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Eakate päevakeskuse uksed on
avatud kõigile tulijatele
10. novembril 1998 avati
Järvakandi Gümnaasiumi
internaadihoones
pidulikult alevi eakate
päevakeskus.
Tänaseks veidi rohkem kui
10 aastat tegutsenud päevakeskuse loomise mõte tekkis
Järvakandi Pauluse koguduse liikmete seas: seal oli
tegusaid eakamaid inimesi,
kes tahtsid koos käia ja ühiselt midagi teha. Mõtte aitas
teoks teha tollane koguduse- ja alevivanem Tõnu Saar,
kelle tegusa sekkumise tulemusena eraldati eakaile klubiliseks tegevuseks ruumid
kooli internaadimajas.
Et keskuse loomise initsiaatoreil sellekohane praktiline kogemus puudus,
käidi asja uurimas Kohila eakate juures, head nõu saadi ka
Soome Juva sõpradelt. Alevivalitsuse ja juvalaste abiga
remonditi ning sisustati ruumid ja kui keskus uksed avas,
oli kohal üle 70 inimese.
Keskuse esimese perenaise Eha Ranne sõnul oli algul
eakate päevakeskuse üheks
keskseks ideeks luua kooskäimise koht kõigile alevi
eakatele, kes omavanuste
seltsi vajavad.
Aastate jooksul on päevakeskuses lisaks lihtsalt koosolemisele ja mõnusale jutuvestmisele harjutatud Saima
Medelli käe all ühislaulmist,
korraldatud kohapeal ja ale-

LÜHIDALT

Üldkoosolekul oli vaid 30
lapsevanemat

Pärast jõulunäidendit.
viklubis taidluskavaga peoõhtuid, käidud iga-aastastel
väljasõitudel ja kuulatud
mitmesuguseid
loenguid.
Aktiivsed kontaktid on olnud ka teiste paikade omaealistega.
Keskuse loomisaegadest
on selle tegevuse arendamisel lisaks Eha Rannele ja
Saima Medellile aktiivselt
kaasa löönud Helvi Puri, Urve Pütt, Miina Pellä, August
Laidemäe, Valve Välja, Aino
Murula, Linda Villido, Silva
Tiitus, Aino Hein ja paljud
teised.
Keskuse praeguse perenaise Maria Vaganova sõnul
ei ole päevakeskuse rahva

Erakogu

taidlustegevus viimastel aastatel ehk enam nii aktiivne
kui algusaegadel, aga tegemist jätkub nüüdki: lisaks
lihtsalt koosistumisele ja uudiste vahetamisele saab päevakeskuse ruumides sõita
velotrenažööril ja laenutada
käimiskeppe, kasutada arvutit, vaadata teleprogramme
või videoﬁlme, lugeda värskeid ajalehti jpm. Juba kolm
aastat käiakse valla toel koos
teiste alevi eakatega kolmapäeviti Valtus ujumas.
Kord aastas aga sõidetakse
ekskurssioonile. Märkimisväärne on ka läbikäimine
lasteaiarahvaga:
käiakse
üksteisel vastastikku külas

ja korraldatakse ühiseid üritusi. Päevakeskuse tegevust
on läbi aastate toetanud Järvakandi vald.
10 tegevusaasta jooksul kinnistunud teadmist, et
ühiselt veedetud aeg hoopis
mõnusamalt ja sisukamalt
möödub, soovib päevakeskuse pere aga jagada ka nende eakate järvakandilastega,
kes seni mingil põhjusel veel
päevakeskuses ei käi. Keskuse perenaiste kinnitusel on
oodatud kõik, kes tulla tahavad, ja muidugi on teretulnud kõik värsked ning head
ideed eakate ühistegevuse
sisukamaks muutmiseks.
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Tuisujärgne sula uputas koolisöökla
Suurele lumesajule järgnenud sula tekitas kooli sööklas
ja garderoobis paarinädalase
uputuse – kohati sai liikuda
vaid kummisaabastes.
Kuigi situatsioon pole uus
(kevadine sula on varemgi
söökla- ja garderoobipõrandad
veega katnud), ei ole probleemile seni lahendust leitud. OÜ
Järvakandi Kommunaal nõukogu liikme Eerik Salumäe

sõnul tekkis probleem pärast
alevi kanalisatsioonitrasside
renoveerimist (vanad amortiseerunud trassid võtsid vastu
ka pinnasevee), vihma- ja lumesulamisvee ärajuhtimiseks
aga süsteem puudub.
Vajaduse korral on otsustatud uputuse likvideerimiseks
kasutada päästeteenistuse tehnikat. Järvakandi Gümnaasiumi direktori kt Enno Al-

liksaare sõnul on Järvakandi
komandopealik Marko Matson oma meestega viimastel
nädalatel kahel korral väljas
olnud, kuid paraku ei ole see
lahendus. Liigvee ärajuhtimiseks on vaja projekteerida ja
ehitada drenaažisüsteem.
Kooli majandusjuhataja
Elle Raudne on seisukohal, et
probleemile tuleb leida väga
kiire lahendus, sest kordu-

vate uputuste tõttu tekkinud
niiskuse tagajärjel koorub
seintelt ja laest värv. Sellises
seisukorras olevas sööklas ei
luba aga tervisekaitse lapsi
toitlustada. Samuti leiab ta,
et uputustejärgsed korduvad
remonditööd on sisuliselt
raharaiskamine, sest pärast
järgmist sula või pikemat sajuperioodi algab kõik otsast.
JK

20. novembril toimus Järvakandi Gümnaasiumis kooli
lastevanemate iga-aastane üldkoosolek.
Tavapäraselt esines ülevaatega koolis toimuvast ja ees
ootavast direktori kohusetäitja Enno Alliksaar, kes seejärel vastas ka kohal olnud lastevanemate küsimustele, mis
muu hulgas puudutasid ka huvitegevust koolis.
Külalisesinejaks oli seekord projekti “Hooliv kool”
juht Monika Kuzmina, kes projekti raames korraldatud
koolivägivallateemalise küsitluse tulemustest ka kokkuvõtte tegi.
Paraku aga jõudis esinejate jutt vähesteni, sest koosolekule oli tulnud vaid ~30 lapsevanemat. Alliksaare hinnangul näitab osalejate arv lastevanemate väikest huvi koolis
toimuva vastu, ja seda ajal, mil on avalikustatud järjekordne keskhariduse reformimise kava. E. Alliksaar: “Arvan,
et valitsused tulevad ja lähevad, aga meie kool jääb. Idee
mammutgümnaasiumidest maakonnakeskustes on järjekordne näide sellest, kuidas võib maaelu välja suretada.
Järvakandi Gümnaasiumis ei ole puudust asjatundlikest
õpetajatest, pigem on pakkumine ületanud vajaduse, õnnestuks vaid ka laste arvu kasvatada...”
Huviringidega seonduvat kommenteerides rääkis
E. Alliksaar, et ringide arvu piirab eelkõige ruumide ja aja
nappus, lisaks tuleb hetkel arvestada ka rahvamaja remondiga. Samuti on tõenäoline, et turumajanduse tingimustes
tuleb vanematel tulevikus oma laste huvitegevuse arendamiseks teha ka omapoolseid kulutusi.

Noorsportlased käisid
maavalitsuse vastuvõtul
10. detsembril Raplas toimunud Rapla Maavalitsuse korraldatud maakonna koolisportlaste pidulikul vastuvõtul
oli 200 kutsutu seas ka Järvakandi vibulaskurid Siim Aaver, Priit Viher, Bessi Kasak, Anneli Preimann, Piret Luik,
Kerdo Tornius, Marite Sommer, Mark Tendal ning nende
treenerid Raul Kivilo ja Siret Luik. Lisaks tunnuskirjadele
ja karikale said nad ka olümpiavõitja Gerd Kanteri käepigistuse ning tema pildi ja autogrammiga postkaardi.

Vald on jõuluehteis
Järvakandi alevi peatänav on taas jõulutuledes. Peatänava ja turu parkla serval kasvava kuuse on kaunistanud
Järvakandi vallavalitsus. Kuuse ehtimisel olid abiks OÜ
Järvakandi Kommunaal ja vallakodanik Sven Algre, oma
tõstukiga ka OÜ Tulihein.
Kuigi traditsiooniliselt on jõulutuledes olnud rahvamaja juures kasvav kuusk, jäi see tänavu ehtimata, sest
remondis rahvamajas seekord aastalõpupidu ei toimu.
JK
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Teenidusmaja kanalisatsioonitrassi renoveerimine.
Festivalipublik Rabarockil.

Jäätmete kokkukandepunkti ehitustööd algusfaasis.

Taani skulptorist saepillivirtuoos puupäevadel.

LED-valgustitest vallavapp peatänava ääres.

Tagasivaade lõppevale aastale
Jõulukuus on meil heaks
tavaks teha läinud aastast
kokkuvõte. Heidame viivuks pilgu tagasi ja püüame analüüsida, kuidas meie
seatud plaanid realiseerusid
ning ellu rakendusid.
Sarnaselt eelmisele aastale võime tunnistada, et ka
lõppev aasta oli suhteliselt
hea. Suhteliselt seepärast,
et aasta teisel poolel alanud
üleriigiline majanduslangus
on ka meie tegemistesse väikese pidurdusjälje jätnud.
Vaadates tagasi aasta alguskuudele, meenub, et see
aeg möödus üldiselt rahulikus, kuid töises tempos.
Aasta alguses tuli kinnitada
2008. aasta eelarve ja koostada eelmise aasta aruanne.
Ühtlasi kavandasime samal
ajal täpsemalt suviseid tegemisi.
Lähiaastatel on Euroopa rahade taotlemise ja kasutamise tippaeg. Sellest
lähtuvalt oli jaanuarist aprillini põhirõhk projektide
ettevalmistamisel. Antud
töö põhikoormus langes
meie abivallavanemale, kes
koos teiste ametnike ja allasutuste juhtidega koostas
üle kolmekümne erineva
projektitaotluse. Abivallavanem Sirje Mett väärib siin
kindlasti kiitust. Ta on hästi
hakkama saanud erinevate
bürokraatide seatud tõkete
ületamisega. Selle töö tulemusena on esitatud taotlustest tänaseks suurem osa
rahastatud ja valla eelarvele
saadud kopsakas lisaraha,
mille kogusumma ulatub

pooleni meie aastaeelarve
mahust.
Lisaks algatasime mitmed planeeringud ja ehituste projekteerimised. Nendeks on tööstusala, endise
ujula ja alevi keskväljaku,
muuseumi laienduse ning
hooldekodu juurdeehituse
detailplaneeringud. Projektlahendused tellisime hooldekodu ja klaasimuuseumi
laiendamiseks, kavandame
kergliiklustee projekteerimist ühest alevipiirist teiseni. Põhjalikud ehitusprojektid tellisime rahvamaja
ja noortekeskuse renoveerimiseks.
Aprilli lõpul alustasime
peatänavaäärse tänavavalgustuse rekonstrueerimistöödega. Sarnaselt alevi
keskosaga sai Tallinna
maantee Pärnu-poolne lõik
maa-aluse toitekaabli, uued
tänapäevased metallpostid ja
energiasäästlikud valgustid.
Töid teostas OÜ Järvakandi Kommunaal ja järgmisel
aastal saab kogu Tallinna
maantee läänepoolne serv
uue tänavavalgustuse.
Maikuu lõpu- ja juunikuu
alguspäevad möödusid kiires tempos Rabarockiks valmistudes. Mitmed vallateede
lõigud said mustkatte ja ülejäänud teed iluravi aukude
lappimise näol. Ka kruusateede katet uuendasime kilomeetripikkusel lõigul.
Neljandat korda toimunud rokkfestival toimus ka
seekord suuremate viperusteta. Olid toredad festivalipäevad ning paari päeva

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

möödudes elas alev jälle
oma tavalises rütmis. Vallarahvalt ja ka külastajatelt
tulnud tagasiside oli positiivne. Ka sel aastal kiideti
koristustiimi tööd. Festivaliala oli tõesti nii päevasel
kui ka õhtusel ajal suhteliselt puhas. Kui ühel laval
lõpetas bänd esinemise, siis
teise lava ette liikuva rahvamassi järelt suutsid poisid-tüdrukud mahapoetatud
taara kiirelt ära koristada.
Erinevalt eelmistest aastatest oli märgata festivalikülastajate kaasaitamist
koristajate tööle. Ka ametlik festivaliraadio Raadio 2
avaldas korraldajate tööle
tunnustust.
Juulis algas jäätmete
kokkukandepunkti ehitus.
Suvi oli vihmane ja tänu
pehmele pinnasele olid tööd
raskendatud. Kohati tuli ette
mõnepäevaseid seisakuid,
sest asfalteerimiseks peab
pinnas olema korralikult tihendatud ning vihmaperioodil seda teha ei saa. Ehitajaks oli Vändra MP. See on
ﬁrma, kellele võib ja saab
loota, ning vaatamata sajuperioodidele lõpetasid nemad tööd juba septembris.
OÜ Järvakandi Kommunaal
ehitas kokkukandepunktile
tänavavalgustuse ja Energia
tänava äärde kõnnitee. Ka
nende töö oli vaatamata halvale ilmale hästi tehtud. Ainus probleem tekkis konteineripargi tarnega, kui ﬁrma
Ecopress ei suutnud kahe
kuu jooksul lubatud konteinereid kohale tuua, ja nii
lükkuski kokkukandepunkti
avamine aasta lõppu.
Juulis alustasime töid Tupiku motokrossiraja ehitusel.
Kõigepealt valmis rada minitsiklite tarvis ja vallapäevade ajal toimus seal juba

esimene võidusõit. Suur rada
ehitatakse endise lasketiiru
alale ja koostöös krossisõiduhuviliste poistega tahame
selle paari aasta jooksul viia
niisugusele tasemele, et seal
saaks korraldada vähemalt
Eesti meistrivõistluste tasemega võidukihutamisi.
Augusti esimene nädal
möödus meil jälle saagide
vingudes. Seekord oli külalisi, skulptoreid, kes puusümpoosionil oma oskusi demonstreerisid,
Jaapanist,
Ameerikast, Taanist, Ungarist, Ukrainast ja Lätist. Kohal olid ka loomulikult Eesti
skulptorid ning meie omad
tublid tegijad Järvakandist ja
Eidaperest.
Puusümpoosioni lõpetamisega algasid viiendad Järvakandi päevad. Nende päevade raames oli üritusi nii
noortele kui ka vanadele, nii
poistele kui ka tüdrukutele.
Tõmbenumbriteks olid kindlasti motokross Tupikumäel
ja Järvakandi ajaloo põhjal
Einvald Nõuliku kirjutatud
ning Ivo Eensalu lavastatud
teatritükk “Meil Jerwencantos”.
Augustis alustasime teenindusmaja kõrvalhoone remondiga. Kõrvalhoone sai
uue katuse ja uued seinad
kogu puukuuri ulatuses.
Samal ajal alustasime ka
saunade remondiga. Meestesaun on juba töös, jõuluks
saab valmis ka naistesauna
remont. Avariitööna tuli välja vahetada teenindusmaja ja
Tallinna maantee vaheline
täielikult amortiseerunud kanalisatsioonitrass.
Selle aasta oktoobris algas ka Järvakandi Rahvamaja kapitaalremont. Uskudes
ehitaja lubadusi, peaks veel
enne uut suve olema need
tööd lõpetatud ja avapidugi

peetud. Objekti rahastavad
Euroopa Liit KOIT programmi kaudu ja Järvakandi
vald. Noortekeskuse renoveerimisega alustame 2009.
aasta esimesel poolel.
Oleme sel aastal panustanud Järvakandi alevi heakorda ja turvalisuse arendamisse. Alates teisest poolaastast
töötab vallamajas korrakaitseametnik, kes jälgib erinevate eeskirjade ja seaduste
täimist ning alevi üldist heakorda. Tallinna maanteele on
paigaldatud turvakaamerad.
Kaamerate info on jälgitav
nii reaalajas kui ka tagantjärele vähemalt kuu aja jooksul. Sellele infole pääsevad
ligi korrakaitseametnik ja
politsei.
Novembri lõpul ja detsembris seadsime üles jõulukaunistused. Sellel jõuluajal
kaunistavad alevit mitmed
uued dekoratsioonid. Eriti
kenad näevad välja meie jõulukuusk ja valla vapp. Kõik
jõulukaunistused töötavad
LED-valgustitel – seega on
need väga ökonoomsed ja
elektrienergia kulu on minimaalne.
5 Detsembris avati Järvakandi jäätmete kokkukandepunkt. Selle valmides tekkis
alevirahval võimalus 15 erinevat liiki jäätmete äraandmiseks, liigiti ladustamiseks
vastavatesse konteineritesse.
Jäätmete äraandmise teenus
on (peale olmejäätmete äraandmise) vallakodanikule
tasuta. Töid rahastas Keskkonna Investeeringute Keskus ja Järvakandi vald.
Sarnaselt eelmisele aastale teeb rõõmu, et aasta
algusest on meile juurde
sündinud üle kümne uue vallakodaniku. See tähendab, et
seitsme aasta pärast on meil
jälle kooliteed alustamas õpi-

laste arvult tavaline esimene
klass. See on märgiks, et
meie gümnaasium on jätkusuutlik. Tublid olete, noored
Järvakandi naised ja mehed.
Jätkake samas vaimus!
2008. aastal on häid tulemusi saavutanud mitmed
meie sportlased. Maakonna
edukamate valikul oli meie
valla sportlastest ära nimetatud kümmekond. See on
igati tubli tulemus. Jätkuvalt
on tublid olnud meie vibulaskjad. Mitmetel rahvusvahelistel suurvõistlustel on
nad lasknud häid tulemusi ja
sel aastal on ilveslastel ette
näidata kaks Euroopa meistri tiitlit.
Tublid on ka meie kooli
noorkergejõustiklased, kes
sarjas “10 olümpiastarti”
maakondliku karika taas Järvakanti tõid.
Selline saigi kokkuvõte
lõppevast aastast ja selle olulisematest tegemistest. Aasta
oli tegus ja paljudes ettevõtmistes edukas. Paari sõnaga
puudutasin ka osakest tulevikuplaanidest. Nendest aga
täpsemalt juba järgmise aasta
Järvakandi Kaja numbrites.
Vallaleht on selle aasta
jooksul ilmunud uuendatud
kujundusega ja trükitakse
värvilisena. Tagasiside lehe
muutuste kohta on valdavalt
positiivne olnud.
Tänan meie vallarahvast,
ettevõtteid, ettevõtjaid, allasutuste kollektiive toreda
koostöö eest! Tänan ka meie
vallamaja tublisid ja töökaid
inimesi! Ilma teieta poleks
nii tegusat aastat olnud.
Rahulikku jõuluaega ja lõbusat aastavahetust soovides
Mart Järvik,
vallavanem
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Einvald Nõulik 80
29. novembri pärastlõunal
tähistati Järvakandi kinokohvikus Einvald Nõuliku
80. sünnipäeva.
Ligi kaheksakümmend meest,
naist ja last üle Eestimaa,
tütar Ülle otse Kosovo rahuvalvevägedest, oli tulnud
tegusat vanahärrat austama.
Õnnitlused vallavolikogult
ja -valitsuselt, kunagistelt töökaaslastelt, sugulastelt ning
sõpradelt. Seejärel läksid kaugemad külalised Einvaldi üht
elutööd – klaasimuuseumi,
näitusi ja klaasikoda üle vaatama. Järgnes nagu sünnipäeval ikka: kaetud lauad, palju
kõnesid Einvaldi teguderohkest elust Järvakandis ning
laul ja tantsumuusika meie
kandi mehelt Ardo Juhkovilt.
Pidu ilmestas kinoekraanile
näidatud fotoseeria Einvaldist
ja tema tegudest mõnekuusest titeeast tänapäevani ning
video tema näidendist “Meil
Jerwencatos”.
Kuid ma ei taha pikalt kirjeldada 8 tundi kestnud pidu,
vaid kirjutada Einvaldi, omade seas lihtsalt Heino tegudest
Järvakandis ja Eestimaal.
See vintske saarlane sündis 26. novembril 1928. aastal
Lümanda vallas Karala külas
talupojapere teise lapsena. Et
esmasündinu suri imikueas
ja kiiresti lisandus perre veel
seitse last, pidi Einvald juba
varases nooruses talutöid tegema. Talu oli küll 80 hektarit suur, kuid paepealne kiviklibune maa. Ainult kartul
olevat seal korralikult kasvanud. 8-aastasena alustas
Einvald karjasena, 10-aastasena aga tuli juba mehe eest
väljas olla ühehobusesaha
taga. Pere elatamiseks oli isa
ka kalur, külasepp ja mölder.
II maailmasõja ajal sakslaste
lahkudes oli plaan ka Läände
minna, sest kardeti isa kohaliku Kaitseliidu pealiku ameti
pärast. Kuna aga võõrkeeli ei
osatud ja peale laste polnud
ka suurt varandust kaasa
võtta ning minekukatsel oli
marutsev meri püsti ees, jäigi
sõit Rootsi ära.
1946. aasta jaanipäeval
pärast leerikooli lõpetamist
andis kohaliku algkooli juhataja Einvaldile ümbriku,
lausudes: “See on sulle kogu
eluks!” Ümbrikus oli ajaloolase, Eesti Rahva Muuseumi
korrespondentide võrgu juhataja Liis Moora kiri palvega
leida noorte hulgast kedagi,
kes tahaks hakata tegelema
kodu-uurimisega.
Einvald
tahtis ja üle saja sellealase
kaastöö tegid temast 1993.
aastal ERM-i teenelise ja
2001. aastal aukorrespondendi. Vahepeal jõudis Einvald
olla veel Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi asutaja
ja kauaaegne juhatuse liige.
Sünnipäevalapsele on hästi tuttav ka ajalehetöö omal
ajal Õhtulehes, Ühistöös,
täna rohkem Oma Saares ja

VOLIKOGU
Volikogu tänavuse jõuluistungi (17. detsembril)
päevakorras oli hooldajatoetuse maksmine 2008. aasta
detsembris, Järvakandi valla arengukava 2009.–2011. a
realisatsiooniplaani muutmine, 2008. aasta eelarve muudatuste kinnitamine ja informatsioon.
Jõuluistungile olid kutsutud kõik vallavalitsuse liikmed, valla allasutuste juhid ja vallaametnikud.
Pärast istungi päevakorrakohase osa lõppu astus rahvasaadikute juurde sisse ka jõuluvana.
JK

Küsitluse kokkuvõte
Küsitluse “Ühinemisest ja iseolemisest” (vt ka JK nr
8/2008) tulemusena laekus korraldajaile kokku 116 Järvakandi ja kolme lähiküla elanike täidetud ankeeti. Neist
mitmel oli eristatav kahe isiku eri arvamused (peres võib
nii olla), seega avaldas antud küsimuses arvamust ligi
20% elanikest.
Küsitluse tulemusi töötlesin sotsioloogiliste uurimiste
korraldamise tavareegleid järgides.

Juubilari õnnitlevad vallavanem Mart Järvik ja volikogu esimees Enno Alliksaar.
Sirje Mett
Nädalises. Kes ei mäletaks
Einvaldi kirja pandud Jura
juramisi.
Tavaliselt viib veri saarlase merele. Nii läks Einvaldki
merekooli, kus ta omandas
katlamasinisti kutse. Ka armeeteenistusse võeti Saaremaa mees mereväkke, kuid
saadeti peagi laevalt koos
teiste eestlaste, leedulaste ja
lätlastega Paldiskisse tööpataljoni. Kuna ehitustöö
meeldis, oli Einvald pärast
sõjaväge Leningradi sõjaväeehitajate täienduskursu- Einvald Nõulik koos tütar Ülle Järvikuga, kes on Kotkaristi
sele suunamisega igati nõus. mõõkadega kuldristi kavaler.
Mart Järvik
Pärast kursuse lõpetamist
muuseum päris oma hoones.
töötas Einvald kuni 1959. hoid, rahast rääkimata.
1980.
aasta
sügisest
leiaMuuseumikompleksi rajaaastani Paldiskis, kus alustas
me
Einvaldi
Rapla
Rajooni
misest võttis tänane juubilar
kümnikuna ja lõpetas tööKommunaalettevõtete
Komagaralt osa. Vahepeal jõudis
dejuhatajana. 1959. aastal
binaadi
direktori
ametitoolilt.
ta ka abiks olla Staadioni korasus mees elama Järvakanti,
Sellesse
aega
jäävad
lõburusmajade juurde laste mänsiin tuli töötada ehitustööde
saima
meenutusena
Einvaldi
guväljaku ehitamisel ja vana
juhatajana
ning keskkookogemused
lõhkamistöödel,
kinomaja kino-kohvikuks reli majandusjuhatajana koos
kui
talvel
saabusid
Rapla
konstrueerimisel.
legendaarse koolidirektori
raudteejaama
vagunid
täis
Imetlen meest, kes sellises
Kalju Lutsuga. Koos otsuskülmunud
soola.
Nimelt
olid
vanuses
on säilitanud austust
tati ilma ehitusloata alustada
tal
Piusas
töötamise
ajast
pavääriva
töötahte
ja elurõõmu.
kooli võimla ehitamist ajal,
berid,
mis
kinnitasid
tema
osLoodan,
et
tulevikus
on selmil oli karmilt keelatud ehikusi
lõhkamistöödel
ja
nüüd
liseid
mehi-naisi
Eestimaal
tada kultuuri- ja spordirajatisi. Aktiivse tegutsemise ja oli soodne moment neid ellu rohkem. Nii tekibki võimalus
oma peaga mõtlemise eest jäi rakendada. Kellegi nõuan- peaministri unistuse täitumidirektor Kalju Luts ametist nete järgi paigutati esimesse seks – jõuda Euroopa Liidu
ilma ning tema asetäitja ma- vagunisse väikesed laengud, edukamate riikide hulka.
Mõned laused veel Einvaljanduse alal, Einvald Nõu- mille lõhkamisel tekkis iga
lõhkepesa
ümber
ainult
peodi
ühiskasulikust
tööst: ta on
lik, siirdus tööle kombinaati
täis
kobestatud
soola.
Seega
ekskursioonijuhina
jõudnud
Järvakandi Tehased. Võimla
oli
vaja
tugevamaid
laenguid!
puhkuste
ajal
läbi
käia
endise
ehitati aga valmis. JärvakanKui
teine
pauk
oli
käinud,
“suure
kodumaa”
Petrozadis on palju ehitisi ning rajatisi nii maa peal kui ka maa olid Einvaldi sõnul vagunist vodskist kuni Kaspia mereni
all, mille saamisel on oluline järele jäänud ainult rattad ja ja Vilsandi saarelt Uuraliteni.
roll olnud Einvaldil: kooli raam. Jälle selge – seekord Olen minagi mõnes grupis
õpetajate maja, oma kätega sai palju! Järgmise vaguni tema kõikehõlmavat teavet
ehitatud pereelamu, kanali- juures vähendati laenguid ja nautinud. Lisaks on ta tegutsatsiooni- ja kuivendustrassid vagunist sai pärast lõhkamist senud vähemalt kolmkümjne. Järvakandi Tehaste päe- midagi kummipalli sarnast, mend aastat menuka pulmavil juhtis Einvald kombinaa- aga sool saadi kätte. Vagu- vanemana. Saarlane sai küll
di Muhu dolomiidikarjääri ja niuksed lükati buldooseriga mandrimeheks, aga jäi ikka
Piusa klaasiliivakaevandust. kuidagi kinni ja mis neist saarlaseks – huumorimeel
Tema oli see mees, kes tõi edasi sai, selle kohta puudu- saadab teda igal pool.
Einvald ise ütleb: “Olen
Piusa katakombe uuristanud vad Einvaldil andmed.
Rapla
Rajooni
Kommuelus
paljugi teinud, aga kui
liivakaevurid maa alt välja ja
naalettevõtete
Kombinaadist
palju
tahaks veel teha!” Eintema juhtimisel alustati liiva
saadeti
lugupeetud
juubilar
vald
on
üles kasvatanud ja
kaevandamist lahtises kar1988.
aasta
sügisel
pensiokoolitanud
kaks tütart ja poja.
jääris. Klaasiliiv laaditi karnile.
Einvaldist
sai
küll
penNemad
omakorda
on teinud
jäärist ekskavaatoriga traksionär,
kuid
mitte
vaikelu
Einvaldi
kaheteistkordseks
tori järelkärusse ja toimetati
Piusa raudteejaama, kust see nautija. Täitus lõpuks tema vanaisaks ja kahekordseks
vagunitega Järvakanti veeti. aastatetagune unistus – asutati vanavanaisaks.
Enno Alliksaar
Milline tööjõu ja aja kokku- ametlikult Järvakandi Klaasi-

Toon välja küsitluse matemaatilise eelistuste pingerea:
1. Tarmo Looduse haldusreformi variant (liituvad Järvakandi ja Kaisma vald, Selja, Nõlva, Ahekõnnu ja Vahakõnnu küla) +115 punkti. 2. Vald ei liitu vabatahtikult
kellegagi +105 punkti. 3. Osavald Rapla vallas 0 punkti.
4. Kehtna vald liitub rõngasvallana Järvakandi vallaga
–29 punkti. 5. Üks kolmest osavallast Lõuna-Alempoisi
(Vändra) vallas –34 punkti 6. Osavald Kehtna vallas –48
punkti.
Lisan kolm enam kirjutatud kommentaari (esitati erinevates variatsioonides):
1. Mitte iial liituda Kehtna vallaga.
2. Ei liitu kellegagi, see on ainuõige otsus.
3. Tarmo Looduse variant ilma Kaisma vallata.
Kokkuvõtteks
20%list osavõttu peetakse sellelaadsete küsitluste juures
heaks osaluseks. Sellist osa elanikkonnast peetakse arvamusliidriteks ja aktiivseteks kaastegutsejateks ühiselus.
Esimene koht tulemuste põhjal on Tarmo Looduse
reformi variandil, mis oleks juba aastaid kehtinud, kui
Toompeal poleks toimunud paleepööret: keskerakondlased ja reformistid lasid haldusreformi juba kinnitatud kava
põhja. Sellele variandile tõid ilmselt väikese punktivõidu
Ahekõnnu, Nõlva ja Selja küla rahva hääled. Teine variant
toetub tõenäoliselt alevirahva arvamusele. Kolmas on pääsetee, kui riigi tasemel tehakse iseolemisele lõpp. Seda toetavad nii alev kui ka külad.
Kolme ainult miinuspunkte teeninud varianti analüüsides on selge, et Kehtna vallaga liitumist meie rahvas ei
toeta. Vändra varianti pean isiklikult ainult mõnevõrra
kehvemaks Rapla variandist. Aga arvan, et rahva hääl on
jumala hääl. Tulemused edastan regionaalminister Siim
Valmar Kiislerile.
Enno Alliksaar, volikogu esimees

RAHVAMAJA RENOVEERIMINE
Rahvamaja renoveerimine on Järvakandi Kaja rubriik, kus
sõnas ja pildis jälgitakse rahvamaja hoone taassündi.

Ruumide soojustamine on jõudnud laeni.
Tiia Hansar

Rahvamaja renoveerimisprotsessi saab jälgida ka Interneti-leheküljel http://www.jarvakandi.ee/rahvamaja.pdf
Rahvamaja ajutised ruumid asuvad teenindusmajas (II
korrusel kontor, I korrusel huvitegevuse ruumid). Rahvamaja juhataja Tiia Hansariga saab ühendust telefonil
5346 0195.

Euroopa Liit
Eesti tuleviku heaks
Euroopa
Regionaalarengu Fond
JÄRVAKANDI RAHVAMAJA RENOVEERIMINE
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Lumesadu jättis alevi vee ja elektrita
Novembris puhunud tormituultest ja maha sadanud paksust lumest ei jäänud seekord puutumata Järvakandigi.
Nii lükkas Vana-Asula tänava ääres pargis 10. novembri tugev tuul viltu suure kuuse, männi ja paju, millest järgneval päeval toimunud saetööde tulemusena jäid järele
vaid palgid ja oksad.
Nagu ikka, tuli paks mahasadanud lumi pajudele üllatusena, ehkki meediakanalid hoiatasid selle eest aegsasti.
Elektrikatkestustest
Pea päevaks kadus alevist vesi, sest elektriliinile vajusid
lumekoorma tõttu puud ja tekitasid lühise. Voolu alevisse
tagasisaamiseks tuli liinid vabastada Nõlva külas, Kaisma
vallas ja “kääru peal” (esimene kurv Kaisma poole). Elektrikuid abistas ka talunik, kes tuli puid maha võtma.
Paks lumi takistas päästemeeskondade kiiret avariipaikadesse jõudmist.
Mõnel pool olid juhtmed lumest muutunud käsivarrejämeduseks ja paindunud raskuse all maast käega haaratava
kõrguseni. Järsk sula aga vabastab lume traadi küljest, mis
liigub vibuna kõrgusse ja võib tekitada järgmisi lühiseid.
Et selliseid olukord võib tekkida ka edaspidi, tuleks
eelkirjeldatud ilmaolude ilmnemisel varuda vett, tikke ja
küünlaid ning muidugi kannatust.
Lumetõrjest
Alevis lund lükanud traktorist tegi mis suutis, lükates
sisse esmalt vähemalt ühe sõiduraja. Paljud pidid kodust
väljasaamiseks kasutama lumelabidat, sest üks traktor tervet alevit nii intensiivse lumesaju puhul ühe korraga puhtaks ei lükka. Valikud tuli teha ja seekord läks nii. Siinkohal teadmiseks, et terve alevi tänavate, teede ja parklate
korrektne puhastamine tavalise lumesaju puhul võtab ~10
tundi.
Probleemsed piirkonnad, mille puhastamiseks pole
seni head lahendust leidnud, on Staadioni tn 6 ja 8 ning
Rahu tn 7 esised, kus pargitud autod segavad koristustööde kvaliteetset teostamist. Muidugi mõistame ka elanikke, sest parkimiskohti napib. Lumetõrjetöödele andis
oma tehnika appi ka OÜ Järvakandi Kommunaal ja O-I
Production Estonia.
Ka suur sula pani inimeste kannatuse proovile. Vesine
tee ei lasknud liikuda, sest sinna kinni tallatud lumekatte
põhi kadus alt. Ja lisaks muidugi vett täis keldrid ja üleujutatud õued.
Parkides ja haljasaladel olid puudele-põõsastele tekitatud kahjud väikesed. Kiriku pargis on murdunud üks osa
remmelgast, teine vajunud kaldu. Mõned oksad on murdunud sama pargi mägimännigrupist, ebatsuugade alleel
Staadioni majade juures metsaaladel ja kooli juures.
Ene Nüganen,
majandusnõunik

Hoolimata murtud okstest ja täis tuisanud teedest, pakkus maha sadanud paks lumi toredat silmailu ning tekitas mõnusa talvetunde.
Ene Nüganen

Õppereis Austriasse
Austria on riik, kus maa ja
linnade ajalugu saab alguse
Rooma impeeriumi päevilt.
Täna elab Eestist pindalalt
pea kaks korda suuremas ja
kolmveerandi osas mägises
riigis 8,3 miljonit inimest.
Austria liitus Euroopa Liiduga 1995. ja eurotsooniga
1999. aastal. Riigikeel on
saksa keel. Samas rahvas
toonitab: “Me ei ole sakslased, me oleme austerlased.”
Punavalgepunane riigilipp on
kõrges aus ja sellega märgistatakse kaubanduses kõik kodumaised tooted. Austria linnad Salzburg ja Viin on täis
Euroopa kultuurivaramusse
kuuluvaid ehitisi ja mälestusmärke.
Rohelise Jõemaa ja hiidlaste koostöökogud otsustasid, et Austria on sobiv
Euroopa Liidu nn vana riik,
kellelt tasub LEADER-programmi projektipõhisel rakendamisel eeskuju võtta. Rahataotlusprojektide kirjutamine
läheb uues aastanumbris kohe lahti.
Õppereis veidi üle viiekümne osalejaga sai teoks
17.–24. oktoobril. Lahked
vastuvõtjad väitsid, et eestlased tõid nende sombusesse
sügisesse kaasa päikese. Mitte
kusagil Eestit Islandiga segi ka
ei aetud. Kuuel maal viibitud
päeval säras päike ja õhusoe ei
langenud päikeseloojanguni
alla 18 °C. Ööd olid jahedad
– mandriline kliima ja lähedal
lumised mäetipud.
Mida lootsime õppida?
Maavaldade esindajad tahtsid näha eelkõige LEADERtoetuste rakendamist maaelu
arendamiseks. Isiklikult mind
huvitasid projektid väikelinnades, turism ja muuseumid.
Alustan bussireisist, mille
käigus ületasime kuus riigipiiri (korraks põikasime ka Saksamaale) piirivalvet kohtamata. Järelikult hakkab täituma
Napoleoni unistus Euroopa
ühendriikidest, mis omal ajal
Moskva all purunes.
Austria põllumajanduses
domineerib väiketootmine.
Kartulitalu 15 hektari kartulivagudega on suurtootja. Saak
on kuni 600 ts/ha, niisutamissüsteemi kasutades aga isegi
kuni 1000 ts/ha. Maa on vii-

Austria mägede vahel.
mase ruutmeetrini haritud ja
hinnaline – u 105–300 kr/m2.
Talude elumajad sarnanevad
meie mõisahäärberitega ja on
ühe suguvõsa käes olnud vähemalt pool tuhat aastat. Igasuguste põllumajandussaaduste turustamine väikelinnas
on järgmine. Kaupmees võtab
vastu enam-vähem kõik lähiümbruses toodetu, lisab kokkulepitule hinnalisa 20% ja
müüb. Ta ei müü ainult otse
põllult-aiast ja kasvuhoonest
tulnud kaupa. Müüb kohalikke hoidiseid, mahlu ja ka
puskarit, mida nad “marjabrändiks” nimetavad. Huvitav,
et seda jooki toodetakse laialdaselt, tuleb ainult tootmine
registreerida ja maksta riigile
aktsiis, mis on küllaltki kõrge. Ka meile anti seda mitmes
variatsioonis maitsta, kuid
timmituna 40 kraadile, oli
see naps meile kaunis võõras
kraam. “Õige” eesti mees ju
alla 70-kraadist metsakohinat
ei tunnista. Hind oli ka soolane, pool liitrit 300 krooni.
Et turisti ostma panna, algas
mõõt 100 grammist.
15 hektariga kartulitootja
pakendab oma kauba ja on ka
suurlinnade poeketis tegija.
Turism on teine vaal,
millele Austria majanduselu
toetub. Kui ei ole lumiseid
mägesid,
maailmakuulsat
muuseumi, siis luuakse atraktsioone kohapeal. Metsakohale ehitatakse palkrajad
vaatlusplatvormide ja pisikeste majutushüttidega ööbimispaikadeks. Muudetakse
turistidele läbitavaks vanad
hõbedakaevanduse käigud.
Mis sest, et tuli vahepeal
peaaegu neljakäpukil ronida (kiiver käis asja juurde),

atraktsioon müüs. Turistide
toitlustamist jälgides meie
tervisekaitse
inspektsioon
minestaks. Praadisime neljale priimusele asetatud metallkiivril loomaliha ja rüüpasime õlut. Samas lõi kohalik
suusatreenerist daam ühe laua
puhtaks ja alustas seal tantsu,
mõni hetk hiljem pea alaspidi aampalgi küljes rippudes
näitas kõhutantsu ja nõudis
järgijaid. Kihutas siis eestlased tormilisele sabatantsule
läbi trahteri kõigi ruumide.
Muide, laual tantsijaid kui
ka palgil turnijaid eestlaste
seas leidus. Treener ei väsinud kordamast, et kohtume
uuesti talvel. Austerlased
väidavad, mis ei ole seadusega keelatud, see on lubatud.
Giid siiski hoiatas meid, et
“Õllepruulijat” võib laulda
ainult Viinis. “Õllepruulija”
oli SS-meeste lemmiklaul ja
austerlased neid mehi eriti ei
armastanud.
Kohapeal võttis meid vastu
omavalitsuse juht, kes kunagi
50-pealist eestlaste gruppi kohanud ei olnud. Alati oli meil
kaasas LEADER-tegevuse
kohalik koordinaator, kes kinnitas, et kui ei saa raha ühest
Euroopa fondist, tuleb küsida
järgmisest. Projekti ei tohi
kunagi maha matta. Euroopa
Liidu fondid on põhjatud. Järelduse olen sellest ka mina
teinud – kahel korral ei ole
projektitaotlusega raha saanud
klaasiringile klaasisulatusahju
ostuks. Proovin edasi.
Austria haldusjaotusest.
Omavalitsused on väikesed
ka meie mõistes – 2000–3000
elanikku 20–30 ruutkilomeetril. Väiksem linn omavalitsusena on eluvõimeline 600

elanikuga. Väikelinna toidab
turism, küla põllumajandussaadused. Tööstus maal
faktiliselt puudub. Nägime
(väljastpoolt) üht 80 töötajaga
ettevõtet, mis toodab tarindeid reisilennukite salongidele. Töötajate keskmine palk
on meie rahas 19 500 krooni
(neto) kuus. Tuhandete aastate
pikkuse ajalooga Austria haldusreformi ei plaani.
Hinnatasemest rääkides
on tunnustatud turismiobjektil müüdava kauba hind kuni
viis korda kõrgem kui näiteks
viis kilomeetrit eemal. Kohalikes kaupluskettides tundus
hinnatase olevat sama mis
Eestis. Kindlalt on kallim
nahktöö, aga raamatud, vein
ja õlu on tunduvalt odavam.
Austria kogemus lükkab
mõtte sinnapoole, et ka Järvakandi peab oma staatuse
kaitseks Eestimaal võtma linna õigused.
Austerlastega vesteldes oli
kerge alaväärsuskompleks,
et mida saame pakkuda sealsete mägede ja ajaloo vastu.
Nemad, uurides meil kaasas
olnud Eestimaad tutvustavat
kirjandust, ütlesid: “Teie rabad, sood ja metsad on unikaalsed. Müüge seda turistidele. Meie oleme tulijad!“
Meie
klaasimuuseum,
Nõlvasoo raba ja Vändra metsamassiiv on ka unikaalne.
Müügem seda. Kuid müüa
tuleb kompleksselt: meened,
toitlustamine, öömaja. Meil
on võimalusi, viime need ellu. Kirjutame projekte ja paneme euroraha Järvakandile
kasumit teenima.
Enno Alliksaar,
MTÜ Roheline Jõemaa
juhatuse liige

nooremale kui 18-aastasele
isikule on alkohoolse “külmarohu” tarbimine keelatud.
Keelust üleastunuid ootab
kuni 600-kroonine rahatrahv.
Samuti tehakse napsises olekus tegusid, mida hiljem kahetsetakse. Tegu, mis purjus
olles võis tunduda väga naljakas, on kainena rohkem
kui kahetsust väärt.
Tähelepanu juhin ka
Järvakandi gümnaasiumis
toimunud
koolivägivallajuhtumile. Kaasõpilaste näpistamine, löömine, togimi-

ne, juustest tirimine ja muu
kehaline
väärkohtlemine,
mis põhjustab kannatanule
valu, on karistusseadustiku
järgi karistatavad. Seadused
kehtivad nii alaealistele kui
ka täiskasvanutele. Iga tegu
jätab endast jälje, olgu see
siis füüsiliselt või vaimselt.
Kõige paremini iseloomustaks siin õiget käitumist ütlemine: “Ära tee teisele seda,
mida sa ei taha, et teine sulle
teeks!”
Kuna päev on meil lühike
ning läheb vara pimedaks,

paneksin kõigile jalakäijatele südamele, et nad kasutaksid pimedal ajal helkurit.
Jalakäija ja jalgratturi risk
sattuda liiklusõnnetusse on
pimedal ajal mitmekordne,
võrreldes hea nähtavusega
päevaajal. Helkur maksab
kõigest 15 krooni, kui palju
maksab teie elu?
Aasta hakkab otsa saama ning siinkohal minu ja
minu kolleegide suur tänu
kõigile koostööpartneritele
ning hoolivatele inimestele
Järvakandi vallas! Tänu tei-

le oleme nii mõnegi inimese
muret leevendada saanud!
Soovime kõigile suurtele ja
väikestele rahulikku jõuluaega, ilusat vana aasta lõppu
ja head uut algavat aastat!
Jaan Sildoja
vanemkonstaabel

Enno Alliksaar

POLITSEI
Järvakandi arvudes (14.11.
2008–10.12.2008): väärteoteateid 7, LE nõuete rikkumisi 3, muid sündmusi / teateid 5, kuriteoteateid 1.
20.11.2008 kella 11.45
paiku lõi 14-aastane noormees Järvakandi Gümnaasiumi garderoobis 13-aastast
noormeest korduvalt kätega
pea ja ülakeha piirkonda ning
ühel korral põlvega näkku,
tekitades füüsilist valu.
Detsembrikuu oma maad
katva valge vaiba ja lühike-

seks jääva päevaga on juba
teises pooles. Möödunud
kuu Järvakandis jäi politseile silma alaealiste sooritatud õigusrikkumiste osas
– 8 süüteost 4 olid otseselt
seotud alaealistega. Politseis
ﬁkseeriti üks koolivägivallajuhtum, üks avaliku korra
rikkumine alaealise poolt
ning kaks alkohoolse joogi tarbimist alaealise isiku
poolt.
Saan aru, et ilmad on
külmemaks muutunud, kuid
alaealised peaksid teadma, et

Telefon 612 3503; e-post
jaan.sildoja@rapla.pol.ee ja
lühinumber 110.
Vajaduse korral võib helistada ka 5332 6900 (Angelyca Vaerand) või 529
6503 (Vladimir Doktorov).
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OÜ Järvakandi Kommunaal 2008. aastal
OÜ Järvakandi Kommunaal
asus oma tegevust ümber
korraldama 2007. aasta viimases kvartalis. Kui seni oli
põhitegevuseks vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine,
siis 2008. aastal hakkasime
tegelema ka uute trasside
ehitamisega, tänavavalgustuse rajamisega, kergteede
ehitamisega ning ehitus- ja
remonditöödega. Alates 10.
detsembrist tegeleme ka jäätmete kogumise ja üleandmisega käitlejatele Järvakandi
alevi jäätmete kokkukandepunktis Energia tänaval.
Meie personali kuulub 10.
detsembri seisuga 5 täistööajaga alalise töölepinguga töötajat ning seoses ehitusmahtude suurenemisega oleme
vastavalt vajadusele juurde
võtnud tähtajalise lepinguga
töötajaid. Kui 2007. aastal oli
ettevõtte netokäive 1 360 000
krooni, siis 2008. aastal võime
juba prognoosida netokäibe
neljakordset kasvu, mis on
saavutatud peamiselt tänu põhitegevuse laiendamisele.
Koos tulude kasvuga on
loomulikult suurenenud ka
kulude osakaal ning suure
kasumi tootmist me endale

eesmärgiks ei ole seadnud.
Tegevuse laiendamine on
juba nõudnud meilt ka märkimisväärseid investeeringuid
masinate, seadmete, tööriistade soetamisel ning hoonete
ja territooriumi korrastamiseks. Nende investeeringute
tegemiseks oleme võtnud ka
pangalaenu.
Lisaks vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisele
olid meie põhiobjektideks
käesoleval aastal Tallinna
mnt ja Energia tänava tänavavalgustuse,
jäätmete
kokkukandepunkti valgustuse rajamine, Pargi 1 kuuri
ja sauna vesivarustuse ning
küttesüsteemi renoveerimine. Lisaks neile vahetasime
täielikult välja Pargi 1 kanalisatsioonitrassi suunaga
Tallinna maanteele ning hetkel on pooleli veel Rahu 11
elamu renoveerimine.
OÜ Järvakandi Kommunaal hallata on 29 erastatud
korteritega elamut, mille
elanikud ei ole veel moodustanud korteriühisust ega
-ühistut. Tihtipeale on nende
elamute elanike ootused ja
nõudmised meie suhtesülepaisutatult suured. Elanikud

maksavad
remondireservi
maksu siiani 1 kroon m2 kohta. Kui aga elamutes on pinda
keskmiselt 300 m2, siis koguneb ju aasta jooksul remondireservi ainult 3600 krooni.
Selle kogutava raha eest saab
teha mõne hädapärasema pisiremondi või tasuda korstnapühkimise eest. Kui aga
hoone vajab näiteks uut katust, siis ei piisa sellest rahast
ka juhul, kui seda on kogutud
kas või kümme aastat.
OÜ Järvakandi Kommunaal põhitegevuseks on aga
vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine. Meil on selleks joogivee töötlusjaam,
reservpuurkaev, reoveetöötluseks biopuhasti, 5 reovee
ülepumplat, u 12 km ühiskanalisatsiooni torustikku ja u
11 km ühisveevärgi torustikku. Ühiskanalisatsiooni
torustikust on renoveeritud
7,5 km, veel ootab renoveerimist 4,5 km ning plaanis
päris uue torustiku rajamine
u 3 km. Ühisveevärgi torustik on renoveeritud kogu
ulatuses, ees ootab aga päris
uue u 3,5 km pikkuse uue
torustiku rajamine, millega
saaks välja ehitada ka vee

Avati jäätmete kokkukandepunkt
10. detsembril avati Järvakandis Tallinna maantee ja
Energia tänava ristmikul
jäätmete kokkukandepunkt.
Pidulikul
avamisüritusel
osalesid teiste seas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) juhataja Kalev
Aun, KIK-i keskkonnaprogrammi üksuse juht Heiko
Põdersalu, KIK-i Rapla maakonna esindaja Irene Volk,
Raplamaa keskkonnateenistuse juhataja Hetti Kask ja
keskkonnateabe spetsialist
Marit Kivisild, OÜ Vändra
MP esindaja Jüri Kallasmaa,
samuti Järvakandi valla- ja
kommunali juhid, mitmed
õnnitlejad ja huvilised.
Jäätmepunkti
rajamise
idee autori ja projektijuhi,
abivallavanem Sirje Meti sõnul oli alevis vaja lahendada
küsimus, kuhu ja kuidas koguda erinevad jäätmed (seni
oli lahendatud vaid pakendi
ja paberi äraandmine). Vastavasisuline projekt saadeti
KIK-ile novembris 2007 ja
2008. aasta alguses tuli sealt
ka heakskiit rahastamistaotlusele. Kuigi reaalsete töödega sooviti alustada juba
aprillis, lükkus tööde algus
ilmastikutingimuste
tõttu
juulisse. Ka tuli leida algselt
kavandatud koha (Energia
tänaval üle tee kommunaali
vastas) asemel uus, sest esialgne plats ei vastanud sealt
üle minevate kõrgepingeliinide tõttu ohutusnõuetele.
Uueks asukohaks sai endise
õlilao ala. Asukohavahetus

Haljastusbrigaad töötas ka hoolimata vihmast.

tõi aga kaasa tööde mahu
suurenemise (uus ala oli suurem, tuli paigaldada drenaaž
ja täita pinnas).
Kokkukandepunkti platsi
ehitas OÜ Vändra MP, kes
S. Meti hinnangul tegi väga head tööd. Eriti kiidab
abivallavanem osaühingu
siinset töödejuhatajat Jüri
Kallasmaad, kelle paindlik
suhtumine ja vastutulelikkus
aitas lahendada nii mõnedki
esile kerkinud probleemid.
Kokkukandepunkti platsivalgustuse ja Energia tänava
valgustid paigaldas OÜ Järvakandi Kommunaal, vajalikud
sildid valmistas Ants Helinurme Töötuba OÜ. Haljastustööd tegi valla majandusnõuniku Ene Nüganeni juhitud
haljastusbrigaad. Konteinerid
tarnis Ecopress Group OÜ.
Jäätmete
kokkukandepunkti rajamine läks maksma
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2,3 miljonit krooni, millest
valla kanda oli omaosalusena 10%.
Koostöölepingud tasuta
teenuse osas on sõlminud
kolme ﬁrmaga: Nordline
Baltic OÜ (rehvide tasuta
äravedu), MTÜ Eesti Elektroonikaromu (0 krooniga
konteineri rent, + tasuta äravedu), MTÜ Pakendiringlus
(3 konteineri ja Big Bag raami ja kottide (penoplasti kogumiseks) rent 0 krooni eest
+ tasuta teenindus).
Kokkandepunkti alale on
paigaldatud valvekaamerad –
kogu territooriumil toimuv
lindistatakse ning on jälgitav
vastava monitori vahendusel. See võimaldab vältida
või hiljem tuvastada jäätmete
tahtlikult valesti ladustamist
(valedesse konteineritesse,
aia taha vm).
JK

ringvoolusüsteemi. Eespool
toodud tööde tegemiseks
on Järvakandi Vallavalitsus
(projektide
omaosalused)
ja ka Keskkonnainvesteeringute Keskus (projektide
põhirahastaja) investeerinud
üheksa aasta jooksul 22,3
miljonit krooni. Vaatamata
sellele, et 93% elanikkonnast on varustatud vee- ja
kanalisatsiooniteenusega,
oleks edasiseks arenguks
vaja investeerida veel u 15
miljonit krooni.
Üheks “murelapseks” on
meil praegu Nõlva 36 joogiveetöötlusjaama energiavarustus. Suurte tormidega
on sellel liinil tihti elektrikatkestusi ja jaam seiskub.
Sel juhul üritame panna tööle reservpumbajaama, mis
saab toite teiselt elektriliinilt. Selleks, et trassid saaks
täidetud ning vesi jõuaks ka
kõrgemate korrusteni, läheb palju aega. Ja pahatihti
ei jõuagi nii kõrgele. Selle
probleemi lahendamiseks on
kaks võimalust: kahepoolse
elektritoite väljaehitamine ja
liitumislepingu (liitumistasu) sõlmimine AS-iga Eesti
Energia või suurema võim-

susega
diiselgeneraatori
soetamine. Mõlemal juhul
on see üsna kallis ettevõtmine, mis tuleks meie alevi
veetarbijatel kinni maksta.
Kogu Järvakandi alevis
tekkiv heitvesi suunatakse
läbi reovee biopuhasti Nurtu jõkke. Heitvee saastatuse
kontrollimiseks ja saastetasu
arvutuseks võtame (see kohustus on meile seadusega
sätestatud) igal kuul heitvee
proove reovee biopuhasti
biotiikide väljavoolust ja 1
kord kvartalis Nurtu jõest
allpool ja ülevalpool alevi heitvee sissevoolu. Kui
reovee väljavoolust võetud
proovide analüüsid on mõne
näitaja osas ületanud lubatud norme, siis Nurtu jõest
võetud proovide analüüsid
on alati olnud kõigi näitajate
osas lubatu piirides.
Joogivee kvaliteedi kontroll toimub vastavalt “Joogivee kontrolli kavale”, mis on
kooskõlastatud Tervisekaitsetalitusega. Vastavalt sellele
teeme aastas kaks korda tavakontrolli, ühe korra süvakontrolli ning ühe korrateostame
oma seiret. Proove võtame
joogiveetrassist neljast eri-

nevast kohast. Lisaks neile
võtame kora aastas põhjavee
proove kahe puurkaevu veest
tavakontrolliks. Süvakontrolli puhul uuritakse laboratoorselt vee kvaliteeti 74 näitaja
osas. Joogivee mikrobioloogilised näitajad on meil alati
vastanud kehtestatud nõuetele, kõrvalekaldeid lubatust on
esinenud kolme indikaatornäitaja osas. Need on oksüdeeritavus, raud ja mangaan.
Järvakandi veetarbijale selgituseks, et proovid võtame labori taarasse küll meie, kuid
analüüsi teeb ikkagi vastavat
tegevuslitsentsi omav labor.
Kuna alates 2012. aastast peavad kõik kvaliteedinäitajad
vastama kehtestatud nõuetele
(vastasel juhul ei anta meile
müügiluba), siis tegeleme ka
meie hoolega antud probleemide lahendamisega.
Üks aasta on jõudmas jälle lõpusirgele ja nagu ikka,
on tänavu olnud nii muresid kui ka rõõme. Soovime
kõigile ilusat jõuluaega ning
edu ja kordaminekuid uuel
aastal.
Eerik Salumäe
OÜ Järvakandi
Kommunaal

Järvakandi jäätmete kokkukandepunkt
on koht, kuhu saab ära anda majapidamisest ülejäävaid asju-esemeid ehk jäätmeid.
Vastavatud kokkukandepunkti saab viia aknaklaasi, pliite, pesumasinaid, igasugust elektroonikat,
mööblit, vanametalli, ajalehti, ajakirju ning muud vanapaberit, pakendeid, autokumme, oksi ning puidujäätmeid, haljastusjäätmeid, ohtlikke jäätmeid, penoplasti ning remondist ülejäävaid materjale.
Kokku on praegu jäätmepunktis 15 erinevat mahutit (rohelised, sinised või kollased) või märgistatud kohta, kuhu
kogutakse jäätmed liigiti. Samas, jäätmepunkt pole jäätmejaam või prügila, kus toimub jäätmete sorteerimine või
ladustamine. Iga inimene, kes kasutab meie jäätmepunkti teenuseid, peab sellega arvestama, et oma mittevajalikud
asjad tuleb ise konteineritesse paigutada, mitte oodata ja loota, et seda teeb tema eest jäätmepunkti järelvaataja.
AJALEHED, AJAKIRJAD, VANAPABER
JAH
EI
+ ajalehed, reklaamid
- papp
+ ajakirjad, kataloogid
- paberist või papist karbid
+ raamatud, vihikud
- kiletatud või vahatatud paber
+ trüki- ja paljunduspaber
- kommipaberid, foolium jm sarnane
+ joonistus- ja kirjapaber
- teibid, kleepsud
PABER-PAPP
JAH
EI
+ lainepapp
- vanapaber
+ igasugused puhtad ja kuivad
- vettinud ja märg paber või papp
paberist või papist karbid
- tetra- või kilepakend
PAKEND
JAH
EI
+ plast- ja klaaspudelid ning karbid
- aknaklaas
+ metall- ja alumiiniumpakend
- valgustuspirnid
+ pudelid, purgid
- kummist tooted
+ toidu- ja joogipakendi kaaned,
- mänguasjad
korgid, konservikarbid
NB! Puhasta klaas kõigist muudest ainetest, nagu kitt, raamid, reklaam jms.
AKNAKLAAS
JAH
EI
+ aknaklaas (puidu- ja muude lisanditeta)
- klaastaara ja ükskõik milline muu klaas
BIOJÄÄTMED
JAH
EI
+ puu- ja köögiviljade ning muude taimede
- tuhk
koored ja lehed
- tolmuimejate kotid
+ kohvi- ja teepaks, ka koos ﬁlterpaberiga
- klaasist, metallist esemed
+ munakoored
- kilekotid
+ toalillemuld ja aiajäätmed
- vedelad jäätmed
+ kasutatud majapidamispaber, paberkäterätid
- rasvad ja toiduõli
ELEKTROONIKA
NB! Elektroonikajäätmed peavad olema kompaktsed ega tohi
JAH
EI
sisaldada muid jäätmeid
+ kõik elektri- ja elektroonikaseadmed
- mittekompaktne elektroonika ja
+ kodumasinad
kodutehnika
+ elektrilised mänguasjad ja spordivahendid
+ armatuurid
MÖÖBEL
JAH
+ igasugune mööbel
RIIDED JA JALATSID
JAH
EI
+ korralikud ja taaskasutusse minevad esemed
- kaltsud ja kulunud jalanõud
REMONDIMATERJAL
JAH
EI
+ remondi käigus tekkinud väiksemad esemed
- kap-remondi käigus tekkivad ehitusjäätmed
(näiteks keraamilised WC-potid ja kraanikausid jms)
Suuremate remondijäätmete (näiteks katusevahetusest tekkivad jäätmed) kogumine Järvakandis lahendatakse järgmisel aastal. Seni tuleb tellida jäätmekäitlejalt oma ehitusjäätmete kogumiseks eraldi konteiner või Big Bag kott.
OLMEJÄÄTMETE konteiner on mõeldud neile, kellel näiteks majapidamise likvideerimise tagajärjel tekib
suuremas koguses olmejäätmeid ning oma olemasolevasse konteinerisse need ära ei mahu. Sellisel juhul on võimalik need vastava tasu (75 krooni 200-liitrine kott) tuua jäätmepunkti.
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Kes kuulutaks välja jõulurahu?...
… tuli Jeesus, jäi seisma jüngrite keskele ja ütles neile: «Rahu teile!» Johannese evangeelium 20:19
Rahu – taas miski, mida keegi meist ei saa osta, müüa,
vahetada ega kinkida. Ometi vajame seda nii väga: riikide
ja rahvaste vahel, oma sõpruskonnas, perekonnas ja igaüks
oma südames. Õigupoolest, selle viimaseta – rahuta Sinu
oma südames, jääb ta puuduolevaks ka eelnimetatud suhetes. Peame tunnistama igasuguse külluse ja ülekülluse (k.a
kurjus ja ebamoraalsus) juures aga rahu deﬁtsiiti!
Miks siis?
Leidub vähe inimesi Eestimaal, kes jõule ei tähistaks.
Märksa rohkem on aga neid, kes jõulude sisu ei tea ega mõtesta. Kutsun Sind, hea lugeja, kaasa mõtisklema minevikuteemadel, et mitte jätta end Tulevikuta …
Niisiis isikust, kelle sünd muutis inimkonna ajalugu, ka
meie ajaarvamist alustati uuesti – aeg enne (Before Christ)
ja pärast Kristust.
Milline on seos jõulude, rahu ja Jeesus Kristuse vahel?
Uus Testament teatab meile kirjas heebrealastele 1:1 Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja (Jeesuse) kaudu…
Ehk teisisõnu: Jumal kõnetab inimkonda lõpuaegade algul (u 2007 aastat tagasi) oma Poja Jeesus Kristuse sünni
kaudu (jõulupühad). Jumala kõne jätkub Jeesuse 33 aasta
pikkuse patuta elu eeskujus ja õpetustes, Jeesuse lunastavas
ristisurmas inimkonna pattude eest (suure reede) ning ülestõusmises (ülestõusmispühad) ja taevaminemises (taevaminemispüha). Kõik need ristiusu olulised pühad on märgitud
ära ka meie kalendrites, mõned koguni riiklike pühadena ja
vabade päevadega! Eelöeldu valguses tundub arusaamatuna
väide ajuloputusest seoses taotlusega viia usuõpetus ja kristlik eetika riiklikusse õppekavasse. Neid “ajuloputavaid” pühi peame ju täiel rinnal!
See aukartust sisendav ja õnneliku elu juhiseid pakkuv
vana, kuid mitte aegunud raamat piibel, selgitab meile otsitavaid seoseid rahu, jõulude ja Jeesuse vahel, millest viimane
näikse segava, et mitte öelda “ülearusena”.
Miks siis kogu jõulumelu: piparkoogi- ja kuuselõhn, jõulutoidud ja küünlasära, nostalgia lapsepõlve lumistest jõuludest kodutalus koos kaunite mälestustega igavikku lahkunud
vanematest või noorema põlvkonna jõulutrallid, -simmanid,
-laadad, jõulumissi valimised, jõuludiskod ja -peod ega isegi mittekristlike poplauljate tasulised kirikukontserdid too
püsivat rahu meie hinge ja südamesse? Kaunist meeleolu
tekitavad nad küll, küsimus on ajas püsimajäämine; ehk et
ei meeleolu ega elamused suuda asendada elu – rahus Jumalaga, rahus iseendaga, rahus ligimesega.
Aastasadu enne jõulusündmust kuulutab tulevikku ette
prohvet Jesaja, öeldes Js 9:5: Sest meile sünnib laps, meile
antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse
nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst.
Rahu on rohkemat kui sõja puudumine. Rahu Sinu ja minu südames on Rahuvürsti – Jeesuse jõulukingitus. Kingitust
on kummaline soovida, kui me kinkija enda välja tõukame.
Tihti pannakse juutidele süüks, et nad nõudsid Jeesuse ristilöömist üks kord, aga jäetakse märkamata, et ise peame
Jeesuse sünnipäeva aastast aastasse ilma “tülika” sünnipäevalapse eneseta.
Jõulud on enam kui meeleolu! Jõuludes kõneleb armastav
Looja oma looduga, pakkudes võimalust rahuks…
Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Johannese
evangeelium 14:27: Nii teatab meile Rahuvürst Jeesus, see
Jõululaps.
Jumala poolt on tulnud algatus – rahupakkumine. Jumala
käsi on välja sirutatud sinu poole Jeesuses Kristuses, koos
rahuga, mis on ülem kui kogu mõistmine (Filipi kiri 4:7).
Advendiaeg tähendab ootust.
Mida siis oodati?
Messia Jeesuse sündi, pimeduse võitu valguse üle, rõhututele vabadust, õnnetutele õnne, rahututele rahu.
Seda küll enamjaolt poliitilises tähenduses. Kinkija, Jumal, pakkus aga oluliselt rohkem …
Mida aga teha siis, kui linnade pead ja valdade ning
maade vanemad, koolijuhid ja kirikuisad on välja kuulutanud jõulurahu ja Sina leiad end vaatamata kõigele stressis,
pinges, depressioonis, ka lihtsalt õnnetu või püsivalt murelikuna, vaatamata sellele, et kõik oleks justnagu korras?
Ootuseaeg ei pea olema passiivne ja äraootav, minna laskev. Sul on võimalus samahästi ka mõtiskleda, teha enesele
selgeks, mida-keda ootad ja miks! Suhte taastamine on ühe
otsuse kaugusel. Otsusele muidugi peab järgnema tegu. Niisamuti oled Sina ühe otsuse ja selle järgimise kaugusel rahust!
Kes küll kuulutaks meile välja jõulurahu???
Allar Saard, piibliõpetaja ja
pedagoog (inimese- ja usuõpetus, eetika)

Järvakandi Peetri kirik uuest
aastast Kehtna Peetri kirikuks
1854. aasta suvel kerkis tolleaegse Järvakandi ja Kehtna valla piirile Käbikülla
pühakoda, mille Rapla koguduse õpetaja Eduard Pontus Haller pühitses apostel
Peetruse auks Järvakandi
Peetri kirikuks. Algselt tornita õlgkatusega madal hoone meenutas väliselt pigem
palvemaja kui kirikut. Torn
ehitati aastal 1887 ning esimese oreli sai kirik 1878.
aastal. Järvakandi Peetri
kirikust on saanud ümbruskonna rahva jaoks nende
oma armas kodukirik, kus
regulaarselt on kuulutatud
Jumala sõna, jagatud pühi
sakramente ning väsinuid
saadetud igavikuteele. Kuna 1922. aasta lõpul rajati
ka surnuaed, hakati seda
rahvasuus nimetama kabelikirikuks.
Ametliku staatuse kohaselt jäi Järvakandi Peetri
kirik Rapla koguduse abikirikuks. Rapla koguduse nõukogu vastutas majandusliku
poole eest ning vaimuliku
tööd korraldas Rapla õpetaja. Vaid kaks lühikest perioodi oli Järvakandi Peetri
kirikul ka päris oma õpetaja. Friedrich Uuspõld aastatel 1938–1941 ning pool
sajandit hiljem, 1988–1991,
Jaanus Noormägi. Enamiku
Peetri kiriku eksisteerimise
ajast on aga kohapeal elanud köstrid või diakonid.
Neist sügavama jälje on jätnud Leonhard Vatsar, kellel
3. septembril oli 100.sünni-

aastapäev ja kes 1943. aastast kuni oma surmani 18.
aprillil 1986 pühendus jäägitult selle kandi inimeste
vaimulikule teenimisele.
Kuna nõukogude seaduste
järgi ei tohtinud ühel kogudusel olla mitut pühakoda, registreeriti 1945. aastal olude
sunnil juriidiliselt iseseisev
Järvakandi Peetri kogudus
oma nõukogu ja juhatusega.
Et 1990-ndate keskel olid
koguduse eesotsas peamiselt
Järvakandi alevi inimesed,
kes siia oma kiriku ehitasid, jäi Peetri kirik vaeslapse
ossa. Ühele niigi väikesele
kogudusele muutus kahe
kiriku haldamine ülejõu käivaks kohustuseks. Seetõttu
tuli Järvakandi kogudus välja ettepanekuga liita Kehtna
külje all olev Peetri kirik taas
Rapla kogudusega, millele
Rapla koguduse nõukogu on
ka nõusoleku andnud. Pärast
sõda natsionaliseeritud Peetri
kiriku vara tagastati omandireformi käigus nagunii Rapla
kogudusele. Ka vaimulik teenimine Peetri kirikus on jätkuvalt toimunud Raplast.
Et Peetri kirikut ei seo
Järvakandiga peale ajaloolise nime täna enam midagi,
oleme teinud Konsistooriumile ettepaneku muuta Järvakandi Peetri kirik ametlikult ümber Kehtna Peetri
kirikuks. Samuti oleme teinud Kehtna vallale ettepaneku algatada ka surnuaia
nime muutmist. Kuna 1997.
aastal rajati tolleaegse Jär-

Peetri kirik.

vakandi vallavanema Tõnu
Saare eestvõttel Järvakandi alevisse oma kalmistu,
on igati loogiline nimetada
Peetri kiriku ees olev surnuaed Kehtna kalmistuks.
Et Järvakandi kogudusele jääb nüüdsest ainult
1996. aastal pühitsetud Pauluse kirik Järvakandi alevis, muutub ka Järvakandi
koguduse ametlik nimetus.
Selleks saab senise EELK
Järvakandi Peetri koguduse
asemel EELK Järvakandi
Pauluse kogudus.
Seoses peatse Rapla ja
Järvakandi koguduste piiride muutumisega liituvad
senised Järvakandi Peetri
kiriku alla kuulunud külad
ka automaatselt Rapla kogudusega. Kuna aga Eestis
ei ole kohustus kuuluda elukohajärgsesse kogudusse,

Mart Järvik

võib loomulikult iga inimene ise valida oma kogudusliku kuuluvuse. Järvakandi
alevis elavate koguduse liikmete jaoks ei muutu midagi.
Küll aga peavad Kehtna
piirkonnas elavad senised
Järvakandi koguduse liikmed otsustama, kas nad tahavad edaspidi olla Rapla
või Järvakandi koguduse
hingekirjas. Üritan neid
muudatusi vajaduse korral
pikemalt selgitada rahvale
veel ka 24. detsembril kell
15.30 Peetri kirikus algava
jõuluõhtu jumalateenistuse
järel.
Soovin kõigile Järvakandi valla elanikele õnnistatud
jõulupühi ja uut, 2009. Issanda aastat!
Mihkel Kukk,
EELK Rapla ja Järvakandi koguduste õpetaja

Lohutavat kaugkütte tarbijatele
Käes on jõuluaeg ja saabumas aastavahetus. On
kokkuvõtete ning uute sihtide seadmise aeg. Aasta oli
mitmetahuline. Kui aasta
algul jooksis kõik ladusalt ja
paljudele tundus, et nii see
jääbki, siis nüüdseks tuleb
kahjuks olukorda kirjeldada
küllalt tumedates värvides.
Suur hinnatõus energiaressursside maailmas, mis aasta
lõpus pöördus enneolematule langusele. Eks siit ka meie
jaoks suured probleemid.
Soojatootjal ei jää muud üle
kui kaasata raskustesse ka
tarbijad soojahinna tõstmise
näol. Lohutuseks saame siiski nüüd enne jõule öelda, et
seekordne hinnatõus on peatunud ning märgid näitavad
languse suunas. Käimas on
ettevõtmised parimate lahenduste leidmiseks eesmärgiga
toota soojust erinevatest kütustest ning nüüdisajastada
kaugküttetorustik.
Soovin meie klientidele
ja ka kogu valla rahvale rahulikke jõule. On olnud ras-

ke, kuid eespool on oodata
siiski paremaid aegu.
Suvi möödus soojatootjale pideva närvitsemisega
soojusehinna pärast. Teatavasti hakkas gaasi hind alates aprillist kasvama meile
kohustusliku hinnavalemi
järgi. Gaasi hind kujunes ja
kujuneb ka järgmisel aastal
valemiga, kus põhimäärajaks
on eelneva kuue kuu keskmine kütteõlide hind ning
USA dollari kurss. Kahjuks
tõttas valemiga arvestatud
gaasi hind sellise kiirusega
eest ära, et uus soojuse hind
ei jõudnud veel kolmekuulise etteteatamisega kehtimagi
hakata, kui tuli järgnev uus
soojuse piirhind määrata.
Iga uue piirhinna määramisel hoidsime end tagasi ning
eksisime. Tulemuseks saime
igas kuus märkimisväärset
kahjumit. Seni kehtiv piirhind 1300 krooni/MWh (ilma käibemaksuta) tundus
kehtestamise ajal juunis olevat piisav, et enam mitte kasvada, ning lootsime, et seda

ei tule täismahus rakendada,
kuid nii siiski jälle ei läinud.
Kahjumit kalkulatsioonis arvestatust ja tegelikust gaasi
hinnast on tulnud igas kuus
kuni seniseni. Gaasi hind
kasvas aprillist oktoobrini
üle kahe korra.
Iga järgneva kuuga langeb kuue kuu arvestuses ära
kevadsuvine kõrgehinnaline
kütus ning asendub sügisese
madalamaga. Seega on gaasi hind languse teel. Tuletan
tarbijatele meelde, et soojuse hinnas on terve aasta
olnud kõik teised kalkulatiivsed kulud muutumatul
suurusel ning hinnatõusus
on olnud vaid gaas. Siiski
on meie kahjum paratamatus ning nüüdse gaasihinna
languse perioodil tuleb kahjumit korvata. Kõik kulud
on põhjendatud ning ettevõtte nõukogu on need üle
vaadatud.
Soojuse hinda lähikuudel
ei tõsteta ning parimal juhul jaanuarist või vähemalt
veebruarist on võimalik ka

hinnas tagasiminek. Kahjuks
tarbijad seda rahakotis kohe
ei märka, sest nendel kuudel
on suur soojuse tarbimine
ning arve ikkagi suur. Otsime võimalusi toota sooja
ka muudest energiaallikatest
ning sellel eesmärgil on käimas ka vastav uuringuprojekt. Kuna katlaseadmete kasutusiga on 20 ja rohkemgi
aastat, siis uusi suundi saab
võtta vaid kindla veendumuse korral. Alternatiivide
otsinguil on oluline katlamaja asukoht, arvestades tehnoloogiliste vajaduste ning
ümbruskonnaga. Mitte iga
tootmisviis pole elumajade
piirkonnas sobilik.
Senine Järvakandi kaugkütte arendamine ning selle
juhtimine on läinud hästi
ja minu hinnangul ka õiges
suunas ning kartusteks pole
alust.
Saame hakkama. Rahulikke jõule!
Aleksander Kuruson,
OÜ Järvakandi Soojus
juhataja
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Spordiklubi üritab vastu pidada
Koostades spordiklubi arengukava aastateks 2008–2013,
sai analüüsitud olukorda ja
vaetud võimalusi. Dokumendi viimaseks lauseks sai:
“Üritame vastu pidada.”
Väikese valla spordiklubile ei olegi see niisama
eesmärk, vaid selle nimel
tehakse ka igapäevast tööd.
Kuna oleme valla klubi, siis
me esindame ka otseselt valda maakondlikel võistlustel. Traditsioonilistel aladel
(korvpall, võrkpall, lauatennis, kergejõustik, suusatamine) oleme suutnud esindused
välja saata ja edugi pole tulemata jäänud. Medalitest
ja diplomitest tähtsamaks
pean inimestele treenimis- ja
võistlemisvõimaluste pakkumist. Klubi ja kool on omavahel väga tihedalt seotud ja
enamik tublisid koolisportlasi saavad oma esimesed
proovid täiskasvanute spordis just klubi esindades.
Klubil ja vallal on palju
üritusi (korraldajaks klubi
koos vallaga), mis kannavad kvaliteedimärki “TRADITSIOONILINE”: ümber
maakera suusatamine, lahtine lauatennisevõistlus, jüriööjooks, südamepäev, terviserajal liikumine, rattakross,
heidete päevad, mitmevõistlus, lahtised kergejõustikuvõistlused,
alevijooks,
võrkpalli KV ja hooaja lõpuüritus. Spordiklubi korraldab lauatennise maakonnaetappi, koos spordiliiduga
organiseeritakse maakonna
suusaüritusi.
Nimetagem

Sügisesel heidete päeval. Esireas vasakult teine olümpiamees Taavi Peetre.

siinjuures mõned nimed, kes
oma panuse siinse spordielu
edendamisel omal moel andnud on: Väino Rajasaare
– lauatennise hing, treenib
ennast ja teisi, korraldab
üritusi ja on ise agar osaleja, valla jooksuüritustel on
ajamõõtjate brigaadi vanem;
Tiia Hansar – ümber maakera suusatamise “ema”, südame- ja tervisepäevad on tema
“leib”, ise ka kibe osaleja ja
liikumise propageerija; Kaido Kaldas – kossu hall kardinal, ei lase meestel jõude
elada, ajab kõik võimlasse ja
enne mängu tuletab mõnele
viis korda kellaaja meelde,
toob Raplast vajaduse korral
kohtunikud kohale ja tööl
seab oma graaﬁku mängude
kava järgi. On veel palju ini-

mesi, kes otseselt ei vastuta,
kuid ilma kelleta oleks näiteks kergejõustikuvõistlused
pidamata. Nimesid ei nimeta, tule ja vaata ise.
Tervise- ja suusarajaga
on klubil tugev side, koos
vallaga on igal aastal tehtud hulk tööd, et terviserada
muutuks inimestele meelepärasemaks. Siinkohal tänab
terviserada “vana suusahunti” Paavot, kes mõnegi kitsaskoha rajal omaalgatuslikult lahendanud. Kevadisel
koristuspäeval andis oma
panuse grupp kooliõpilasi
koos õpetajatega. Vallal on
kavas liituda ka Eesti terviseradade projektiga. Hetkel
on takistuseks rajavalgustus
(see on nendepoolne nõue
koostööl), kuid loodame

Margus Sepp

raske aja kiuste ka siin lahendusi leida. Igal juhul on
metsa all ikka natuke rohkem spordiriietes inimesi
märgata.
Valla spordiklubina tuleb
kindlasti tänada valda, kes
meid on toetanud. Viimastel aastatel oleme suutnud
harrastajatele ajakohaseid
spordivahendeid muretseda
ja võistlussõidud on sõidetud saanud.
Kui midagi soovida, siis
seda, et rohkem inimesi oma
tervise eest hoolt kannaks.
Kuni veel suusatada ei saa,
tasuks võimla uksest sisse
piiluda – tegevust peaks seal
jätkuma nii mõnelegi.
Sportlikku 2008. aasta
lõppu kõigile!
Margus Sepp

Raamatukogust, päevadest ja mitte ainult ...
Taas kord võitleb talv sügisega, viimane ei taha ega taha
loovutada oma kohta. Kõik
on porine, sombuselt märg ja
masendav. Kuna loodus oma
armuandidega kitsi kipub
olema, tuleb meil kultuurikandjatena pilvede vahelt
veidigi päikest välja meelitada. Aegade jooksul on erinevad inimesed välja mõelnud
üritusi, millega leevendada
sügismasendust ja hankida
juurde uusi teadmisi. Need
on üritused, millest on ajaga
välja kujunenud pikaajalised
traditsioonid, pean silmas
raamatukogu päevi ja Põhjamaade kirjandusnädalat.
Ajaliselt toimuvad raamatukogu päevad oktoobri viimasel dekaadil ja Põhjamaade kirjandusnädal novembri
teisel nädalal. Korraldatakse
ette- ja kooslugemise päevi,
mõeldakse, räägitakse ja kirjutatakse nii raamatukoguhoidjatest kui ka lugejatest.
Pööratakse tähelepanu kirjandusele ja kultuurile.
Ettelugemispäev toimus
Pesamuna kõige nooremas
rühmas, uskumatult rahulikult kuulasid väikesed

põnnid lugemist ja vaatasid
illustratsioone.
Raamatukogus oli võimalik kohtuda
menukirjanik Erik Tohvriga.
Kohale tulnud huvilised said
teada, kuidas on valminud
tema raamatud ja millest on
kirjanik inspiratsiooni saanud. 2008. aastal sündinud
lastele anti üle “Minu esimene raamat”.
Väga sisutihedaks kujunes küünlavalgusõhtu “Kauge
maa Island”. Gitta Vaino rääkis
Islandist kui riigist, sealsetest
inimestest ja elu omapärast.
Tiiu Uuk luges ette katkendi
Laxnessi romaanist “Iseseisvad inimesed”. Heli Augjärv
aga rääkis islandi müütidest,
saagadest, rahvajuttudest, nende iseloomust ja omapärast.
Muinasjutt “Elﬁkuninganna
Hild” pani kõikide südamed
muinasjutu rütmis tuksuma.
Õhtut ilmestasid slaidiprogrammid ja Mai-Liis Moora
reisimuljed.
Heites pilgu lõppevale
aastale, leian, et üks aasta on
Järvakandi aleviraamatukogu jaoks taas edukalt mööda
läinud. Ostsime lugejatele
üle tuhande uue raamatu,

Küünlavalgusõhtu raamatukogus.

erinevaid ajakirju ja ajalehti.
Päris suurt meelehärmi
valmistavad aga need laenutajad, kes arvavad, et peale nende ei ole kedagi, kes
soovivad raamatuid lugeda.
Ühesõnaga, on liiga palju
selliseid lugejaid, kes laenutavad raamatu ja unustavad
selle tagastada, on ka neid,
kes lõhuvad ja määrivad kir-

Rita Merekivi

jandusteoseid. Tulles vastu
“kõikide unustajate rahakotile”, kuulutame aja kuni 10.
jaanuarini 2009 viivisevabaks, TOOGE ÄRA KOJU
UNUNENUD
RAAMATUKOGU RAAMATUD ja
AJAKIRJAD!
Rita Merekivi,
aleviraamatukogu
juhataja

Lauatennisistide tegemistest
Lõppevale aastale tagasi vaadates on meeldiv tõdeda, et
harrastajate hulk on jällegi veidi suurenenud – sügisest liitusid meiega A. Koitsalu ja D. Šerstjuk, nende mängutase
on juba nähtavalt tõusnud ja loodame varsti neid osalemas
näha ka võistlustel. Treeningõhtutel on saali paigaldatud
viis lauda ja vahel jääb sellestki väheseks, sest meiega on
ühinenud ka vanemate klasside õpilased Anna Šerstjuk,
Sten Luhtoja ning Jürgen Koitsalu.
Sügisest alustasid ka noored mängijad, kus aktiivsemalt võtavad osa Aliis Halliste ja Anett Zagnoiko 5.
klassist, Laura Torri, Karoli Varblane ja Anett Kaldas 6.
klassist ning 7. klassi poisid Reemet ja Rait Tamm ning
Renee Kaasik.
Hoogsalt käivitus hooaja 2008/2009 maakonna seeriavõistlus. I etapil (Kaiu) saavutas Malle Miilmann (N55+
vanuseklassis) III ja Väino Rajasaare (M60+) II koha. II
etapil (Alu) oli Iris Rajasaare (N55+) III. III etapil (Pärnu
-Jaagupi) võitis Jaan Lepp (M60+) II koha. Ees ootab veel
neli etappi, loodame ka nendel edukalt esineda.
Spordiveteranide meistrivõistlustel Valtus 25. oktoobril esineti samuti hästi. Malle Miilmann (N55+) saavutas
II, Jaan Lepp (M60+) I ja Väino Rajasaare (M60+) III
koha. M70+ vanuseklassis oli Juhan Villido 5. ja M50+
klassis Toivo Kadakas 8.
Maakonna meeskondlikel meistrivõistlustel saavutas
meeste arvestuses viie võistkonna seas II koha võistkond
JÄRKE (V. Viisut Kehtnast, J. Lepp ja V. Rajasaare), teiseks tuli ka naiste võistkond JÄRKU (V. Loide Kuusikult
ja M. Miilmann).
Individuaalsetel karikavõistlustel Valtus 6. detsembril
saavutas M. Miilmann naiste arvestuses III koha, meestest olid 5. J. Lepp ja 6. V. Rajasaare. Kokku osales 18
võistlejat.
Seega võib hooaja esimese poole igati kordaläinuks
lugeda ja loota, et teine pool sama edukaks osutub, seda
enam, et paar heatasemelist võistlust toimub 2009. aastal
ka Järvakandis.
Rahulikku jõuluaega ja tulemuslikku uut aastat soovides
Väino Rajasaare

Muuseum annab teada
Saabunud on aeg, kui võtetakse aeg maha ja mõeldakse
möödunud aastale tagasi. Plaanime näitust teemal “Järvakandi ja klaas 130”. Meil on lugejale palve: vaadake oma
pildialbumeid, ehk leiate sealt eri aegade tehaste vaateid,
Järvakandi alevi olupilte/vaateid on muuseumis üsna vähe. Eriti originaale. Järelikult, kui näete meie ekspositsioonis endale tuttavat pilti, siis teadke, et tõenäoliselt on see
koopia. Seega oleme huvitatud originaalfotode, mis teile
tagastame, muuseumis arvutisse skaneerimisest. Selleks ei
pea pilti albumist välja võtma ega muul viisil kahjustama.
Teisalt tahaksime näitusel välja panna erinevaid ukseklaase. Laenaksime neid näituse tarbeks. Tasub vaadata ka
kuuri alla, töökotta või panipaika. Ehk on seal mõni tahvel
või siiluke jääklaasi, mattklaasi, millel Järvakandi päritolu.
Eriti oleme huvitatud tahvelklaasist koos omaaegse pakendiga. Väiksem puidust korralik klaasipakendamiskast ilma
seal sees oleva klaasita omaette on ka sobiv. Pakkuge ka ise
huvitavaid esemeid, mida võiks näitusel meie külalistele
eksponeerida. Aastas külastab muuseumi u 4000 inimest.
Alustasime tänavuaastaste annetajate äramärkimisega
augustikuu lehes. Siinkohal jätkan pooleli jäänud nimekirja:
Hüti rahvas Hiiumaalt, Laine Paimets, Mart Soon, Hilja Põldes, Toomas Plaan, Maie-Ann Raun, Helgi Berezneva, Sirje
Uusküla, Irene Teesalu, Teet Reier (pudelikollektsioon), Järvakandi Rahvamaja, Jaan Randla, Lilia Kalbin, Eesti Ajaloomuuseum, Urmas Lindman, Viktor Lehestik, Eero Vaikre, Liivi Põlluaed, Järvakandi Vallavalitsus, Tiiu Susi, Ants
Raid, Helvi Kohandi, Vello Vaarma, Tarmo Peterson, Ülle
Soon, Tanel Klaar, Jaak Soon, Olev Pruuden, Erkki Nobel,
Meelis Tomson, Urmas Priske / Rüütli Antiik, Tiit Toobal,
Hilja Pruus, Väino Parkonen, Aleksander Drobet (1400 vana pudelit), Toomas Konsen, Aili Kukk, Rõika Anna, O-I
Production Estonia AS (esemed, inventar ja seadmed), Bruno Ringe (esemed endise TooRa ja RAS-i ruumidest), Viktor
Tsiviljov (andis üle endise kombinaat Järvakandi Tehased
spordiklubi (ujula paviljonist) karikad ja vitriinkapid).
Täname! Kokku oli sel aastal üle poolesaja annetaja.
Muuseumil on võimalus ka Järvakandiga seotud esemete ostuks. Eriti oleme huvitatud fotodest, kuid ka klaasnõudest. Enne kui helistate vanavara kokkuostjaile, tasub
pöörduda kohaliku muuseumi poole. Kogume, uurime,
hoiustame ja eksponeerime külastajatele just Järvakandi
ja selle lähiümbrusega seotud esemeid, Eestis valmistatud
klaasist rääkimata …
Allan Kima,
Järvakandi Klaasimuuseumi juhataja
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Pensioni saab endiselt postkontorist
1. veebruarist 2009 lõpetab riik pensionide väljamaksmise postkontorites,
kandes edaspidi pensioni pangakontole.
ILUTULESTIK 2008/2009
Järvakandis

TOETA ILUTULESTIKU
TRADITSIOONI
JÄTKAMIST
IGA PANUS ON ABIKS!
TÄNAME TEIE
TOETUSE EEST
lisainfo saamiseks ja
ülekande sooritamiseks helista
Tel: 53 338 717

Pangad pakuvad pensioni väljavõtmiseks erinevaid lahendusi, milleks on kas sularahaautomaatide
või pangakontori teenuste kasutamine. Kuid SEB Pank pakub võimalust võtta ka edaspidi pension
välja postkontoris.
Koostöös Eesti Postiga maksab SEB Pank raha välja 250 postkontoris tegutsevas
postipangas üle Eesti. Postipanga teenus on kättesaadav ka väiksemates kohtades,
kus alternatiivsed pangakanalid puuduvad. Kliendile on see mugav, lihtne ja turvaline –
postitöötaja maksab raha välja isikut tõendava dokumendi alusel, vajaduse korral ka klienti abistades.
Pensioni saamiseks postkontorist avatakse pangakonto (juhul, kui konto on mõnes teises pangas
või puudub hoopis), väljastatakse pangakaart, täidetakse avaldus pensioni kandmiseks kontole ning
edastatakse see Sotsiaalkindlustusametile.

Täiendavat konsultatsiooni saab postkontoris ja SEB kontoris või infotelefonil 66 55 100.

PS! Korjanduskast ilutulestiku tarbeks KANDI poes

Kui sul sõpra poleks, kes on ustav,
kellest tuge tunned kitsal ajal,
kuristik kui ees sul mustab
ja sa nõu ning abi vajad –
kuidas elaksid?
Kui sa kardaksid, et rusuks
muutub maailm pärast sõjasõitu,
kui sa raasugi ei usuks
tõe ja õnne võitu,
näeksid ees vaid sompus ilma,
mätta otsast mõõdaksid maailma
ja sind kaugused ei kutsuks,
kui su süda rahvale ei tuksuks –
kuidas elaksid?
Märka inimest enda ümber, ole abiks ja toeks!
Lumiseid jõule, õpihimu ja avastamisrõõme
uuel aastal!
Järvakandi Gümnaasium

TEADE!
OÜ Resk teatab, et alates 1. jaanuarist 2009. a rakenduvad jäätmete äraveole uued hinnad.
Toon siinjuures näiteks kahe enamkasutatava konteineri
tühjendushinnad:
· 0,24 m3 konteineri regulaarne tühjendus käibemaksuga
on 97.50 krooni ja tellimisel 132.90 krooni.
· 0,80 m3 konteineri regulaarne tühjendus käibemaksuga
on 167.50 krooni ja tellimisel 217.60 krooni.
Teiste konteinerite tühjendamishindade kohta teave
OÜ Reskist, e-post: resk@resk.ee
telefon: 489 0200 ja 1919

Järvakandi kalendrid müügil:
· Järvakandi aleviraamatukogus
(teenindusmajas Pargi tn 1 III korrus)
· Sõbra poes (Tallinna mnt 37)
· LilleÄris (teenindusmajas Pargi tn 1, I korrus)
· Kasutatud riiete kaupluses (teenindusmajas
Pargi tn 1, I korrus, hoovipoolne uks)
· Järvakandi vallamajas (Tallinna mnt 17, II korrus)
· Järvakandi Klaasimuuseumis (1. Mai tn 2A)
Kalendri hind 85 krooni (kalendri omahind)

Hinnatõusu põhjuseks on Euroopa Liidu normidele
vastavates prügilates ladestamisele suunatavatelt
jäätmetelt senisest kõrgem saastetasu –
156.50 krooni/tonn. Konteinerite üürihinnad ei muutu.
Ene Nüganen, majandusnõunik

Soovime kõigile
praegustele, endistele
ja tulevastele,
lugejatele rahulikku
jõuluaega ja toimekat
(R. Kamsen, J. Aavik)
uut aastat!
Aleviraamatukogu rahvas

Õues tähistaevatelk,
toas õnnis jõuluhelk.
Tuled ilul hiilgavad –
Nõnda jõulud tulevad.

Kauneid ja rahulikke jõule!
Ilusat aastavahetust!
Õnnelikku ja helgemat
Tööle ja leivale jätku,
2009. aastat!
hingele hellust ja lootust.
OÜ Järvakandi Kommunaal

Päkapikk ja ingel teel on talveööl,
talveajal vingel on nad ikka tööl.
Üks su sussi sisse maiustusi toob,
teine südamesse jõulurõõmu loob!
Rahulikku jõuluaega ning tegusat uut aastat!
Järvakandi lasteaed Pesamuna

Anna, kuid tunneta jõudu.
Ela, kui homne on ees.
Mõtle, kui vähegi maldad.
Naudi, kui oled veel hell.
Ütle, kui on, mida öelda.
Ava, kui surised nii.
Looda, kui miskit on jäänud.
Usu end ometi ka.
Rahulikke jõule ja edukat uut aastat!
Järvakandi vallavalitsus ja volikogu

Järvakandi
valla
üldplaneeringu
avalik arutelu toimub
20. jaanuaril kell 15
Järvakandi vallamajas.
Järvakandi Vallavalitsus

JÄRVAKANDI JÄÄTMETE
KOKKUKANDEPUNKT
AVATUD: T kl 14–19
N kl 8–14
L kl 11–15
Info tel: 529 3354
Rahastajad:
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja
Järvakandi Vallavalitsus

avatud
23. ja 31. detsembril 10–15
29. ja 30. detsembril 12–18;

Seoses pühadega on
Järvakandi
aleviraamatukogu
jõulude ajal:
suletud
24.–28. detsembril ja
1. jaanuaril

Viivisevaba aeg 15. detsember – 10. jaanuar

Jumalateenistused Järvakandi Pauluse kirikus
• Kolmapäeval, 24. detsembril kell 18 jõuluõhtu
jumalateenistus
• Neljapäeval, 25. detsembril kell 16 I jõulupüha
armulauaga jumalateenistus
Jumalateenistused Järvakandi (Kehtna) Peetri kirikus
• Kolmapäeval, 24. detsembril kell 15.30 jõuluõhtu
jumalateenistus

90
Juta Jürme
80
Vaike Jaansalu

75
Valve Parind
Jaan Murula

TÄNUAVALDUS
Rahu 11 maja elanikud avaldad oma tänu ja heameelt vallavalitsusele – eriti Mardile, Enele ja Meelisele, kelle eestvedamisel on alustatud meie maja remonti, renoveerimist ja
elamiskõlblikumaks muutmist. Väga hea meel on meil töömeeste kõigi tegemiste üle, sest ilmselgelt on palju veel teha,
aga meie elutingimused on juba muutunud paremaks. Väga
tänulikud oleme ka Riigole, kes oskab töömehi juhendada ja
on alati ise igal pool abiks.
Tänu avaldavad kõik majaelanikud

Magda Raudne
22.07.1924–5.12.2008
Aleksandr Seleznjov
15.10.1948–10.12.2008
Ants Veldermann
25.09.1931–12.12.2008

