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Korrastati elektrisüsteem ja
mängumajad

Algas uus õppeaasta

Suvel renoveeriti lasteaed Pesamuna 40 aastat vana ohutusnõuetele mittevastanud elektrisüsteem. Renoveerimise
käigus vahetati välja kõik valgustid, pistikupesad ja lülitid, veeti uued juhtmed ja kaablid. Töid teostas Jankar
Elekter OÜ.
Uue ja rõõmsa ilme said ka lasteaia mängumajad. Paigaldati uued purunemiskindlad aknad, majad said uued
katused, seinad ning põrandad.
Töid teostas Järvakandi Kommunaal OÜ.
Heivi Kipper
Lasteaed Pesamuna juhataja

Renoveerimisjärgus mängumaja.

Filmivõtted Järvakandis
1. ja 12. klass avaaktusel.

1. septembri juba traditsiooniliselt kena koolialguseilm
tõi Järvakandi Gümnaasiumi
lipuväljakule taas kokku nii
koolipere kui ka nende sõbrad ja lähedased – algas õppeaasta 2009/2010.
Seekordset
kooliaastat
alustasime 13 klassikomplekti ja 147 õpilasega. Esimesse klassi läks 15 õpilast.
Usun, et kõigil neil seisab
ees ilus koolitee. Esimene
september on sihiseadmise ja uue alguse päev, mil
aastast aastasse avame uue
põneva elupeatüki. Ei ole ju
kooli, mis on igav.
Värskeid gümnasiste on
sel aastal vaid 4. Siinkohal
ei saa jätta murega küsimata,
kas meie põhikooli lõpetajatele on muutunud siin tõesti
nii igavaks, et jätkama peab
mujal. Palju on viimasel ajal
olnud juttu väikegümnaa-

Mart Järvik

siumide kadumisest. Järvakandi Gümnaasiumi püsimajäämine sõltub suuresti
meist: õpilastest, vanematest,
õpetajatest ja kogukonnast
tervikuna. Kooli olemasolu
eelduseks on ju eelkõige
õpilased oma erinevate isikuomaduste, huvide, tugevuste
ja nõrkustega. Üksikindiviididest kujunevad ja koosnevad vahvad klassid, väikesed
sõpruskonnad. Usun, et eelolev aasta toob meeldivaid
muutusi! Uskuge Teiegi sellesse kooli!
Järvakandi Gümnaasium
on Tervist Edendav Kool
(TEK), me toetame õpilaste aktiivsust ja omaalgatust,
koolitööd toetavad ka sel
keerulisel majandusaastal
tugiprojektid,
toimumata
ei jää silmaringi avardavad õppereisid. Loodame
II õppeveerandit alustada

E-koolina. Erilist tähelepanu pöörame nii kooli- kui
ka kogukonnasisesele koostööle, olulised on kogu kooli
hõlmavad ettevõtmised.
Meie koolis on kõik vajalikud õpetajad-töötajad,
paraku ei ole see nii kõigis
Eesti koolides. Alates sellest
õppeaastast töötavad huvijuhtidena õp. Eveli Pirma ja
õp. Annika Allikson.
Eesti kool peab alamastmest alates olema nii tugev,
et mis tahes koolis alustanud
andekas õpilane jõuab ülikoolidiplomini välja. See eeldab
tugevat vundamenti: alg-, põhi- ja gümnaasiumiharidust.
Ja miks ei võiks seda kõike
omandada ühes koolis (hea,
kui kodukoolis). Õpilase parimaks õpetajaks on teine õpilane. Püüeldakse suuremate sarnaseks ja nendelt ka õpitakse,
võetakse omaks koolirollid.

Algklassid vaatavad V klassi:
oi, kui suured! Need omakorda seavad eeskujuks põhikooli lõpuklasse, viimased aga
imetlevad gümnasiste. Püüdkem ka meie koolis mõelda
ja toimida nagu üks pere: vanusevahed võivad olla suured,
huvid erinevad, iseloomud
vastandlikud, kuid ometi on
midagi, mis seda seob nii, et
ühine on määratult võimsam
kui erinevused.
Võime tunda vaid uhkust,
et augustis tähistasime 130
aasta möödumist koolihariduse andmise algusest Järvakandis.
Tänan siinkohal kõiki,
kes aitasid kaasa aastapäevaürituste õnnestumisele.
Ilusat alanud õppeaastat
kõigile!!!
Aet-Triin Vasnu
Järvakandi Gümnaasiumi
direktor

ESIMESE KLASSI ÕPILASED JA ABITURIENDID
I klass
Diana Bažanov, Angela Halliste, Keidy Kaal, Marite Angeelika Kaal, Marii Karro,
Kristo Kivisild, Alex Koitla,
Liisa-Ly Kuum, Carmen

Melts, Aap Muromägi, Brigit Parra, Agu Toomas Pihelgas, Laura Pundi, Markus
Rüsse, Elar Suhharev
Klassijuhataja õpetaja
Anu-Marii Kask

XII klass
Jaanika Aadomaa, Tagne
Heinla, Mari-Liis Jaansalu,
Kristiina Jakimenko, Kristiine Jõema, Katriine-Maria Koplimets, Maarja Le-

ga, Mari-Liis Linno, Evely
Metsniit, Diana Ringe, Regina Rüsse, Annika Tammiste
Klassijuhataja õpetaja
Eha Teras

Augustis toimusid endise Järvakandi väliujula aastaid
tühjalt seisvas ja lagunevas basseinis Sulev Keeduse mänguﬁlmi “Kirjad inglile” võtted.
Filmimise ajaks olid basseini üles seatud dekoratsioonid, kasutati ka tulevärki. Lisaks elukutselistele näitlejatele olid siin kaasatud vabatahtlikud järvakandilaste ja
ümbruskonna elanike seast.

Tunnustati tublimaid kodukaunistajaid
Tänavuse kodukaunistamise konkursi raames selgitatud
Järvakandi kaunimad kodud ja nende omanikud kuulutati
välja puupäevade lõpetamisel. Tunnustuse osaliseks said
Põllu tn 37 (Merle Võigas), Nõlva tn 6 majaosa (Ellen
Viies ja Vladimir Tšebõkin), Vabaduse tn 4 (Raivo Vasnu), Staadioni tn 4 (korteriühistu Kasekivi) ja Põllu tn 33
(Lembe Luhtoja).
Kõik tunnustatud kodukaunistajad võisid endale
puusümpoosionil loodud taieste seast valida meelepärase
skulptuuri.

Skulptorid taas Järvakandis
3.–8. augustil toimus Järvakandis XX rahvusvaheline
puusümpoosion (Järvakandis viiendat korda). Viie päeva
jooksul oli võimalik rahvamaja kõrval jälgida, kuidas tavalistest puutüvedest valmivad omapärased puuskulptuurid.
Seekord osales Järvakandi puupäevadel 8 skulptorit:
Juris Ozis (Läti), Heiki Kongi, Ormar Tamm, Toomas
Mitt, Kuldar Moor, Raili Ilmsalu, Olev Tael ja German
Hamonjan.
Nagu juba tavaks saanud, austati puupäevade pidulikul
lõpetamisel ka tublimaid kodukaunistajaid.
Puupäevade õnnestumisele aitasid kaasa Lempir OÜ,
Tulihein OÜ, Järvakandi vald, Kohaliku Omaalgatuse
Programm.
JK
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VOLIKOGU
Volikogu kogunes suvepuhkusejärgsele istungile 26. augustil.

Järvakandi Gümnaasiumi pedagoogide
töötasustamise alused 2009. a
Lähtudes vastavasisulistest riiklikest õigusaktidest, otsustas volikogu kehtestada kooli direktori ja tema asetäitja õppe- ja kasvatusalal töötasuks vastavalt 13 774 krooni ning
12 397 krooni ning pedagoogide palga alammääradeks
vastavalt ametijärkudele 9516 krooni (noorempedagoog),
10 077 krooni (pedagoog), 11 517 krooni (vanempedagoog), 13 908 krooni (pedagoog-metoodik).

Haldusüksuse piiride muutmise ettepanek
Volikogu otsustas teha Kehtna vallale haldusüksuste piiride muutmise ettepaneku, mille kohaselt arvataks Kehtna
valla territooriumiosaks olevad Ahekõnnu, Nõlva ja Selja
külad Järvakandi valla koosseisu.

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanek
Volikogu otsustas teha Vändra vallale, Kaisma vallale,
Vändra alevile ja Tootsi vallale ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbi ühinemismenetluse.
Ettepaneku kohaselt moodustatakse Vändra valla, Kaisma
valla, Vändra alevi, Tootsi valla ja Järvakandi valla baasil
uus haldusüksus.
Volikogu esimehe Enno Alliksaare sõnul ei tähenda
valdade ühinemisprotsessi puudutav otsus siiski tingimusteta ühinemist, vaid see annab võimaluse vastavasisuliste
uuringute teostamiseks ja rahvaküsitluse korraldamiseks.
Välistatud ei ole ka Raikküla-Rapla suunaline ühinemisprotsess.
Volikogu istungi materjalidega paberkandjal on võimalik tutvuda tööpäevadel vallamajas ja raamatukogus.
JK

ARVAMUS

Liitumisest ja iseolemisest
Juba aastaid on räägitud vajadusest vähendada valdade
arvu Eestis, moodustades väikevaldade asemel n-ö elujõulisemad suurvallad. Seoses sellega on tihti juttu olnud
ka Järvakandi võimalikust ühinemisest Vändra piirkonna
valdadega. Seetõttu pean Järvakandi elaniku ja volikogu
liikmena vajalikuks välja öelda oma seisukohad antud küsimuses.
Kindlasti ei poolda ma monstrumvaldade moodustamist, nagu see oleks näiteks Kaisma, Vändra, Tootsi ja
Järvakandi valdade ning Vändra alevi liitmisel. Seda nii
Pärnu kui ka Rapla suunas.
Kõige suuremat riski näen ma suurvalla ühises eelarves,
arengukavas ja viimase realiseerimises. Kui suurvalla volikogu koalitsiooni eelistused ei ühti Järvakandi omadega, ei
ole minu arvates meil ühiseelarvest palju oodata.
Kohalike küsimuste üle ei saa otsustada inimesed, kes
ei ole seotud meie probleemide ega igapäevaküsimustega.
Üheks murepunktiks on ka laenukoormuse osakaal: kui
suureks see kujuneb ühiseelarve kogumahust protsentuaalselt? Kui Järvakandi vald on püüdnud seni oma laenukoormuse võimalikult madalal hoida, siis kuidas on lood teiste
nimetatud valdadega? Ei tahaks loovutada Järvakandi valla eelarvet teiste valdade laenude tagasimakseteks ja intresside tasumiseks.
Olen seisukohal, et Järvakandi peab jätkama iseseisva
haldusüksusena nii kaua, kui võimalik!
Paraku võib siiski tekkida reaalne riigipoolne surve
sundliitumiseks. Seega peaksime olema ettevalmistatud ja
ära kasutama võimaluse korraldada projektirahadega vajalikud uuringud Vändra suunal ning võrrelda neid Rapla
suuna võimalustega, et vältida halvimat ja teha ise parim
võimalik valik Järvakandi jaoks.
Samas olen Järvakandi kui haldusüksuse piiride muutmise osas positiivselt häälestatud. Endised Järvakandi valla külad Ahekõnnu, Nõlva ja Selja võiksid kuuluda taas
Järvakandi valda. Seda enam, et nimetatud külade elanikud on selleks soovi avaldanud.
Katrin Kuum

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

Järvakandi ja selle lähiümbruse
võimalikest arenguvõimalustest
Viimasel ajal on maakondlikus ajakirjanduses ja üleriigiliseski pressis suhteliselt
palju juttu olnud Järvakandi
võimalikust lahkulöömisest
Rapla maakonnast ja selle
väidetavatest negatiivsetest
mõjudest maakonnale ja
järvakandilastele. Tahaksin
alljärgnevalt
kummutada
mõned kas siis teadlikult või
teadmatusest levitatud teemakohased väärarusaamad
ja selgitada Järvakandi võimalikke arengusuundi tulevikus.
Usun, et Raplamaa jääb
Raplamaaks sõltumata sellest, kas tema pindala on mõne ruutkilomeetri võrra suurem või väiksem. Iseasi aga,
kui kaua me Rapla ja teisi
väiksemaid maakondi veel
Eesti kaardil näha võime.
Üheks viiteks maakondade
arvu vähendamise kavale on
neist mitme olulise teenuse äraviimine suurematesse
keskustesse (Tallinn, Pärnu)
ja sellesuunaline tegevus
jätkub. Maakondade eelarveid on kärbitud, ametnikke
koondatud, pole enam mitmeid spetsialiste, kes varem
erinevate valdkondade eest
vastutasid. Pealinnast tuleva
info põhjal võivad uuest aastast kaduda kuues väiksemas
maakonnas maakonnahaiglad, jäävad vaid kohaliku
tähtsusega haiglad, muutub
nende rahastamine. See, millal nelja või veidi suurema
arvuga maakondade või regioonide uus jaotus välja
käiakse, on ainult aja küsimus. Samal ajal on tunda
tugevat survet valdade arvu
vähendamiseks.
Nii tuleb praeguste maakondade piiriäärsetel valdadel eeltoodud asjaolusid tuleviku planeerimisel kindlasti
arvestada. Teenused, mis on
juba maakonnakeskustest
ära viidud, on enamasti saadavad teenuspunktides (haigekassa, maksuamet jne).
Paraku eeldavad mõned
kohalike omavalitsuste elanikke puudutavad teenused
siiski füüsilist kohalkäimist
maakonnakeskuses. Kui tulevikus on Järvakandi inimesel mõne teenuse saamiseks
valida (väiksemate maakondade kaotamise korral), kas

sõita Tallinna või Pärnu, siis
Pärnu on lihtsalt kolmandiku
võrra lähemal kui Tallinn ja
sõit sinna ka odavam.
Mõningate “Nädalises”
avaldatud artiklite ja arvamusavalduste põhjal võib
jääda mulje, nagu sooviksid
praegused Järvakandi vallajuhid tingimusteta liituda
Pärnumaaga. Kinnitan – nii
see ei ole. Küll aga on äärmiselt oluline Järvakandi elanike arvamus valla tulevikku
puudutavates küsimustes,
et leida Järvakandi kui ühe
tööstuskeskuse arenguks parimad tulevikulahendused.
Selleks osalesime ERKAS-i
(Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus) korraldatud kuut valda (Vändra
alev, Vändra, Tootsi, Kaisma, Järvakandi ja Kehtna
vald) hõlmavas uuringus.
Osalemiseks selle teises
etapis, kus toimub lõplik
analüüs ja ka rahvaküsitlus,
tegigi Järvakandi vallavolikogu ettepaneku viie valla
ühinemisprotsessis osalemiseks. Vastava otsuseta ei
oleks uuringus osalemine
ja ametliku rahvaküsitluse korraldamine võimalik.
Vaid juhul, kui järvakandilased otsustavad, et selline
suurvald oleks meile sobiv,
saaks juttu tulla järgmisest
sammust ehk ühinemisotsusest. Uuringut rahastatakse
läbi Norra ﬁnantsskeemi,
Järvakandil on selles osalemine igal juhul kasulik, sest
siit selgub, kas nelja aasta
pärast tasuks ühineda või
mitte.
Samal ajal toimub Rapla
maakonna keskuste arengustrateegiaalane
uuring.
Ka see on meile oluline. Kui
meid aktsepteeritakse olulise
keskusena ja arvestatakse
kui üht kohalikku omavalitsust, siis tuleb kindlasti ka
sealses suunas arenguvõimalused läbi kaaluda.
Nüüd Nädalise arvamusveergudes esinenud mõningasest väärinfost. Väide, et
Järvakandi vald ei suuda
katta projektides omaosalust, on vale. Nimelt on vald
olnud maakonnas edukamate eurorahade kasutajate
seas ja valla laenukoormus
on viimase seitsme aasta

jooksul olnud maakonna
madalaimate hulgas. Samas
oleme kahe europrojektiga
(Järvakandi Klaasimuuseumi juurdeehitus ning Järvakandi Gümnaasiumi tööõpetusmaja-ümberõppekeskuse
renoveerimine)
jõudnud
EAS Projektide mõnekümne
eduloo hulka. Loodan, et eksitav väide on sattunud artiklisse kirjutaja teadmatusest,
mitte pahatahtlikkusest.
Ka on ebaaus inimesi
hirmutada raviteenuse kättesaadavuse halvenemisega.
Juba praegu võib abivajaja
pöörduda perearsti kaudu
ükskõik millise haigla või
erialaarsti poole. Seda nii
Rapla kui ka Pärnu suunas,
sõltumata maakonnapiiride asukohast. Pigem võib
Vändras kohe-kohe avatav
uus tervisekeskus kogu regioonis nimetatud teenuse
taset tõsta.
Hoolimata meediakärast
võimalike ühinemisvariantide ümber võib julgelt tõdeda, et saame ka ise hästi
hakkama ega pea tingimata
mingis suunas liituma. Seda
kinnitavad ka viimaste aastate tegemised. Järvakandi
arenguks oleme kulutanud
üle 30 miljoni krooni Euroopa ja keskkonnaprojektide
raha. Oleme ühena vähestest
omavalitsustest lõpetanud
“Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise
kava” esimesel kümneaastasel perioodil ettenähtud
tööd. Ülikooli lõputööna
koostasin Järvakandi ÜVK
arendamise uue kava aastateks 2010–2020. Selle
rakendamine
võimaldab
jätkata joogivee kvaliteedi
parandamise protsessi, renoveerida ja ehitada uusi
kanalisatsioonitrasse ning
liita ÜVK-ga ka Järvakandi
põhjapoolsed kinnistud.
Viimaste aastate projektidest mainiksin veel jäätmete
kokkukandepunkti
ehitamist, tänavavalgustuse
renoveerimist, Vana-Asula
tänava kõnnitee rajamist,
mustkatte ehitamist Kase,
Põllu ja Uuele tänavale,
motokompleksi ja -raja ehituse alustamist, videovalve paigaldamist alevisse,
hooldekodu elektrisüsteemi

väljavahetamist ja invabussi soetamist, alevisauna
remonti, lasteaia etapiti renoveerimist,
rahvamaja
renoveerimist,
erinevaid
renoveerimistöid kooli hoonetekompleksis.
Olulised
töövõidud on kindlasti päästeameti tugikomando üleandmine riigipoolsele ﬁnantseerimisele ja teenindusmaja
saamine valla omandisse.
Oleme rõhku pannud ka
kultuuriüritustele. Olulisemad ettevõtmised selles vallas on juba viiel aastal toimunud ja oma järjepidevust
tõestanud festival Rabarock
ja puusümpoosion.
Vähetähtis ei ole ka vallale jagatud tunnustus: 2006.
aastal saime Euroopa Liidu
kõrgelt komisjonilt tiitli Vastutustundlik Ettevõtjasõbralik Omavalitsus, 2008. aastal
saime Põhja-Eesti turismi
ühenduselt Edukaima Turismiarendaja tiitli.
Lõpetuseks mainin veelkord, et peame otsuseid tehes pikemalt ette vaatama.
Maakondade arvu vähenemine on mingil ajahetkel
käes, sama võib juhtuda
valdadega. Sellest lähtuvalt
peamegi läbi kaaluma erinevad võimalused ja otsustama, kuidas edasi minna. Kui
ühinevad kolm omavalitsust
kolme tugeva tööstuskeskusega, siis peaks olema selge,
et sellise omavalitsuse tulubaas on priskem, kui näiteks
Kehtna suunas põllumajanduspiirkonnaga ühinedes.
Loodavas uues KOV-üksuses oleksime kas osavald või
vallasisene linn oma eelarvega ja Järvakandit puudutavad arenguotsused tehtaks
ikka kohapeal. Täpsema
info selliste oletuste kohta
annabki uuring. Lühidalt:
me püüame asju ajada nii, et
Järvakandi ja selle ümbruse
inimestel oleks tulevikus parem elada ja neil oleks tugev
omavalitsus, kellele toetuda.
Kuigi me saame ka praegu
hästi hakkama, peame siiski
olema valmis ülevalt poolt
tulevateks haldusterritoriaalse reformi sundkäikudeks
ning pakkuma välja rahvale
vastuvõetavaid lahendusi.
Mart Järvik
Järvakandi vallavanem

Volikokku kandideerijad
11. septembril toimunud valimiskomisjonis registreeriti
31 Järvakandi valla volikogusse kandideerijat ning anti
registreerimisnumbrid liisuheitmise tulemusena järgnevalt:
Valimisliit Järvakandi
nr 101 Mart Järvik
nr 102 Enno Alliksaar

nr 103 Sirje Ahtijainen
nr 104 Kadrin Karro
nr 105 Eimar Kipper
nr 106 Raul Kivilo
nr 107 Katrin Kuum
nr 108 Karin Lega
nr 109 Ando Lillioja
nr 110 Piret Lindmaa
nr 111 Marko Matson
nr 112 Liis-Mail Moora
nr 113 Andrus Pajumäe

nr 114 Kristo Rajasaare
nr 115 Anatoli Riippinen
nr 116 Eerik Salumäe
nr 117 Eili Soon
nr 118 Eha Teras
nr 119 Uku Tiitus
nr 120 Mait Tomson
nr 121 Kaido Turro
Eesti Keskerakond
nr 122 Peeter Kustmann

nr 123 Katrin Anto
nr 124 Malle Miilmann
nr 125 Anti Oviir
nr 126 Kalju Turro
nr 127 Denis Araslanov
nr 128 Vahur Männa
nr 129 Ivika Edvand
Eesti Reformierakond
nr 130 Regiina Jõhvikas
nr 131 Jevgeni Pärg
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Tagasivaade kultuuritegemistele rahvamajas

Mitmevõistlejad pärast autasustamist.

Margus Sepp

Spordipäevad Järvakandis
Juba traditsiooniks saanud
kolm spordiüritust said teoks
ka masusuvel.
18. juuli, Järvakandi
spordiplats: XIII Järvakandi mitmevõistlus.
Kui esimesed kümme
korda võisteldi kümnevõistluses, siis olude sunnil
võisteldakse nüüd talvise
seitsmevõistluse aladel (60
m, kaugus, kuul, kõrgus, 60
m tj, teivas ja 1000 m). Tegu
on küllalt tehnilise ponnistusega ja see tekitas nii mõnegi
tervisetrauma. Starti asus 17
eri vanuses spordihuvilist ja
tulemused olid seekord sellised: I Artur Saaliste – 4055
p, II Sten Luhtoja – 2744 p,
III Margus Sepp – 2742 p,
IV Steven Sepp – 2565 p,
V Tõnu Teras 2296 p ja esikuuiku lõpetas Kaido Kaldas
2103 p.
Võistkondadest oli esimene VETERANID (Kaido Kaldas, Artus Saaliste,
Margus Sepp, Tõnu Teras),
teise koha sai JOON (Steven
Sepp, Risto Pärnpuu, Sten
Luhtoja ja Hans Teras) ja
kolmanda koha PAUK PER-

RE (Tanel Kurisoo, Paavo
Kais, Siim Rostin ja Rait
Männa). Neljas oli LOTTE.
1. august, Järvakandi
spordiplats ja metsa heiteväljak: XXX Järvakandi
lahtised võistlused kergejõustikus.
Võistluste peaala oli kuni
18-aastaste noormeeste kaugushüpe Kalev Puri rändkarikale. Siin läks võit Raplasse: Anar Pajula 6.23 on
võistluse kõigi aegade teine
tulemus, sama mees võitis
ka noormeeste 60 m jooksu (7,2). Teine rändkarikas
(Oliver Puri nimeline rändkarikas meeste kettaheites)
oli mängus viiendat korda
ja kolmanda võidu saavutas
Lembit Zahkna (39.22), lisaks ka II koht vasaraheites
(34.90). Üldse võisteldi neljal alal. Parimad vanuseklasside kaupa: kuni 12a tüdrukud: Maria Kytöla (60 m
– 9,4 ja kaugus – 3.96), kuni
12a poisid: Markus Sepp (60
m – 11,6 ja kaugus – 2.78),
kuni 18a neiud: Mari-Liis
Murula (60 m – 8,7 ja kaugus – 4.58), Liisa Valdas (ke-

tas – 23.25 ja vasar – 19.91),
kuni 18a noormehed: Sten
Luhtoja (ketas – 29.01 ja
vasar – 21.38), naised: Triinu Selter (ketas – 23.10 ja
vasar – 27.82), mehed: Timo
Uibopuu (vasar – 45.37 ja
ketas – 38.41). Juubelivõistlustel osales 23 kergejõustikusõpra meie maakonnast ja
kaugemaltki. Järgmine kord
juba XXXI!
2. august, Järvakandi
gümnaasiumi spordiplats
ja alevi tänavad: XXIII
Järvakandi alevijooks.
Stardi- ja ﬁnišipaigad olid
esimest korda kooli juures,
rada põhiliselt sama. Liikumishuvilisi oli kokku 47.
Eelkooliealised
tüdrukud
(0,45 km): I Ragne Rahuoja
(Rapla, 1.57,0), II Angela
Halliste (Järvakandi, 2.03,0);
eelkooliealised poisid (0,45
km): I Kardo Kilk (Rapla,
1.58,0), II Egon-Marten
Anto (Järvakandi, 2.02,0),
III Aap Jürisalu (Lelle,
2.05,0); kuni 12a tüdrukud
(1,25 km): I Maria Kytöla
(Soome, 4.45,2), II Susann
Šefer (Saksamaa, 5.15,6),

III Mari Lutšihhin (Järvakandi, 5.27,3); kuni 12a
poisid (1,25 km): I Marcus
Kytöla (Soome, 5.13,3), II
Tõnu Algre (Järvakandi,
5.46,5), III Markus Sepp
(Järvakandi, 5.56,0); kuni
18a neiud (2,6 km): I Sandra
Šefer (Saksamaa, 10.59,0);
kuni 18a noormehed (4,0
km): I Steven Sepp (Inglismaa, 15.10,0), II Olavi Allase (Türi, 15.32,0), III Risto
Pärnpuu (Tallinn, 22.46,0);
naised (2,6 km): I Kristiina
Raud (Tallinn, 16.24,0). Mehed (4,0 km): I Martin Stražev (Järvakandi, 15.31,0),
II Vambo Oolberg (Tallinn,
15.59,0), III Martin Herem
(Järvakandi, 16.02,0); N35+
(2,6 km): I Kaja Vals (Tallinn, 10.35,0), II Erika ŠeferMüller (Saksamaa, 13.22,0),
III Sveta Kytöla (Soome,
13.55,0); M40+ (4,0 km):
I Aivar Jürisalu (JK Rapla,
12.49,0), II Risto Ütsmüts
(Rapla, 12.54,0), III Andrus Pajur (Juuru, 14.46,0);
vabaklass (2,6/4,0 km; aega
arvestamata): 11 osalejat.
Margus Sepp

Pidu on läbi, elagu pidu!
Järvakandi Gümnaasiumi
130. aastapäeva pidustusi
ja Welled 45. tegevusaasta
juubelikontserti 7.–8. augustil soosis suurepärane päikeseline ilm. Et rahvamaja
remondi lõpp oli määramatus kauguses, tuli kasutada
peopaigana ainult kooli oma
hooneid ja staadioni. Suurimaks miinuseks oli juubelikontserdil ja peoansambli esinemisel võimla halb
akustika. Plussiks see, et
peolised said vabalt liikuda
koolimaja õppekorpustes,
meenutades: vaat nii siin see
oli 10, 30, 50 aastat tagasi.
Antud kirjutise eesmärgiks ei ole sündmuste kirjeldamine, vaid suure vaeva
nägijatele, põhiliselt kooli
vilistlaskogu liikmetele tänu avaldamine. Rahanduslikku külge juhtisid Eeve
Šefer ja Iris Rajasaare, üld-

korralduse eestvedajaks oli
Elle Raudne, kutsekaardid
organiseeris Jevgeni Pärg,
Wellede kontserdi peakorraldaja oli Jaanus Randla,
ajalooklassi seadsid külastajate vastuvõtuks valmis
Asta Paeste, Malle Valdre ja
Elfride Viertek, kunstiklassi
Maret Unga, tööõpetusmaja
Ivi Sark, spordivõistlused
korraldati Margus Sepa eestvedamisel, aktus-kontserdi
korraldas Eha Teras, lippur
ja alevikäigu juht oli Artur
Saaliste, inventari paigaldajate juht Marko Matson,
turvateenistuse korraldaja
Ragnar Ahtijainen ning igal
pool nõuga abiks olnud Lauri Rasmann ja Andres Luhtoja. Lisan siia õpilased nii
registreerimislaudade taga
kui ka esinejatena kontsertaktusel, kooli teenistujate
perede liikmed toole-laudu

tassimas, koristamas ning
kokapere direktori vastuvõtu peolauda kujundamas.
SUUR TÄNU KÕIGILE
ASJAOSALISTELE! Samas vabandan aktusekõnes
enda tehtud lausrumaluse
eest. Ma ei kutsunud välja
kõiki pensionäre-pedagooge
ja ka direktor Jaan Viertekut
kooli ajalooraamatu “Vabrikukoolist gümnaasiumiks”
üleandmiseks. Lähtusin seisukohast – neil on see raamat olemas. On aga oluline
vahe, kas on pidulik üleandmine või kusagil nurga taga
raamatu ulatamine. Vabandan veel kord!
Mõned õpetussõnad järgmise kokkutuleku korraldajatele: võimla ei ole koht
Wellede kontserdiks; aktuskontserdi pikkus ei tohi ületada tundi; spordivõistluse
algus Wellede kontserdile

järgneval päeval on optimaalselt 12; peoõhtu sisustamine
ansambliga on kaunis mõttetu raharaiskamine, läheb
peale üksikesineja, nagu oli
Onu Bella; kooli aastapäev
ei ole äritegemise koht –
hoiduge ärimeestest, kelle
“söbrahind” tähendab juurdehindlust 500%.
Kokkuvõtteks. Kooli aastapäeva üritustele võib rahuliku südamega panna hinde
“neli”. Osales üle viiesaja vilistlase, endise pedagoogi ja
külalise. Korralduskuludes
jäime 20 000 krooniga plussi. Selle raha eest kingitakse
koolile midagi vajalikku ja
püsivat.
Pidu on läbi, elagu tulevane kooli 135. aastapäeva
pidu!
Enno Alliksaar,
kooli direktori
kohustest vabakslastu

Eelmine sügis tõi Järvakandi kultuuriellu mõned muudatused: rahvamaja tööd hakkas juhtima Tiia Hansar ja valiti
uus rahvamaja nõukogu, algasid ka hoone renoveerimistööd. Kuid kultuurielu ei jäänud soiku, vaid jätkus teenindusmaja ruumides, gümnaasiumis ja aleviraamatukogus.
Õpetajate päeva pidulik õhtu ja uusaastapidu toimusid
aga kino-kohvikus Cinema. Uudne oli ka jõulude alguse tähistamine: mööda alevit sõitsid hobuvankriga ringi
jõuluvana ja päkapikud (Vürtsitüdrukud), kes tänavaetteastetega rahvast lõbustasid. Valla eakate jõulupeo sisustas
seekord Kihnu Virve oma pereansambliga.
Kõik nii eelmise kui ka käesoleva aasta ettevõtmised
on seotud ühega rahvamaja arengusuundadest, milleks on
eri põlvkondade ja kogukonnasisese sideme tugevdamine.
See idee kasvas välja Eesti-Hollandi heategevusprojekti
“Päikeselill” projektikonkursist, mille raames rahastatud
“Järvakandi juured” kulmineerus suure perepäevaga.
Veebruaris, tähistades vabariigi aastapäeva, tegime ka
kokkuvõtte tehtust ja rääkisime eesootavast. Et käesolev
aasta on vallale tähtpäevaderikas, siis oli hea neist kõnelda. Kena komme on aastapäeval tunnustada ka tegusaid
järvakandilasi.
Märtsikuus tähistasime 60 aasta möödumist märtsiküüditamisest. Küüditamine on teema, mis puudutab iga
eestlast, sest pole perekonda, keda see poleks otseselt või
kaudselt puudutanud. Koos represseeritutega võtsid mälestusõhtust osa ka koolinoored, kes said koosviibimiselt
kindlasti uut teavet lisaks ajalootundides õpitule.
Aprill algas mõttetalgutega peredele. Kokkutulnutelt
saadi häid mõtteid edasiseks pereelu ja kogukonna koostööks ning ühistegevusteks. Need teemad valiti ka välja
üle-eestilise kampaania “Teeme ära” aruteluks.
Aprillis korraldati teatriühiskülastus Pärnusse. Endlas
vaadati A.Gailiti etendust “Karge meri”.
Aprillis sai teoks 5. valla tervisepäev.
Mai lõpul avasime rahvamaja renoveeritud välilava ja
toimus suur perepäev. See oli põlvkondadevahelise koostegemise päev. Ühtlasi tähistati ka klaasitootmise 130.
aastapäeva ja lastekaitsepäeva.
Hooaja lõpetas jaaniõhtu. Oli soe suveõhtu ja välilava
juurde tuli kokku palju pidulisi. Vaadati kultuuriprogrammi, süüdati ühine lõkketuli ja tantsiti ansambli Prominent
saatel.
Kuigi sel hooajal pidi rahvamaja kitsamate oludega
leppima, oldi aktiivselt abiks valla ühisürituste korraldamisel (jüriööjooks, 5. südamepäev, mõttetalgud “Minu
Eesti” Järvakandi mõttekoda, 5. puusümpoosion).
Jätkus ka taidlus- ja huviringide töö. Segakooril, meesansamblil, rahva- ja showtantsijatel tuli lisaks vallaüritustele esineda ka mitmetel maakonna ettevõtmistel. Taidlejad lõpetasid hooaja reisiga Kihnu.
Peatselt 105-aastaseks saavale Järvakandi segakoorile oli see tegevusaasta aga eriti pingeline, sest valmistuti
üldlaulupeoks. Toimusid laululaagrid ja ülevaatused. Suure töö tulemuseks oligi õnn osaleda üldlaulupeol. Koori
esindajad käisid ka Otepääl, kus toimusid Eesti lipu 125.
aastapäeva pidustused ja anti igale üldlaulu- ja tantsupeost
osavõtvale kollektiivile vabariigi presidendi kingitusena
sinimustvalge lipp. Meie vallast said lipu segakoor ja lastekoor. Äramärkimist väärib ka see, et rahvamaja lauljad
said laulupeole minna uutes esinemisrõivastes. Ja projektirahadest on uued rõivad selga saanud ka rahvatantsijad.
Tulemas on sisukas kultuurisügis, aga sellest juba
edaspidi. Samuti anname teavet ja ootame tagasisidet
ning ettepanekuid oma loodavale kodulehele. Suur rõõm
on selle üle, et vaatamata ebamugavatele oludele, suutsime säilitada olemasolevate taidluskollektiivide toimimise
ja alustada mitme uue huviringiga. Kutsume kõiki rahvamaja taasavamisele 10. oktoobril. Toredate kohtumisteni!
Tiia Hansar ja
Merike Rego

Segakoor maakonna memme-taadi peol.

Tiia Hansar

4

SPORT

Peeti 40. Järvakandi Open
21.–23. augustini peeti juba 40. korda vibuvõistlus Järvakandi Open. Juubelivõistlus oli ühtlasi ka esimene Toomas Kivilo mälestusvõistlus.
Võistlusel osales 95 osalejat 6 riigist. Kõrget taset
näitas see, et kohal olid riikide parimad laskurid, sest 12
sportlasele oli Järvakandi Open viimaseks võistluseks enne maailmameistrivõistlusi.
Laupäeval lasti harjutust FITA-1, mille põhjal selgitati
traditsiooniliste grand prix rändauhindade võitjad. Naiste
sportvibuklassis tuli 1269 silmaga teiseks Anneli Preimann, kaotades esikoha võitnud lätlannale vaid 7 silmaga, kolmanda koha sai Eve Kivilo (1242). Meeste samas
klassis läksid neli esimest kohta Soome. Parima eestlasena oli Siim Aaver (1236) kaheksas.
Naiste plokkvibuklassis tuli ilveslane Maarika Jäätma
(1323) parima eestlasena viiendaks. Meeste plokkvibus läks
meie laskuritel paremini. Kuigi esikoht viidi Soome, saavutas teise koha Evert Ressar (1357) Järvakandi Ilvesest.
Pühapäeval selgitati paremusjärjestus duell-laskmises.
Poodiumikohtadest jäi eestlaste päralt vaid naiste plokkvibuklassi Maarika Jäätma kolmas koht. Võitluspäeva
teisel poolel selgitati parimad ka võistkondlikus arvestuses. Seekord praktiseeriti uudset süsteemi, kus lasti märklehtedesse, mille tsenter on kollane (läbimõõt võrdne
tavamärklehe kollasega, s.o 24,4 cm) ja annab 1 punkti,
ülejäänud märklehe osa aga punane ning punkte ei anna.
Naiste olümpiavibuklassis tuli võitjaks Järvakandi Ilvese
naiskond koosseisus Anneli Preimann, Siret Luik ja Eve
Kivilo, kõigis ülejäänud klassides võidutsesid soomlased.
JK

Motosport on jätkusuutlik
9. augustil toimusid Järvakandi Tupiku krossirajal taas motovõistlused, mis ühtlasi olid ka ametlikuks Mini karikasarja III etapiks. See näitab, et motospordipisik on Järvakandis
endiselt olemas ja spordiala siin jätkusuutlik. Osavõtjaid oli
umbes sada, lisaks külalisvõistlejad Lätist. Avaldan tunnustust Mati Tagaperele ja Kaido Turrole peredega ning Risto
Algrele nende tubli töö eest motokrossi edendamisel.
MTÜ Meelistegevus Meelis Tomsoni eestvedamisel
taotles krossiraja arendamiseks vahendeid maaelu arengu
toetamise meetmest ja tänaseks on PRIA lubanud elektriga liitumiseks, kohtunikemaja soetamiseks, rajahooldustehnika, suunaviitade ja videovalve ostuks koos valla
omaosalusega kulutada veidi üle miljoni krooni. Seega
paranevad motospordiga tegelemise võimalused Järvakandis tulevikus veelgi.
Mart Järvik

POLITSEI
Järvakandi arvudes (25.06.2009–11.09.2009): väärteoteateid 30, LE nõuete rikkumisi 17, muid sündmusi / teateid
34, kuriteoteateid 1.
Koolitöö käib täie hooga ja tänavapildis on ringisagimist vähemaks jäänud. Sellegipoolest panen sõidukijuhtide südamele, et haridusasutuste juures tuleb liigelda ettevaatlikult. Lapsed on küll koolis tagasi, kuid mõtted ning
tegemised alles suves.
Suvi Järvakandi vallas möödus politsei vaatevinklist
üle ootuste rahulikult, olgugi et siin-seal tuli ette ka avaliku korra ning liiklusrikkumisi, mis politsei abiga ära lahendati.
Teisel koolinädalal gümnaasiumi külastades jäid silma
noored tubakatoodete omajad, kes oma jutu järgi muidu
ei suitseta. Öeldakse aga: kus suitsu, seal ka tuld. Suur oli
üllatus, kui alaealiste vanemad oma võsukeste suitsulembusest suurt numbrit ei teinud. Tubakaseadus § 27 ja 28 lg1
keelavad alaealisel isikul nii tubakatoote omamise kui ka
tarvitamise ning sellest üleastumine võib kaasa tuua rahatrahvi kuni 600 krooni. Senikaua kuni kehtib tubakaseadus,
ei peaks alaealisel ja tubakatootel midagi ühist olema!
Samuti on viimasel ajal probleemiks olnud alaealised,
kes vanemate sõna ei kuula. Lisaks koolikohustuse mittetäitmisele ning kodus mitteööbimistele pannakse toime
vargusi. Kahju on vaadata, kuidas noored inimesed oma
tuleviku ära rikuvad. Raske on täiskasvanuna tööle saada,
kui sinuga käib kaasas iseloomustus, et oled olnud varguste pärast karistatud. Igaüks elab oma elu ise, kuid alaealisena on kohustus kuulata vanema sõna!
Meeldivat kooliaasta algust soovides
Jaan Sildoja
vanemkonstaabel
Konstaabli telefon 5303 6804, 612 3503; e-post
jaan.sildoja@rapla.pol.ee, lühinumber 110, vajaduse korral võib helistada ka 5332 6900 (Angelyca Vaerand) või
529 6503 (Vladimir Doktorov).
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Avatseremoonia algus kl 18,
pidulik kontsert kl 19.15

Birgit Õigemeel
Uku Suviste

Kontserdipilet avamise puhul 50 krooni
Piletid saadaval alates 15. septembrist kultuurihallis
Piletiinfo, broneerimine tel 5346 0195
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Kultuurihallis toimuvad suuremad sündmused
oktoobris, novembris
10. oktoober – Järvakandi Rahvamaja, uue nimega
Järvakandi Kultuurihalli taasavamine. Selle raames
Birgit Õigemeele ja Uku Suviste kontsert
18. oktoober – KOV volikogu valimised
23. oktoober – pidu ansambliga MaMa ( ansambli
koosseisus telekonkursi ,,Kuldsuu“ võitja Margus Kastor, kes ka õhtul rahva meelt lahutab)
7. november – Järvakandi rahvamaja segakoori 105.
tegevusaasta tähistamine
14. november – ansamblite PROPELLER ja KOSMIKUD
JUUBELITUURI lõppkontsert
26. november – kohtumisõhtu Kati Murutariga
28. november – pidu Vürtsitüdrukutega
Novembrisse on planeeritud ka HINGEDEAJA ÕHTU
ja TEATER (mis ja kas meie majas või väljasõiduna, on
täpsustamisel). Nende ürituste kuupäevad selguvad
hiljem.
On broneeritud mitmeid erapidusid ja üks jõulupeo
aeg.

Parim võimalus digitaaltelevisioonile üleminekuks on ZUUMtv
1. juulil 2010 lülitatakse
välja õhu kaudu leviv
analoogtelevisioon ning
kogu Eesti läheb üle
digitaaltelevisioonile. See
tähendab olulist muutust neile, kes vaatavad
telepilti tavalise katuseantenniga.
Parim võimalus digitaaltelevisioonile üleminekuks on ZUUMtv – Eesti populaarseim õhu
kaudu leviv digi-tv teenus, mis võimaldab tavalise
katuseantenni kaudu vaadata 9 kodumaist ja 21
välismaist telekanalit.
Liitumistasu:
(sisaldab ZUUMboxi tasuta paigaldust) 299 krooni
Kuutasu:
kaks esimest kuud tasuta, edaspidi 99 krooni
ZUUMboxi rent alates 39 kroonist kuus
(kohe välja ostes hind alates 1395 kroonist)
Infot saab veebilehelt www.zuum.ee, Starmani
klienditoe telefonilt 1770 või ONOFFi, +- Elektroonika, Klicki, Euronicsi või Experti kauplustest
üle Eesti.

Kalju Virkus
4.05.1939 –
8.07.2009

• Elektrooniliselt saab hääletada 8.–14. oktoobrini ID-kaardiga http://www.valimised.ee
• Eelhääletamine toimub 12.–14. oktoobrini
Järvakandi vallamaja I korruse saalis.

Meie laval

ja

18. oktoobril toimuvad kohaliku
omavalitsuse volikogu valimised

Igor Djatkin
13.11.1968 –
22.07.2009

• Valimispäeval 18. oktoobril saab hääletada
Järvakandi Rahvamajas (1. Mai tn 1) kell 9–20.
• Kodus hääletamine toimub 18. oktoobril.
Selleks vajalike põhjendatud taotluste (terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu) esitamise aeg lõpeb valimispäeval kell 16.
Taotlus tuleb esitada kas jaoskonnakomisjonile
või vallavalitsusele.

Tänuavaldus
Tänan Järvakandi Vallavalitsuse nimel kõiki, kes näevad enda
ümber looduse ilu ja püüavad
sellest ajendatuna kaunimaks
muuta ka oma koduaeda ja majaümbrust!
Konkursi “Kodu kauniks”
žürii liige Ene Nüganen

MÜÜK
Uued ja kvaliteetsed Mitsubishi soojuspumbad koos
paigaldusega.
Liisi järelmaksuga pump
koju juba 3000 kr eest!
Tel: 5648 3222;
www.homeair.ee

Jumalateenistused
Järvakandi Pauluse
kirikus

• Pühapäeval, 4. oktoobril kell 16
armulauaga jumalateenistus
• Pühapäeval, 18. oktoobril kell 16
lõikuspüha armulauaga jumalateenistus,
laulab ansambel

101
Heinrich Münti
96
Emilie Lepp
94
Elfriede Palmkron
85
Endel Oviir
Linda Uustalu
80
August Laidemäe
Elmar Vaht

75
Kalju Tõnismaa
Juta Pajumaa
70
Ülo Udras
Aili Algvere
Valentina Viljakainen
Malle Varik
Endel Vendla
Maria Semjonova
Veera Nikulina
Maret Nuut
Mäido Uuk

Uued vallakodanikud
Triinu-Liis Mirjam
29. juuni2009
Ernst Rajasaare
19. juuli 2009

Hildegard
Masing
30.01.1918 –
27.08.2009

Rainis Pild
16. august 2009
Alex Araslanov
24. august 2009

Valeria
Djatkina
7.02.1946 –
2.09.2009

