi postkontoris.
1.–15. jaanuarini on Järvakandi postkontor iga päev
avatud. Rahavahetusteenuse osutamise kellaajad võivad
erineda postkontori tavapärastest lahtiolekuaegadest, seda
teavet saab postkontori infostendilt. Ühe kliendi kohta vahetame päevas kuni 1000 eurot, rahavahetuse ajal viibib
postkontoris ka turvamees.
Ettevalmistusi sujuvamaks eurole üleminekuks soovitame teha juba praegu – pakume postipangas SEB klientidele head võimalust kasutada sularaha sissemaksmise
teenust. Kuni 9999 krooni suuruse summa sissemaksmine
eraisiku arvelduskontole on ilma teenustasuta. 1.01.2011
muutuvad kontol olevad kroonid automaatselt ﬁkseeritud
kursi 15,6466 alusel eurodeks.
Need, kes veel SEB panga kliendid ei ole, saavad meie
postipangas konto avada ning arveldamiseks vajaliku
deebetkaardi tellida. Pangakaardi saab klient kätte postkontorist kuni kahe nädala jooksul. Uutele klientidele
pakume SEB Start paketi näol esimesel aastal võimalust
pangaga tutvuda – paketi kuutasu on 10 krooni ning deebetkaardi hoolduse ja internetipangas tehtud ülekannete
eest täiendavaid teenustasusid ühe aasta jooksul ei lisandu. 60 aastased ja vanemad saavad deebetkaarti kasutada
ja internetipangas ülekandeid sooritada ilma teenustasuta.
Linda Tihomirova
müügikonsultant

TEADE
Järvakandi valla jäätmekava 2011–2015 eelnõu on avalikul väljapanekul 15.–29. novembrini 2010. aastal. Jäätmekava eelnõu arutamise istung toimub 30. novembril
2010. aastal kell 15 vallamajas (Tallinna mnt 17). Eelnõu
materjalidega saate tutvuda valla kodulehel või tööpäevadel vallamajas.
Järvakandi Vallavalitsus

UURIHALLIS
KULT

N OV E M B R I S J A D E T S E M B R I S
9. novembril kell 19 – Vana Baskini Teatri etendus “PÜHA MÜRISTUS”. Peaosas Ita Ever. Piletid 150.- (9.59€) /
135.- (8.63€) eelmüügis alates 4. oktoobrist Piletilevis,
Järvakandi Kultuurihallis, Järvakandi Aleviraamatukogus
(alates 11. okt)
10. novembril kell 14 – Kaitseliidu 92. aastapäeva
tähistamine
13. novembril – Rabarocki Klubi. Info tel 5345 9522
17. novembril kell 11 – Lastehommik “Laske sisse
Marti-Katri”
22. novembril kell 12 – Doonoripäev
28. novembril kell 16 – Advendiaja alguse tähistamine.
Kontsert Thea Paluoja Laulustuudiolt.
4. detsembril kell 17 – Naisrahvatantsurühma 25. tegevusaasta pidu
15. detsembril kell 11 – Lastehommik “Jonkadi – jonkadi jõulud tulevad”
19. detsembril kell 10–17 – Jõululaat
Info tel 4894719, 5346 0195 või kultuurihall@jarvakandi.ee

Kohtumiseni!

13.11.2010

13.

Järvakandi Kultuurihallis

Eelkõige vajame eksponaate keskaegse klaasikoja näitusetuppa. Puudus on üle 100 aasta vanusest klaastaarast.
Olulise informatiivse väärtusega on vanad fotod, milleta on külastajatele
klaasitööstuste ajaloos toimunust võimatu ülevaadet anda. Eriti väärtustame kohalikku ajalugu jäädvustavaid fotomaterjale ja albumeid.
Pea poolesajast Järvakandi-teemalisest vanast pildist koosneva fotokogu soetamiseks on ettevõtetest toetanud BR Metallitööd OÜ, Järvak AS,
Järvakandi Puidutehas OÜ, Tulihein OÜ.
Annetamisele kutsuvad üles Väino Rajasaare, Valdek Tomson, Enno Alliksaar, Järvakandi Kultuurihall, Järvakandi Klaasimuuseum, Järvakandi
Vallavalitsus, Einvald Nõulik, Allan Kima, Albert August von Le Coq
Arveldusarve Swedbank 1120074300. Märgusõna “muuseumi korjandus”. Korjanduskastid on Järvakandi Kultuurihalli fuajees ja klaasimuuseumis. Nimeline korjandusleht on muuseumis.
Info: klaasimuuseum@hot.ee , tel 5390 4677 Allan Kima

92
Anastasia Ragun
90
Ivan Junolainen
Renata Kurs
Meida Taliga
85
Herbert Aruvee

80
Aksel Weiler
Elsa Salm
Mihhail Timofejev
Oljana Jevstafjeva
Helmi Zenjova
75
Enno Augjärv
Maimu Tutk
Anti Oviir
70
Elli Vingissaar

DOONORIPÄEV Järvakandi Kultuurihallis (1. Mai 1, Järvakandi)
22. novembril kell 12–15
Lisainfo www.verekeskus.ee

Pooled tulekahjud saavad
alguse kütmisel
Kütteseadmest alguse saanud tulekahjudest oli kõige rohkem tahmapõlenguid. Tahmapõlengud on ohtlikud, sest
siis tõuseb temperatuur korstnas kuni 1000 °C-ni, tavapärane temperatuur kütmisel on korstnas 300–400 °C.
Tahmapõlengud lõhuvad korstent ning tahmapõlengu ajal
võib korstnajala välispinna temperatuur tõusta nii kõrgeks, et süütab lähedalasuva puidust või mõnest muust
põlevast materjalist seina või vahelae. Kui korstnas on
praod, võivad tahmapõlengu ajal leegid korstna pragudest
otse välja lüüa.
Selle aasta 1. septembrist muutusid tuleohutuse nõuded. Kui varem tohtis eramajas ise korstent puhastada,
siis uute nõuete kohaselt tuleb vähemalt kord viie aasta
jooksul kutsuda kutseline korstnapühkija, kes vaatab üle
kogu korstna seisukorra ja annab nõu, kus on vaja parandustöid teha.
• Kütteseadet tuleb tahmast puhastada vähemalt üks kord
aastas, kuid uue seaduse järgi peab puhastamissagedus
välistama tahmapõlengu ohu. See tähendab, et kui on
tekkinud tahmapõleng, on tuleohutuse nõudeid rikutud.
• Eramaja korstent võib ka ise puhastada, kuid üks kord
5 aasta jooksul peab korstna laskma puhastada kutselisel
korstnapühkija, kes vaatab üle ka korstna tehnilise seisukorra ja annab tehtud tööde kohta akti. Akt tuleb säilitada uue akti saamiseni. • Kortermajas ja paarismajas tuleb
korstna puhastamiseks kutsuda kutseline korstnapühkija.
• Omanik peab tagama, et oleks juurdepääs kogu küttesüsteemile, nii ahjule/pliidile, soojamüürile, korstnale kui
ka ühenduslõõrile. • Teenustööna tohib korstent puhastada
ainult kutseline korstnapühkija. • Ise korstent puhastades
tuleb omanikul puhastamise ajad žurnaali üles märkida.
Kindlasti tuleb kutsuda korstnapühkija või pottsepp,
kui on praod soojamüüris või korstnas, koldeuks katki,
purunenud kivid koldes, korstnapits lagunenud (sel juhul
võivad kivid olla kukkunud korstnasse), probleemid kütmisel (näiteks ajab suitsu sisse) viitavad sisemistele vigadele küttesüsteemis.
Raido Mets
Lääne-Eesti päästekeskuse menetlusbüroo juhataja

18. oktoobrist – 31. detsembrini
KORJANDUS MUUSEUMI
FOTO- JA KLAASIKOGU TÄIENDAMISEKS

Aides
Nevesis
Mai Skizo
Friday´s Deal
Epoche
Rotten Mankind
Uksed 18.00 Algus 18.30

Pääse 125

TooRa OÜ
JÄRVAKANDI
VALD

FOTOTOOMAS

Tule doonoriks, kui oled: • terve, ei põe hetkel mõnda
viirushaigust ega tarvita ravimeid • puhanud ja söönud
• kehakaaluga üle 50 kg • 18–60aastane
Vereloovutusele tulles võta kaasa isikut tõendav dokument.
PS! Nüüdsest saab meie tegemistel silma peal hoida ka Facebooki
fännilehel Doonorid ja Sõbrad www.facebook.com/DoonoridjaSobrad

Kallid järvakandilased!
Järvakandi Gümnaasium kutsub teid üles annetama laste- ja noortekirjandust kooli raamatukogule. Et raamatukogu
ei suuda piisavalt varustada õpilasi kohustusliku lugemisvaraga, on kõigi abi teretulnud.
Eelistatud raamatute nimekirja leiate kooli ja Järvakandi
valla kodulehelt, kuid oodatud on ka tänapäeva populaarsemad laste- ja noortekirjanduslikud teosed.
Järvakandi Gümnaasium

25. novembril kell 17.30
Järvakandi Avatud Noortekeskuses
TULEOHUTUSE TEABEPÄEV KORTERIÜHISTUTELE
• ülevaade üldisest tuleohutusalasest seisukorrast kortermajades ja sagedasematest tulekahju tekkepõhjustest;
• õigusaktidest tulenevad tuleohutusega seotud kohustused korteriühistutele;
• küttekolletest ja nende hooldamisest;
• tulekahju avastamisseadmetest, esmastest tulekustutusvahenditest ja nende
kasutamisest.
NB! Palun kaasa võtta sisejalatsid või kilesussid!
TAVAMARKET
Järvakandi teenindusmaja
Pargi 1
Kasutatud riided ja jalatsid
T 10:00 – 17:00
K 10:00 – 15:00
N 10:00 – 15:00
R 10:00 – 15:00
L 10:00 – 15:00
E, P suletud

TAVAMARKET
Järvakandi teenindusmaja
Pargi 1
Autokaubad,
Aade Lõng OÜ lõngad
T 10:00 – 17:00
K 10:00 – 15:00
N 10:00 – 15:00
R 10:00 – 15:00
L 10:00 – 15:00
E, P suletud

4. detsembril kell 17
Järvakandi Kultuurihallis
naisrahvatantsurühma
25. tegevusaasta pidu

“Vat lupsadi,
luu sangadi!”
Pilet 35 krooni

Uued
vallakodanikud
Airon Laugus
19. september 2010
Sander Merirand
5. oktoober 2010

Marta Talvik
18.09.1925–14.09.2010
Ida Undrest
24.07.1915–21.09.2010
Helje Eylandt
28.03.1927–1.10.2010
Helju Rohtla
8.02.1934–27.10.2010

