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Tunnustati vallakodanikke

Reformierakond kogus raha
apteegi avamiseks
26. veebruaril olid kultuurihallis alevirahvaga kohtumas
riigikogusse kandideerivad reformierakondlased Kalle
Palling ja Katrin Karisma-Krumm.
Kohaletulnuile pakuti ka kultuurilist meelelahutust: esinesid peotantsijad, laulja Luisa Värk, Mari Liisi
Tantsustuudio tüdrukud, laulev näitleja Katrin KarismaKrumm ja maakonna poistebänd Hurmurid. Samuti räägiti apteegi avamise võimalustest ja kutsuti vallakodanikke
ettevõtmist toetama. Saadud piletitulu (195 eurot) läks
korraldajate sõnul apteegi avamise toetamiseks.
Ürituse korraldasid Reformierakond ja Regiina Jõhvikas.

Tänavu nimetati
Järvakakandi valla
aukodanikuks Ene Unt,
valla teenetemägi said Eha
Teras, Ants Raidma, Valli
Raidma ja Kaja Vaikre.
Järvakandi aukodanik
Ene Unt
Ene Undi iseloomustamiseks sobivad kombinaadi
Järvakandi Tehased kauase
peainseneri Valdek Tomsoni
sõnad: “Ene oli tööjuhina ja
insenerina iseseisev, mõtlev
ja tegus naine, kelle elu kuulus tehastele.”
1958. aastal TPI lõpetanud
ja kombinaadi Järvakandi Tehased isolaatoritsehhi armeerimise jaoskonna meistriks
määratud Ene Undi rohkem
kui 40 tööaastat möödusid Järvakandi klaasitootmise juhtimises. 1963. aastal sai ta klaasisolaatorite tsehhi juhatajaks,
1992. aastal oli ta üks AS Järvakandi Klaas asutajaist. Ene
Unt on üks neist, tänu kellele
on Järvakandis säilinud klaasitootmise traditsioon.
Ene Undi elu ei piirdunud
siiski ainult klaasitehasega.
Järvakandi TEMT-i esimese
grupi õppurid mäletavad hästi, kuidas Ene tegi neile selgeks kõrgema matemaatika
algtõed. Ka osales Ene alati
tehaste kultuurielu organiseerimisel. Ja loomulikult on pea
kõik Järvakandi lillekasvatajad vahetanud temaga seem-

“Terviseradadel
ümber maakera”
Järvakandis lk 3

Riigikontroll käis Järvakandis

Ants Raidma, Valli Raidma, Ene Unt, Eha Teras ja Kaja Vaikre austamisõhtul. Tiia Hansar

neid ning juurikaid ilusate
lillepeenarde loomiseks.
Kaja Vaikre
Kaja on klaasikojas
kunstnikuna tegutsenud pere kõrvalt. Oma tööd teeb
ta südamega, olles alati abivalmis ja avatud. Kaja on
Järvakandi rahvale teinud
ka tähelepanu vääriva kingituse: tema Kunstiakadeemia
lõputöö klaasist helisammas
„Ood“ on vaatamiseks väljas Järvakandi vallamajas.
Märkimisväärne on ka
Kaja tegevus vabatahtlikuna, eesmärgiks innustada
järvakandilasi klaasikunsti
kaudu jätkama ja arendama
siinseid
klaasitöötlemise
traditsioone. Ta juhendab
klaasiringi, korraldab klaa-

siõhtuid, on kunstikonkursi
„Minu klaas“ tänavune projektijuht, soovides, et kõigil
Järvakandi elanikel oleks
võimalik oma kodu klaasipealinnas kaunimaks ja sotsiaalselt paremaks muuta.

koosseisus. Mida iganes ta
teeb – alati on tal sära silmis!

Eha Teras
Eha Teras töötab Järvakandi Gümnaasiumis muusikaõpetaja ja koorijuhina,
juhendades erinevaid koorikoosseise ning lauluansambleid. Eha on aastaid olnud
üks maakondliku poistekoori juhte, tema koorid on
osalenud nii noorte- kui ka
üldlaulupidudel.
Eha on juhendanud ka
õpetajate naisrahvatantsurühma ja osalenud tantsupidudel
võimlemisrühma

Valli ja Ants Raidma
Valli ja Ants Raidma on
ligi kümme aastat oma tegevusega MTÜ-s Abistav Samaarlane toetanud ja sponsoreerinud Järvakandi valla
inimesi, vallavalitsuse allasutusi (Järvakandi Lasteaed
Pesamuna, Järvakandi Gümnaasium, Järvakandi Avatud
Noortekeskus, Järvakandi
Hooldekodu ...) ning korraldatavaid üritusi. Aidatud on
ka Järvakandist kaugemal
elavaid abivajajaid (Pärnus,
Koerus, Tallinnas, Eidaperes
jm). Antud on nii toiduaineid, riideid, mööblit, koduelektroonikat, nõusid jms.
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Aleviraamatukogusse.
Laekuvaid töid hindab
žürii kolmes vanuserühmas.
Parimad saavad professionaalsete klaasikunstnike disainitud ja valmistatud klaasikunsti omanikeks.
Kõik esitatud tööd lähevad näitustele, mis toimuvad
Eesti klaasipealinnas – Järvakandis 8.06.–10.09.2011
ning seejärel erinevates
Eesti paikades, et innustada
ka kõiki teisi huvilisi klaasiga kätt proovima. Esimene
rändnäitus toimub Olustvere mõisas 3.10.–2.12.2011.

Tööd tagastatakse alates
märtsist 2012.
Jooksvat infot toimuvate ürituste kohta ja fotosid
konkursile laekuvatest töödest näeb ning saab hinnata
Facebookis, MINU KLAASi
lehel. Kui on huvitatuid, siis
nõu jagavad ka professionaalsed
klaasikunstnikud
Eesti Klaasikunstnike Ühendusest.
Pidulik autasustamistseremoonia toimub 10. septembril 2011 Järvakandi
Kultuurihallis ja on lülitatud
Tallinn 2011 Klaasimaailma

4. aprillil kontrollis Riigikontroll Järvakandi Kultuurihalli
renoveerimise projekti. Kontrolliti, kas projektitaotluses
seatud eesmärgid on täidetud ja kas rahade kasutamine
on olnud eesmärgipärane. Huvi tunti ka KOIT-kava meetmemääruse täitmise vastu maakonnas ja selle meetme
mõju vastu valdade abistamisele üldisemalt.
Vaadati üle projekti käigus soetatud varade olemasolu
ja uuriti nende varade kasutamist ning kontrolliti maja tegevuse aruandeid.
Vallavanem Mart Järviku sõnul kontrolli käigus pretensioone ei esitatud. Sügisel saadetakse auditi kokkuvõte,
kus käsitletakse kõikide esimesel poolaastal auditeeritud
kohalike omavalitsuste auditeerimise tulemusi.

Järvakandis oli populaarseim
Reformierakond
Märtsis toimunud Riigikogu valimistel käis Järvakandi
1141 valimisõiguslikust elanikust valimas 579, kehtivaid
sedeleid oli 573.
Järvakandi valijate seas oli populaarseim erakond Eesti
Reformierakond 238 häälega, järgnesid Erakond Isamaa
ja Res Publica Liit (127), Sotsiaaldemokraatlik Erakond
(79) ja Eesti Keskerakond (71).
Kandidaatidest said enim hääli Andrus Ansip (RE, 117
häält), Mart Laar (IRL, 78), Urve Palo (SDE, 49), Kalle Palling (RE, 49), Kaja Kallas (RE, 45), Mailis Reps (KE, 36).
JK

Minu Klaas 2011
Aastatuhandeid olid klaaspärlid väga kõrgelt hinnatud
ja kullast tunduvalt kallimad
maksevahendid. Veel mõni
sajand tagasi ehtisid klaasist
esemed ainult valitsejate ja
väga rikaste inimeste paleesid. Teadmisi klaasi valmistamisest pärandati vaid väljavalitud pojale. Salastatud
retseptide levitaja koristati
halastamatult siit ilmast.
Peeglite, aknaklaasi, taara
jms tootmise automatiseerimine muutis klaasi meie
elu loomulikuks osaks, seda
sageli enda ümber enam ei

märkagi. Austus 5000-aastase materjali vastu on kadunud, kuid klaasikunstiga saavad tegeleda kõik huvilised.
Kuuendat korda toimuv
õpilaste
kunstikonkurss
MINU KLAAS 2011 otsib
noorte ja andekate klaasisõprade seast järelkasvu
Eesti klaasikunstnikele ja
-käsitöölistele. Kuni 20.
maini ootame 1.–12. klasside õpilaste valmistatud klaasist esemeid, klaasiteemalisi maale, joonistusi, kollaaže
jms kujutavat kunsti, fotosid
ning kirjutisi Järvakandi

eraldi seisvasse jätkuprojekti, mille käigus toimub
Raplamaa noorte muusikute
ainulaadsetel klaasist muusikainstrumentidel esitatav
kontsert.
Väärtuslikku ja õilsat
üritust toetavad moraalselt
Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonna dekaan
prof. M. Saare ja Eesti Klaasikunstnike Ühendus.
Järvakandi noortele on
konkurss suurepärane võimalus kirjeldada nii sõnas
kui ka pildis oma igapäevast
elu: vanemate, sugulaste või

ka enese klaasiga seotud
tööst, sündmustest, juhtumistest ja ka unistustest.
Kunsti-, foto- ja kirjandusõpetajad võivad aga
saada erialaspetsiiﬁlist infot
klaasi valmistamise, -ajaloo
ja -disaini kohta, mille abil
on võimalik mitmekesistada
tunde klaasiga seotud teemade sissetoomisega.
Konkursi juhend asub
Facebookis, Järvakandi valla ja klaasimuuseumi veebilehel.
Kaja Vaikre
projektijuht
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VOLIKOGU
Volikogu oli taas koos 30. märtsil.
Ülevaade Järvakandi Avatud Noortekeskuse tegemistest
Järvakandi Avatud Noortekeskuse vabatahtlik Mikk
Merekivi rääkis volikogule Järvakandi Avatud Noortekeskuse tegevusest ja tulevikuplaanidest. Volikogu võttis
informatsiooni teadmiseks.
Volikogu kinnitatud Järvakandi Avatud Noortekeskuse
põhimäärus sätestab muu hulgas noortekeskuse eesmärgid, tegevuse, ülesanded, määratleb juhtimisstruktuuri ja
ﬁnantstegevuse korraldamise.
Volikogu kinnitas ka noortekeskuse arengukava 2011–
2016, milles on ﬁkseeritud asutuse hetkeolukorra analüüs,
tegevuse eesmärgid, noorsootöö valdkondade tegevuskava, koostööpartnerid jms.
Maa taotlemine munitsipaalomandisse
Kuulanud ära majandusnõunik Ene Nüganeni selgitused, otsustas volikogu taotleda munitsipaalomandisse
Tallinna mnt 15 asuva maa-ala (seoses ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavas ette nähtud uue puurkaevu rajamisega), lõigu Pargi tänavast ja Tallinna maantee
äärsed alad (transpordimaana kergtee rajamiseks) ja Rahu
tn 38 asuva maa-ala (jäätmehoidlamaana reoveepumpla
normaalse töö tagamiseks).
Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine
Volikogu kinnitas teede ja tänavate sulgemise maksu,
mille kohaselt avalikke teid, tänavaid, kõnniteid, väljakuid, parke jms täielikult või osaliselt sulgeda soovivad
isikud peavad Järvakandi vallale tasuma maksu. Maksu
kehtestamise põhieesmärk on sulgeja vastutus võimalikult
kiiresti vajalikud tööd või üritused lõpetada.
Arvelduskrediidi võtmine
Kuulanud ära ﬁnantsnõunik Kadri Alliksaare selgitused, kiitis volikogu krediidi võtmise kuni 30 000 euro
ulatuses heaks. Arvelduskrediiti võib vald perioodidel, kus
laekumised on tavapärased, kuid raha on vaja välja maksta
kassas olevast summast rohkem (näiteks õpetajate puhkusetasude väljamaksmine: välja makstakse korraga kahe
kuu raha).
Laenu võtmine
Seoses veeprojekti „Järvakandi reoveekogumisala veemajandusprojekt“ rahastamise ja omaosaluse katmise vajadusega otsustas volikogu taotleda laenu kuni 421816, 88
eurot tähtajaga kuni 25 aastat.
Järvakandi valla 2011. aasta eelarve kinnitamine
Pärast raamatupidaja Helje Nahkuri ettekannet ja järgnenud vastavasisulist arutelu otsustas volikogu eelarve
kinnitada. Vallavanem Mart Järviku sõnul oli eelarve tasakaalu saamine raske, seda just eelarvevahendite vähenemise tõttu. Riik vähendas oluliselt vahendeid haridusele,
väiksemad on ka tasandusfondi eraldised. Endiselt on
peaaegu olematud eraldised teehoiutöödeks. Olukord paraneks, kui taastataks omavalitsustele makstava üksikisiku
tulumaksu protsent endises suuruses. Lubadus selle teostamiseks lükkus aga käesoleva aasta riigieelarve koostamise
käigus vähemalt ühe aasta võrra edasi.
Tänavuse eelarve suurus on 1 326 441 eurot ja see on
mahult umbes 18% võrra väiksem kui möödunud aastal.
Volikogu otsuse kehtetuks tunnistamine
Lähtudes Ene Nüganeni selgitustest, otsustas volikogu
tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavolikogu 27. mai
2009. a otsuse nr 11, millega kehtestati hind kinnistule
Rahu 2–2. Et müügihinna määramisel oli arvestatud majanduse kõrgaja hindadega, tuli seda nüüd ajakohastada.
Lähtuvalt vallavara valitsemise korrast, on korteri uue hinna maksumus vahemikus, mille otsustaja on Järvakandi
Vallavalitsus.
Informatsioon Järvakandi tööstusala detailplaneeringu koostamise käigust
Teemakohase selgitusega esines vallavanem Mart Järvik, kelle sõnul 15. detsembril vallavalitsuse algatatud
detailplaneering on jõudmas lõppstaadiumisse. Planeering
hõlmab kogu üldplaneeringu järgset tööstusala pindalaga
25,12 ha. See annab lahendused teedevõrgu ja muu infrastruktuuri väljaehitamiseks, jagab tööstusala kruntideks,
andes nii arendajatele tulevikus võimaluse tööstusalal uute
tootmiste rajamise ideid ellu viia. Detailplaneeringu tutvustamine toimub avalikul koosolekul mai alguses.
Jäätmevaldajate registri pidamise korra uue redaktsiooni kinnitamine
Kuulanud ära vastavad selgitused, otsustas volikogu redaktsiooni kinnitada.
Info
Ülevaate apteegi rajamise võimalustest Järvakanti andis Enno Alliksaar.
Anatoli Riippineni saadetud avalikku pöördumist tutvustas Mart Järvik.

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

Parteilisusest ja apteegist
Nüüd, kui Riigikogu valimised on lähiminevik, on aeg
selgitada, kuidas minust kui
staažikast rahvaliitlasest sai
reformierakondlane.
Läinud sügisel jooksis
Rahvaliidu juhtkond lihtsalt
laiali, tajudes perspektiivitust lähenevatel Riigikogu
valimistel. Õigesti tegid. Täna ei ole Toompeal Eestimaa
Rahvaliitu kui parteid, kuid
Riigikogus on 8 endist rahvaliitlast. Neist enamik sotsiaaldemokraatide ridades,
kuid neid jätkub ka Kesk- ja
Reformierakonda. Loodan,
et need 8 jäävad endiselt
maaelu eestseisjateks Riigikogus.
Isiklikult pean vallavolikogu esimehena toetuse
olemasolu Toompeal vajalikuks. Valiku tegemisel
jätsin kohe kõrvale “keski”
ja sotsid. Esimene oleks arvestatav autokraat Savisaareta. Teises ei meeldi mulle
nende importpresident, kes

oli nõus presidendiks saama
ainult Eestimaa päästmise
nimel “kolhoosiesimehe”,
põllumajandusdoktor Arnold Rüütli valitsemise alt.
IRLi ridades on aga “uutjaid”, kelle tegevus ei ole
Eestile alati kasuks tulnud.
Esiteks Mart Laari tegevus
põllumajanduses suurmajandite lõhkumisel majandite juhtkondade ohjeldamatu
ärastamise saatel. Nägin ise
suurtalu kunagist perenaist,
kes oma karja ja põllumajandusinventari 30 aastat tagasi tasuta kolhoosile andis,
kuid kompensatsiooniks sai
tagasi ühe ühiskarja lehmakondi. Endine haridus- ja
teadusminister Tõnis Lukas
on oma maagümnaasiumide
sulgemistuhinas pärssinud
maaelu võrdselt ekspeaminister Laariga.
Eesti vajab stabiilset vapustusteta arengut ja arvan,
et selle tagab Reformierakond. Osalesin ka ise selle

erakonna valimiskampaanias ja mul on heameel, et
Reformierakond võitis Riigikogu valimised nii Järvakandi vallas, Raplamaal kui
ka Eestis.
Paratamatult apteek vanasse depoohoonesse tuleb.
Inventari kinkisid meile Ulve ja Valdek Tomson. Vajalike ruumide remondieelarve on 5100 eurot. Ehitaja
on olemas. Kohila apteek on
nõus hakkama Järvakandi
apteeki oma ﬁliaalina haldama. Müügile tulevad samad
ravimid, mis emaapteegis
Kohila Apteek OÜ-s. Proviisorina ootab tööd Ülle
Pilliroog.
Täna napib veel raha.
Määrav on Reformierakonna toetus. Kui liidame sellele Raul Kivilo enda panuse,
valla reformierakonna tuluõhtu ja raamatute müügist
saadud raha, siis on puudu
veel 1000 eurot. Pöördun
teie poole, lugupeetud valla-

kodanik, ettevõtja, MTÜ ja
KÜ juhatuse liige! Korjame
kiiresti selle puuduva raha
kokku!
Annetusteks saab kasutada Järvakandi Vallavalitsuse
arveldusarvet Swedbank AS
1120074300, märkides ülekandele selgituseks “apteegi
toetus”. Samas võib panna
oma panuse koos nimega
ümbrikku ja lasta vallamaja
postkasti.
Palun ärge arvake, et erapinnal olev apteek teeb ruumide omaniku rikkaks. Kahe
pisiruumi üür teeb ehk kümne aasta jooksul Rauli panuse apteeki tasa. Järvakandi
inimestele on aga apteeki
eluliselt vaja. Raul Kivilo
saab sellest aru ja teeb apteegi väljaehitamise heaks kõik,
mis vibuklubi Ilves juhtimise ja toetamise kõrval tema
võimuses on.
Enno Alliksaar
vallavolikogu esimees

Lp volikogu esimees, aseesimees, volikogu liikmed ja
vallaametnikud – kas see ongi teie meelest EESTLUS?
Kuhu on jäänud teie isamaalisus?
Minu arvates on 24.
veebruar eestlastele kõige
tähtsam pidupäev. Kas nii
austamegi oma esivanemate
võitu? Kas nii näitame eeskuju noortele, kuidas austada Isamaad?

Meid on esinduskogusse
valitud ja sellega kaasnevad
ka teatud kohustused, mida
me peame oma isikliku elu
kõrvalt täitma!
Lp eestlased! NII EI KÄITUTA!
Palun mõelge sellele ja
tehke sellest ka järeldused!
Anatoli Riippinen
volikogu liige
soome rahvuse esindaja

dub, peavad alles hoidma
jäätmete üleandmisel väljastatud dokumendi. Kahtluse
korral saate selle kontrollijale esitada.
Kui konteiner on veel
soetamata ja leping sõlmimata, siis tuleks osta vajaliku suurusega konteiner.
Jäätmeseadus nõuab olmejäätmevedu vähemalt iga
nelja nädala tagant.
Kuna on tulnud signaale,
et mõni isik (jätan esialgu

nimed nimetamata) ei kõnni
naabri või naabri naabri prügikastist juhuslikult mööda,
vaid kasutab seda oma prügikastina (välja arvatud muidugi kulude tasumine), siis
tõhustan kontrolli. Heaks
abimeheks ongi just vastloodud register.
Mõistvat suhtumist soovides
Ene Nüganen
majandusnõunik

rahvastikuregistrist. Vastamine on anonüümne.
„Uuringu õnnestumiseks
on äärmiselt oluline, et iga
inimene, kes ankeedi saab,
sellele ka vastab,“ rõhutab
Karl Viilmann. „Mida suurem on vastajate arv, seda
põhjalikumalt kirjeldavad
tulemused olukorda ja annavad kohalikele omavalitsustele otsuste langetamiseks
vajaliku info. Küsimustikku täites saab igaüks kaasa
rääkida oma linna või valla
paremaks elukohaks muutmisel,“ lisas ta.
Uuringu on aidanud ette
valmistada uuringu- ja konsultatsiooniﬁrma Geomedia,

korraldab turu-uuringuﬁrma
SaarPoll. Andmete kogumine kestab 18.04–22.05,
esmased tulemused avaldatakse aasta lõpus.
Paikkonna tervisemõjurite uuringu teostamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Tervislikke
valikuid toetavad meetmed”
vahenditest.
Lisainfo: Karl Viilmann,
Tervise Arengu Instituudi
analüütik, uuringu koordinaator, 659 3978, karl.
viilmann@tai.ee; Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik, 659 3906, 5302 2737,
maris.jakobson@tai.ee

Avalik pöördumine
23. veebruaril toimus Järvakandi Kultuurihallis pidulik
kontsert-aktus, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 93.
aastapäevale.
Aktusel anti Ene Undile
Järvakandi Vallavolikogu
tippauhind aukodaniku tiitel.
Vallavalitsus andis teenetemärgid Eha Terasele, Kaja
Vaikrele, Valli Raidmale
ning Ants Raidmale.
Kurb oli see, et saal oli

rahvast praktiliselt tühi.
Kui saalis poleks olnud
Kabala laulukoori ja Järvakandi
Gümnaasiumi
laulutüdrukuid, siis oleks
vallavanem oma aastapäevakõne pidanud tühjale
saalile. Volikogu liikmeid
oli kohal kaks, vallaametnikke samuti kaks. Üleandmisel ei olnud volikogu
esimeest ega aseesimeest.
Piinlik.

Jäätmevaldajate registrist
Järvakandi Vallavolikogu
kinnitas jäätmevaldajate registri uue redaktsiooni. Tundub elutu lause, kuid selle
taga on sügavam mõte kui
vaid seadusele kuulekas olemine.
Antud registris on ﬁkseeritud Järvakandi vallas olevad maaüksused (täpsemalt
katastriüksused), maaüksuste omanikud ja andmed selle
kohta, kas segaolmejäätmete
kogumine toimub või ei. In-

fot selle kohta, kas jäätmete
äravedu mingilt maaüksuselt
toimub või ei, saab Järvakandi Vallavalitsus jäätmeveoga tegelevalt ettevõttelt.
Kindlasti on olemas ka maatükke, mis pole kasutuses
ning kus jäätmeid ei teki.
Vallas on need maaüksused
enamasti ka teada.
Need, kellel eramus, korteriühistus, ettevõttes jm
jäätmevedajaga segaolmejäätmete veoks leping puu-

Tervise Arengu Instituut
Tervise Arengu Instituut
korraldab esimest korda uuringu, mis annab kohalikele
omavalitsustele ainulaadsed
andmed oma sotsiaal- ja
tervisevaldkonna tegevuste
planeerimiseks.
Aprilli viimasel nädalal
algava paikkonna tervisemõjurite uuringu eesmärk on
koguda ja analüüsida andmeid kohalike omavalitsuste
elanike terviseseisundist ja
tervist mõjutavatest teguritest. „Inimese tervis ja tervisekäitumine sõltuvad väga
paljudest erinevatest mõjuteguritest. Uuringuga vaatleme
eelkõige seda, millist mõju
avaldab tervisele inimese

elupaik ja sealne keskkond.
Uurime, kas ja kuidas näitajad üle Eesti erinevad ning
mis võib selle põhjus olla,“
lausus Tervise Arengu Instituudi analüütik ja uuringu
koordinaator Karl Viilmann.
Uuring annab Eesti kohalikele omavalitsustele teavet, millele tuginedes kujundada kohalikku sotsiaal- ja
tervisepoliitikat, arendada
teenuseid ning prognoosida
võimalikke tulevikus esile
kerkivaid riske ja vajadusi.
Küsitletakse 10 000 inimest vanuses 15–70 eluaastat
kõigis Eesti maakondades.
Elanikud on valimisse sattunud juhusliku valiku alusel
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Viisitiim 10
Järvakandi
Kultuurihalli meesansambel Viisitiim
tähistas 12. märtsil oma
10. tegevusaastat suure
kontserdiga. Kultuurihalli lavatreppidele sammus
lauluga „Meite mehed” 10
meest: Enno Augjärv, Einu Endrekson, Ahto Satsi,
Vello Veedam (tenorid),
Jüri Baldesport, Arvi Lepp,
Otto Salm, Ants Sepp (baritonid), Aleksander Maalik
ja Valdek Tomson (bassid).
Koos meestega astus sama
vapralt lavale väike ja tragi
naine: ansambli juht Heldi
Tagel.
Uskumatu, milline energia
oli meestes ja kui võimsalt
kõlas laul, eriti arvestades, et
ansambliliikmete keskmine
vanus on 70,4 aastat.
Alguse sai tegevus sellest,
et segakoori mehed, kuhu
kõik Viisitiimi liikmed kuuluvad, otsustasid koorinaisi
naistepäeva puhul lauluga
üllatada. Ja see oli 12. märtsi kooriproovis 10 aastat
tagasi. Idee autor oli endine
laulja Endel Mäede, kes tegi
ka ettepaneku meesansambli
asutamiseks. Nii need proovid tollest kevadest pihta
hakkasidki.
Sünnipäevakontsert oli
üles ehitatud mitmes osas.
Esimeses pooles kõlasid
rahvalikumad viisid ja laulud aastaaegadest. Teemakohaselt olid meestel seljas
rahvuslikus stiilis vestid.
Pärast vaheaega asendus
aga rahvuslik stiil ülikondade ja lipsudega ning kõlasid
lemmiklaulud. Siin sai ka
publik kaasa laulda. Meesansambli repertuaaris on
laule 60 ringis. Lemmiklaule „Sume suveöö” esitati

Etlusvõistlus „Ellen Niiduga
Midrimaal”

Viisitiim ja ansambli juhendaja Heldi Tagel.

peol 50. korda ja „Üks täht,
üks laul” 45. korda, niivõrd
armastatud ja oodatud on
need palad.
Kava sees andsid mehed
intervjuusid, millest selgus,
miks laulmas käiakse, millised on reisimuljed ja millised
laulud une pealt selged on.
Seltsielu on meestel väga aktiivne. Esinemas on
käidud Kergus, Viimsis,
Kiisal, Kiilis, Riisiperes,
Vooremaal, Karksi-Nuias,
Otepääl, Tallinnas, Pärnus
jne, oma vallast ja maakonnast rääkimata. Kuigi välismaal on veel käimata, olid
Kihnu ja Vormsi reis täis
omamoodi eksootikat. Siinkohal tahaks tänada showtantsurühma Vürtsitüdrukud
ja Helgi Randlat, kes mehi
erinevatele põnevatele esinemistele kaasa kutsunud
on. Mehed on tänu tantsunaistele ka televiisorisse
sattunud. Lisaks on olnud
teisigi huvitavaid esinemispaiku: Solarise keskus, Saku
Suurhall, Salme Kultuurikeskus ja Rocca al Mare Va-

baõhumuuseum. Meeste laul
on kõlanud ka laatadel, kirikutes, juubelitel, külapäevadel, memme-taadi suvepidudel, 5 valla kokkutulekutel
ja sõpruskontsertidel. Suur
au on olnud osaleda Thea
Paluoja projektimeeskooris.
Ka konkursidel on käidud.
Meenutuseks Vooremaa lauluansamblite festival, kus
Viisitiim oli ainukene meestekollektiiv 17 ansambli
seas.
Seekordne sünnipäevakontsert oli ansamblil 148.
esinemine. Lisaks meestelaulule ilmestas pidu ka
naistelaul. Järvakandi Pauluse koguduse naisansambel,
kelle liikmed laulavad enamuses ka segakooris, tegid
meestele toreda üllatuse. Lisaks esitatud kaunitele lauludele kinkisid nad igale laulumehele musta kikilipsu, mis
mehed eriti šikiks tegi. Külla
oli tulnud ka naisansambel
Meelespea Tallinnast. Mehi seovad sõprussidemed
segaansamblitega
Enelas
Raikkülast ja Laulusõb-

Tiia Hansar.

rad Kaismalt. Laulu sekka
pakkusid
tantsunumbreid
koostööpartneritena kultuurihalli kollektiivid Vürtsitüdrukud ja Hellakesed. Toreda
showüllatuse tegi külla saabunud rahvaluuletaja Kalju
Laiapea Kehtnast.
Tänapäeval eestikeelset
meestelaulu kuulda on üsna
haruldane. Isegi Rapla maakonnas on eakate meesansambleid väga vähe. Seetõttu
võime olla uhked, et Järvakandis selline meestekollektiiv tegutseb. Hea meel on ka
selle üle, et meestele meeldib
koos käia ja oma seltsielu elada. Aitäh Heldile, kes jaksab
pika tööpäeva lõpus esmaspäeviti Raikkülast kohale
tulla ja tegeleda nii segakoori
kui ka meesansambliga. Kuid
laul teeb ju rinna rõõmsaks.
Lõpetan üleskutsega: tulge
laulma ning teis saab olema
rohkesti tervist ja elurõõmu.
Selle parimaks näiteks on
Viisitiim!
Merike Rego
kultuurihalli kunstiline
juht

Tänavu toimus Tapal juba kolmandat korda üleriigiline
laste etlusvõistlus „Ellen Niiduga Midrimaal”. Sel aastal otsustasid maakonna klassiõpetajad, et osalevad ka
Raplamaa õpilased. Et Tapale oodatakse igast maakonnast kaht esinejat (üks nooremast ja üks vanemast vanuserühmast), siis tuli eelnevalt korraldada koolisisene
konkurss, kus osalesid õpilased 1.–6. klassini.
22. veebruaril toimus koolis luulevõistlus. Iga osaleja luges peast ette ühe kodus õpitud E. Niidu luuletuse.
Võistlejaid hindas žürii (Aet-Triin Vasnu, Sirje Zahkna ja
Rita Kardaš).
Noorema vanuserühma parimad etlejad olid žürii arvates Jaan Johannes Randla, Marite Angeelika Kaal ja Marii Karro. Vanematest õpilastest valiti välja Jaana-Maria
Luhtoja, Anette Bakmanov ja Kristen Kontaveit. Sellega
oli ülekooliline konkurss lõppenud. Nüüd anti parimatele võimalus õppida selgeks veel üks Ellen Niidu luuletus
ning see žüriile esitada. Seekord toimus videokonkurss
ning maakonda saadeti meie kooli esindama videod Marite Angelika Kaalust ja Anette Bakmanovist. Anette
loetud luuletused „Magav maailm” ja „Eks ole” olid nii
südamlikud ja ilmekad, et maakonna žürii otsuse kohaselt
esindas just tema 21. märtsil Tapal toimunud etlusvõistlusel Raplamaad.
Hoolimata sellest, et Anettet esimese kolme hulka ei
arvatud, oli esinemine Tapal igati meeldiv kogemus.
Suur aitäh Anettele ja tema õpetajale Annika Alliksonile.
Koolisisese konkursi korraldajate nimel
Aira Jakimenko
klassiõpetaja

Suusatamine selleks korraks läbi,
korvpallis ees otsustavad mängud
Veebruari külmapühad paiskasid suusakalendri korralikult uppi. 20. veebruaril
peetud Tartu maratoni järel
hakkas ilm paranema ja suusatada sai sellest hetkest veel
oi kui mitu aega.
22. veebruaril peeti Kohila spordihoones aga Rapla
mk TV 10 olümpiastarti II
etapp.
Vanemate poiste teivashüppes õnnestus võtta kolmikvõit: I Kaspar-Rasmus
Eelmaa (2.70), II Kerdo
Tornius (2.40) ja III Marko
Jakimenko (2.40). 60 m tõkkejooksus oli võidukas Kaspar-Rasmus Eelmaa (11,0) ja
III koha sai siin Margus Pari
(11,5).
24. veebruaril suusatati,
kelgutati ja kõnniti „Ümber
maakera“. Ilus ilm ja tublidtuntud liikujad tegid kodumaale ilusa sünnipäevakingi.
26. veebruaril Tallinnas
peetud vabariiklikul TV-10

etapil hüppas Kaspar-Rasmus Eelmaa isiklikuks rekordiks 2.91 ja saavutas VP
arvestuses igati tubli seitsmenda koha.
4. märtsil jätkus suusaralli,
Palukülas selgitati maakonna
koolinoorte parimad paaristeatesuusatamises. DT 2 x 2,1
km sõidus said kindla esikoha Marleen Valdas ja Marite
Sommer. CP 2 x 2,1 km olid
Kerdo Tornius ja Tanel Turro teised, BT olid võidukad
Anett Kaldas ja Liisa Valdas
ning BP 2 x 4,2 km said kolmanda koha Vaiko Licht ja
Egert Tomingas.
9. märtsil suusatati Järvakandis ja selgusid Rapla
mk parimad suusatajad koolinoorte hulgas. DP 2 km:
I Karl Kivilo, IV Markus
Sepp. DT 2 km: I Marite
Sommer, II Marleen Valdas.
CT 2 km: 5. koht Mari Lutšihhin, 6. Liina Edvand. CP
3 km: 4. Kerdo Tornius, 5.

Kristjan Pajuleht. BT 3 km:
I Liisa Valdas, II Anett Kaldas, III Karoli Varblane. BP
5 km: 4. Egert Tomingas. JP
5 km: III Sten Luhtoja. Suusalapsed olid tublid.
10. märtsil suusatati taas
Järvakandis, seekord võtsid
mõõtu Järvakandi piirkonna algklasside suusalapsed.
NT 1 km sõidus saavutati
kolmikvõit: I Keidy Kaal, II
Carmen Melts ja III Diana
Bažanova. VT 2 km saavutas Marite Sommer II koha
ja VP 2 km sõidus tõi võidu
koju Markus Sepp.
16. märtsil oldi jällegi Kohila spordihoones
ja kavas Rapla mk TV 10
olümpiastarti III etapp. VP
kõrgushüppes oli võidukas
Marko Jakimenko (1.50), III
oli Kaspar-Rasmus Eelmaa
(1.40). VT kuulitõukes saavutas Mari Lutšihhin II koha (8.37). NP teivashüppes
sai Markus Sepp III koha

(1.70). Koolide arvestuses
hoitakse kolme etapi järel
gümnaasiumite arvestuses
esikohta, vabariigis ollakse
väikeste koolide arvestuses
kaheksandad.
10. aprillil pidas Järvakandi Kalevi korvpallimeeskond maakonna MV-l
viimase põhiturniiri mängu,
kus alistati BC Rapla 96 : 65.
Koguti neli võitu nelja kaotuse kõrvale, kuid lõplik koht
selgub pärast teiste võistkondade viimaseid mänge. Võimalikud on koguni kohad
kolmandast kuuendani ja
kindlasti veel vähemalt kaks
mängu play-off ringis ja edu
korral ka ﬁnal four’is.
Aprillis on traditsioonilised südamepäev ja Jüriöö
jooks, mais läheb aga tihedaks noortel kergejõustiklastel. Juba 1. mail on aga kõik
huvilised oodatud iga-aastasele heidete päevale.
Margus Sepp

Anette Bakmanov.

Jaanus Randla

Kogusime taas kilomeetreid
Nagu viimastel aastatel traditsiooniks, alustas Järvakandi
terviseradade austajaskond vabariigi aastapäeva staadionil hümni lauldes ja lippu heisates. Nimelt sai teoks järjekordne vabariiklik tervisespordiüritus ,,Terviseradadel
ümber maakera“ Järvakandis.
Kohal olid väikesed ja suured, lisaks 2 looma (koer Tibi ja tuhkur Sam). Vallavanemast abikaasaga rääkimata.
Kuigi olid tänavusele talvele omaselt krõbedad külmakraadid, ei heidutanud need kohaletulijaid. Rõõmus
olemine tõi välja päikese ja kilomeetrite kogumine käis
hasartselt: suusatati, tõukekelgutati, kõnniti keppidega ja
ilma, jalutati, mõni laps kindlasti jooksis kah. Taas ja taas
mindi pärast puhkepause rajale. Lemmikväljend sel päeval oli: ,,Ma teen ühe ringi veel.“ Jõime imemaitsvat teed
ja sõime leiba, mis tol hetkel tundus tõelise maiuspalana.
Osalejad (87) kogusid eelkõige iseenda ,,tervisepanka“
ja samas vabariigi ühisesse panusesse kokku 655,6 km.
Taas oli Järvakandi väga tubli!
Vanim osaleja oli 78-aastane Hugo Scepter, noorim
2-aastane Martin Sepp. Neile eriline kummardus.
Tänan korraldajate nimel kõiki osalenuid ning soovin,
et kõik oleksid enda üle rõõmsad ja uhked!.
Kena kevadet ja uusi koostegemisi soovides,
Tiia Hansar
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TERVISE, HEAOLU JA PAREMA MAAILMA NIMEL
toimub 5. juunil
Järvakandi Kultuurihalli ümbritseval alal

TERVISEMESS 2011 JÄRVAKANDIS
Et viia inimesteni tervise laiem, mitmekesisem ja võimalusterikkam nägemus, soovime tervisemessiga Järvakandis ühele territooriumile kokku tuua võimalikult palju
erinevat teavet võimalustest osaleda ise aktiivselt oma
tervise loomise protsessis.
Üritusega soovime propageerida laiemalt Tervistedendavate Töökohtade Võrgustiku olemasolu ja toimimist Eestis ning kultuuri ja aktiivse puhkuse seost terve olemises.
Kokku saavad klassikaline meditsiin, alternatiivmeditsiin, taastusravi, hügieen, tervislik toitumine, sõltuvuste
ennetamine ja rehabilitatsioon, turvalisus, esmaabi, kutsehaiguste ja puuetega inimeste temaatika, väärika vananemise toetamine, keskkond, kultuur, sport, turism, aktiivne puhkus, meelelahutus, tervislik lapsepõlv, taimed.
Toimuvad loengud, konsultatsioonid, tervisenäitajate
diagnoosimised, isetegemise õpitoad, teraapiate tutvustused, tervena elamist, olemist ja tervemaks saamist toetav
messikauplemine, erinevad esinemised, sportlikud tegevused, võimalused kohtuda ning tutvuda erinevate ellusuhtumiste ja maailmavaadetega inimeste, teooriate ja
praktikatega, ühise tervisevaiba kudumine ja veel muud.
Päev algab Ühise Karuneshi Südamemeditatsiooniga.
Kultuurihalli välilaval toimub pidev tegevus: esinemised,
erinevate toodete, teraapiate, ideede, maailmavaadete
tutvustused, intervjuud jms. Päeva lõpus annab kontserdi Eesti nimekas ansambel ja toimub taas ühine südamemeditatsioon soovijaile. Kesköö paiku välilava ekraanil
öökino.

Järvakandi läbi sajandite II
Veebruari viimasel päeval sain Sindi AS Pajo trükikojast trükisoojalt
kätte järjekordse kogumiku “Järvakandi läbi sajandite II”, mis sisaldab
põhiliselt tänaste järvakandilaste uurimusi ja mäletusi alevi elust alates 1940ndate algusest. On ka tänapäevalugusid klaasimuuseumist ja
klaasikojast, kultuurihallist, “Rabarockist” ja vibuspordist. Külalistena
kirjutavad Nädalise peatoimetaja Tõnis Tõnisson Kaitseliidu taastamisest Järvakandis ja Raplamaa päästeosakonna juhataja Raul Aarma
tuletõrjeautodest, mis erinevatel aegadel on teeninud Järvakandi pritsumehi. Mahukaim on Einvald Nõuliku lugu Järvakandi kultuuritegelastest
Kalju Allikust ja Hannes Medellist. Kõige sügavamale arhiivimaterjalidesse kaevub Martin Herem, kirjutades metsavend Johannes Aaspest.
Kogumik ilmus MTÜ Järvakandi Arendusseltsi egiidi all Raplamaa
Kohaliku Omaalgatusprogrammi ja Järvakandi Vallavalitsuse rahastamisel. Kogumiku koostajana tänan kirjutajaid, fotode tegijaid ja kõiki,
kes aitasid materjali trükivalmidusse viia. Eraldi tänan Armar Paidlat
kogumiku suurepärase kujundamise eest.
Raamatu võite leida aleviraamatukogust, klaasimuuseumist ja Raul
Kivilo kauplusest.
Plaanis on jätkata mälestuste avaldamisega. Tiiu Uuk on lubanud
kajastada näitemängu ajalugu, Jaan Mürk meie kunagise motospordi
hiilgeaegu. Sama teeb Valve Puri ujumise ja veepalli kohta. Ülevaate
Järvakandi kandi mitmekesisest loodusest kirjutab Reet Merenäkk. Vaja
on kajastada ka Järvakandi ettevõtlust. Sellekohane info tundub olema
kaunis “salastatud”, aga elame-näeme.
Tuletan veel kord meelde, et 2012. aastal täitub 600 aastat Ahekõnnu-Isakõnnu külade esmamainimisest kirjasõnas.
Nende külade maadel tänane klaasipealinn 100% paikneb. Aasta 2012 on
meile juubeliaasta, mida tuleb väärikalt
tähistada.
Enno Alliksaar
MTÜ Järvakandi Arendusselts
juhatuse liige

Täpsem info ja päevakava maikuu lehes.
Ootame kõiki inimesi üle Eesti ,,meie õuele“ tervise, heaolu ja parema maailma nimel ühiselt mõnusat juunikuu
pühapäeva veetma.
Tervist soovides
messi korraldav inimgrupp

TEADE
4. mail kell 15 toimub Järvakandi vallamaja koosolekute saalis Järvakandi
tööstusala detailplaneeringu eskiisi tutvuskoosolek.
Tööstusala planeering hõlmab 25,12 ha suurust ala. See
annab lahendused teedevõrgu ja muu infrastruktuuri väljaehitamiseks ning jagab tööstusala kruntideks.

Asjatundjatelt saab tasuta nõu küsida kodust lahkumata.
Kas tööleping peab olema kirjalik?
Firma on pankrotis, kuidas kätte saada koondamisraha?
Kust alustada abielulahutusega?
Testamenti ei ole, kes on pärijad?
Kas liiklustrahv aegub?
Kui palju peab kohtutäitur kontole jätma?
Kuidas meest alkoholist eemal hoida?
Ülekaal – millest alustada?
Mida teha, et küüsi tugevdada?
Miks on koeral karv lahti?
Kuidas saada lahti vesirottidest?
Kas majavamm on inimesele ohtlik?
Miks korstnakivid pragunevad?
jne
Interneti nõuandekeskuses www.vastused.ee saab küsida tasuta ja anonüümselt nõu oma ala asjatundjatelt.
Kasulikke nõuandeid leiab ka küsimuste-vastuste lugemisel.
Nõu saab küsida erinevatel teemadel: tööõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, kindlustus, peresuhted, lemmikloomad, dieet, toitumine, kodu ja aed jne.
Julgustame teid oma probleemidele lahendusi otsima!
Ain Raudsepp
www.vastused.ee peatoimetaja

Jumalateenistused Järvakandi Pauluse kirikus
• Reedel, 22. aprillil kell 16 suure reede armulauaga
jumalateenistus
• Pühapäeval, 24. aprillil kell 16 ülestõusmispüha
jumalateenistus, laulab koguduse ansambel
• Pühapäeval, 1. mail kell 16 armlauaga jumalateenistus
• Pühapäeval, 15. mail kell 16 armlauaga jumalateenistus

JÄRVAKANDI VALLA
SUUR EMADEPÄEVAKONTSERT
8. mail kultuurihallis kl 14
Esinejad lasteaiast,
koolist, kultuurihallist.
Lisaks külalisesinejad.
Kingi endale ja
oma lähedastele
kaunis koosolemine!

Uued vallakodanikud
Joosep Selirand 29. märts 2011
Luisa Raudal 3. aprill 2011

TEATED
Kodumasinate remont, õhksoojuspumpade remont, müük
ja paigaldus tel 5330 1720,
www.kulmaline.ee

BUSSIGRAAFIK
Tallinn - Järvakandi - Vändra / Pärnu suund (allikas: www.peatus.ee koduleht 1.03.2011. a)
TALLINN
13.15
-

RAPLA
9.45
10.15
12.35 TP
14.20
17.05 TP

JÄRVAKANDI
7.05
10.19
10.50
13.10 TP
15.40
14.55
17.45 TP

KAISMA
7.24
15.58
15.06
-

VÄNDRA
15.30
-

17.30

18.40

19.15

19.28

19.51

19.30

20.40

21.10

21.20

21.45

LÕPP PEATUS
Pärnu 8.55
Eidapere 13.30
Pärnu 17.20
Viljandi 21.00
Karksi-Nuia 21.40
-

MÄRKUSED
Mulgi Reisid AS
GoBus AS
GoBus AS L–P
GoBus AS E–R
Mulgi Reisid AS
Taisto Transport AS
GoBus AS E–R
Elmar Purga FIE
Taisto Transport AS

Vändra/Pärnu - Järvakandi - Tallinna suund
-

VÄNDRA
6.15
-

KAISMA
6.45
-

Karksi-Nuia 9.50
Eidapere 14.00
Pärnu 13.50
Pärnu 17.30

11.35
16.05
-

12.02
15.13
16.32
18.53

JÄRVAKANDI
7.00
10.20
10.50
12.15
14.20 TP
15.30
16.45
17.50 TP
19.10

RAPLA
7.35
10.55
11.25
12.50
14.55
17.20
18.25
-

KOHILA
8.10
13.15
17.50
-

TALLINN
9.00
14.00
18.35
-

MÄRKUSED
Taisto Transport AS
GoBus AS
GoBus AS L–P
Elmar Purga FIE
GoBus AS E–R
Mulgi Reisid AS
Taisto Transport AS
GoBus AS E–R
Mulgi Reisid AS

96
Jelena Djatkina
85
Nurme-Mall Mikiver
Saima Medell
80
Maimu Villido
75
Vaike Sarapik
70
Harri Laatspera
Elmar Unga

Maimu Sillaste
22.03.1928–25.02.2011
Elmar Pütt
18.11.1942–5.03.2011
Raissa Saar
18.10.1923–5.03.2011
Anton Niinepuu
19.08.1948–6.04.2011

