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Süütasime tuled jõulupuul

Suitsuandur päästis
inimese

Nüüd süütame jällegi küünlad,
las soojendab südant see lõõm.
Siis põlegu ära kõik mured
ja alles jäägu vaid rõõm!

4. detsembril said Järvakandi, Rapla, Märjamaa, Lokuta ja Kehtna päästjad väljakutse Järvakandis Nõlva tänavale kortermajja, kus ühes
esimese korruse korteris töötas teate kohaselt
suitsuandur.
Korterist tuli suitsu ja koputuse peale keegi
uksele ei tulnud. Kohale jõudnud Järvakandi
meeskond sisenes korterisse ja leidis elutoas eest
sisse lülitatud elektripliidi, kus suitsesid toidujäägid. Pisike põleng kustutati ja otsimise käigus
leiti voodis paksude tekkide all magav elanik,
kes ei saanud eriti toimuvast aru ja hakkas päästjatega pahandama. Päästjad tuulutasid korteri ja
andsid sündmuse üle menetlejale, sest elektripliidiga oli köetud elutuba ning korteris oli ka
muid tuleohutusalaseid rikkumisi.
Suitsuanduri oli korterisse ostnud vald ja paigaldanud päästjad. Tänu töökorras suitsuandurile ja tähelepanelikele naabritele on kõnealuse
korteri elanik elus ning ka maja tulest puutumata.
Kuidas käituda kui naabril töötab suitsuandur?
Alati tuleb kohe helistada telefonile 112 ja anda tekkinud olukorrast teada ning seejärel minna
seda lähemalt uurima. Ka siis, kui suitsuandur
töötab asjata, ei ole tegemist valeväljakutsega.
Kui aga tegemist on põlenguga, siis on tähtis
iga sekund, et päästa inimelu. Ja tulekahju võib
väljuda ühest ruumist kogu maja põlenguks vaid
mõne minutiga.
Nõlva tänav 7 asuvat põlenud katusega maja
saanuks päästa, kui väljakutse oleks tulnud kuni
5 minutit varem või pööninguluuk oleks kinni
olnud.
Seega ei tasu karta telefoninumbrit 112, otsuse päästjad välja saata teeb vastav päästekorraldaja. Tihti tehakse küll ka ekslikke väljakutseid,
kuid see on siiski parem, kui väljakutse üldse tegemata jätta ja keegi sellepärast eluasemest ilma
jääb või hukkub.
Marko Matson
Järvakandi päästekomando pealik

Neis luuleridades väljendub meeleolu, millest olid haaratud need, kes 28. novembril olid tulnud kultuurihalli tähistama advendiaja
algust.
Meeleolule vastava kontserdi andsid Rapla Laulustuudio lauljad Thea Paluoja juhendamisel. Esinesid tütarlastekoor, mitmed
solistid ja laulustuudio segaansambel.
Pärast kontserti kogunes publik bussijaama parklasse jõulupuu juurde, et see koos laulu ja parimate soovidega tuledesärasse
laulda. Teed kultuurihallist kuuseni juhatasid lumes põlevad küünlad
Kuuse juures pakkus toreda üllatuse uus väike laulukollektiiv Eha Terase juhendamisel. Ära oli õpitud kaks toredat jõululaulu,
mis, küünlatuli käes, ette kanti. Tegu on vahvate laulmishuvilistega, kes käivad koos, et isekeskis ja vahel ka teistele laulda. Noor
kollektiiv ootab jätkuvalt enda hulka uusi liikmeid.
Laul ja head soovid andsid oodatud tulemuse: ühise ,,Oh kuusepuu …“ saatel lõi alevi jõulukuusk uhkelt särama. Kuigi õhtu oli
külm, jäädi veel mõneks ajaks jõulupuu ilu imetlema.
Koduteele suundujaist jäid lumme põlevad küünlad, näitamaks, et taas oli üheskoos loodud millegi algus.

Värske laulukollektiiv kuuske tulesärasse laulmas.

Tiia Hansar

Thea Paluoja ja tema lauljad.

Tiia Hansar

Koolis algas advendiaeg sel aastal jõulumuinasjuttudega, mida
väikestele kuulajatele esitasid VII klassi tütarlapsed. Teisel advendil
süüdati küünal õuekuusel, kolmandal ehtisid I ja XII klassi õpilased
juba toakuuske ning algklassidele tutvustasid jõulukombeid VIII
klassi neiud.

Anett ja Laura
jõulukommetest
rääkimas.
Annika Allikson

Lasteaialapsed kogunesid advendiaja igal esmaspäeval saali, kus kuulati lasteaiaõpetaja
ette loetud jõulujuttu. Igal järgneval esmaspäeval süüdati ka uus küünal, kuni neid sai kokku neli ... ja jõuluvana võiski tulla!
Kaunist jõuluaega, hinge soojust ja südamesse valgust soovides
Tiia Hansar, Annika Allikson, Heivi Kipper

Süüdatud on kolmas advendiküünal.
Heivi Kipper

Esmaspäevahommikuses jõulujututunnis.

Heivi Kipper Alevi jõulukuusk tulesäras. Tiia Hansar

Maamaksuvabastusest
Lugupeetud represseeritud, teil on võimalus
saada maamaksust vabastus. Selleks tuleb pöörduda hiljemalt 10. jaanuaril 2011. a Järvakandi
Vallavalitsusse majandusnõuniku poole ja täita
avalduse blankett, mis sisaldab teie ees- ja perekonnanime, isikukoodi, alalise elukoha aadressi,
rendi- ja üüritulu aastas, represseeritu tunnistuse
numbrit ning väljaandmise aega. Avalduse eespool nimetatud andmetega võib ka ise varem
valmis kirjutada ja toimetada vallavalitsuse sekretariaati. Toonitan siinjuures, et maamaksust
vabastatakse ainult need represseeritud, kes on
alaliseks elukohaks märkinud Järvakandi valla, kes ei saa rendi- ega üüritulu ja kes esitavad
avalduse õigeks ajaks.
Juba varasematel aastatel maamaksu vabastuse avalduse täitnud isikud ei pea avaldust uuesti
esitama, kui andmed pole muutunud.
Ene Nüganen
majandusnõunik
489 4715 / ene@jarvakandi.ee

4

POLITSEI

Lumerohkus nõuab liiklejatelt
suuremat ettevaatust
Detsembrikuu tõi meile seniks juba unustatud paksu
lumevaiba. Mõne päevaga kattusid teed ning tänavad
hangedega, mis tõid autoroolis olnud inimestele tõsise
katsumuse. Kokku lükatud lumevallid on nii kõrged, et
nende varjust lähenevat sõidukit märgata on pea võimatu.
Samuti peab arvestama lumega kaasneva libedusega, mis
pikendab sõidukite pidurdusteekonda. Maakonnas on juhtunud palju väiksemaid plekimõlkimisi, kus libeduse tõttu
on kokku põrgatud peateel liikunud sõidukiga.
Suure lume ning tuisuga ei tohi tähelepanuta jätta ka
jalakäijad, kes kõnniteede läbimatuse tõttu on sunnitud
liikuma kitsaste sõiduteede äärtes. Siinjuures lühike, aga
elutähtis soovitus jalakäijatele: kandke kõige odavamat
elupäästjat – helkurit!
Teatavasti vahetub koos aastaga seni riigis käibel olnud
kroon euroga. Vältige suurte rahasummade kaasaskandmist.
Seoses pühade ja aastavahetusega mainin ära igivana
reegli: kui jood, siis ära sõida ning kui sõidad, siis ära
joo!
Rahulikku jõuluaega!
Jaan Sildoja
Kehtna konstaablijaoskonna
piirkonnavanem
Telefon 5303 6804, 612 3503; e-post jaan.sildoja@politsei.ee, lühinumber 110

Tiigrikutsu mälestuseks
Detsembri alguses möödus aasta päevast, mil meie keskelt lahkus Margus Kulbert – noor mees, keda võis tihti näha istumas teenindusmaja juures, bussijaamas või noorteka ees, tähelepaneliku pilguga jälgimas inimesi
ja nende tegemisi. Ilmselgelt oleks ta tahtnud jalutada, kõndida ja joosta
nii nagu kõik teised “tavalised” ta ees ja ümber. Noorteka juures võis teda
tihti näha kabet mängimas, inimestega suhtlemas, seda oli liigutav pealt
vaadata.
Temal ei olnud võimalust käia, küll andis tänapäevane ratastool talle
võimaluse iseseisvalt ringi liikuda. Ta oli taibukas ja väga tugeva tahtejõuga
inimene. Kuidas muidu seletada tema oskust ja võimet tikkida mitte just
väga “sõnakuulelike” kätega kauneid ristpistes pilte. Suur sõber oli ta ka
digifotoaparaadiga, leides vapustavaid rakursse ja jäädvustades värvikirevaid hetki.
Ajakirjast Tervispluss 2007. oktoobrinumbrist leiame Urve Tinnuri artikli
“Ood tikkivale tiigrikutsule”. See on südantliigutav artikkel Margusest, tema tegevusest,
milles on ta ajakirjanikule ise öelnud: “Kutsun
ennast tiigrikutsuks, sest ma võitlen alati oma
õiguste eest, olgu tulemus milline iganes.”
Tänasel päeval võime Margust meenutada vaid mälestustes ja kunsti kaudu, mis ta
endast maha jättis.
Marguse tehtud FOTOSID on võimalik
näha Järvakandi Avatud Noortekeskuses,
TIKANDEID aga Järvakandi Aleviraamatukogus – mõlemas lahtiolekuaegadel kuni
Margus ja bengal.
veebruarini 2011.
Erakogu

18. oktoobrist – 31. detsembrini
KORJANDUS MUUSEUMI
FOTO- JA KLAASIKOGU TÄIENDAMISEKS
Eelkõige vajame eksponaate keskaegse klaasikoja näitusetuppa. Puudus
on üle 100 aasta vanusest klaastaarast, mis on hädavajalik näituse ilmestamiseks ja Eesti vanema klaasiajaloo ehedaks tutvustamiseks nii õpilastele
kui ka täiskasvanutele. Järvakandi muuseum peab väärima kohalesõitmist
igast Eesti otsast. Olulise informatiivse väärtusega on vanad fotod, milleta
on külastajatele klaasitööstuste ajaloost võimatu ülevaadet anda. Eriti väärtustame kohalikku ajalugu jäädvustavaid fotomaterjale ja albumeid.
Tänan mälumängureid meilt ja mujalt, kes aktiivselt muuseumi toetusaktsioonist osa võtsid ja sellega olulisel määral muuseumit toetasid.
Annetamisele kutsuvad üles: Väino Rajasaare, Valdek
Tomson, Enno Alliksaar, Järvakandi Kultuurihall, Järvakandi Klaasimuuseum, Järvakandi Vallavalitsus, Einvald
Nõulik, Allan Kima, Albert August von Le Coq
A. A. von Le Coq
(1860–1930)
Foto raamatust “Õllelinn Tartu” 2007
Täna on Teil, hea annetaja, võimalik muuseumit toetada ka rahaliselt.
Järvakandi Vallavalituse arveldusarve 1120074300. Märgusõna kindla
sihtotstarbe määratlemiseks on “muuseumi korjandus”. Korjanduskastid
on Järvakandi Kultuurihalli fuajees ja klaasimuuseumis. Nimeline korjandusleht on muuseumis.
Info: klaasimuuseum@hot.ee, tel. 53 904 677 Allan Kima

Rita Merekivi

Turvaliselt eurole vastu
Alates 1. jaanuarist 2011 kehtib Eesti Vabariigis maksevahendina euro. Pangakontodel olevad kroonid vahetatakse
1. jaanuaril eurodeks Eesti Panga keskkursiga 1 euro =
15,6466 krooni. Alates 1. jaanuarist kehtib kahenädalane paralleelkäibeperiood, kui kroon ja euro on sularahas
võrdväärsed maksevahendid. Kauplustes saab maksta nii
kroonides kui ka eurodes, vahetusraha antakse üldjuhul
tagasi eurodes.
Järgnev puudutab eelkõige neid inimesi, kes oma raha
suuremates kogustes kodus hoiustavad.
Politsei juhib tähelepanu asjaolule, et rahavahetusega
ei tohi kiirustada. Piltlikult öeldes ei ole vaja suurt kogust sularaha sisaldavate kohvritega läbi linna jalutada
ja paanikas panga ukse taga järjekordi tekitada. Mõelge
oma käigud hoolega läbi. Kroone on võimalik teenustasuta eurodeks vahetada kuni 2011. aasta juuni lõpuni.
Suuremad pangakontorid teevad seda 2011. aasta lõpuni
ja Eesti Pank vahetab igavesti. Lisaks on 1.–15. jaanuarini 2011 võimalik kroone eurodeks vahetada ka Eesti Posti
kontorites. Kui kellelgi siiski on vajadus suurema summa
vahetamiseks, tuleks lähedastelt abi paluda.
Kindlasti tuleks meeles pidada seda, et vahetaksite valuutat usaldusväärses kohas, krediidiasutustes, pankades.
„Ülisoodsa kursiga“ kroonide ümbervahetamist tundmatute isikutega tuleb vältida. Politsei ootab igasugust teavet
inimestest, kes pakuvad „soodsamalt“ kroone eurodeks
vahetada. Tõenäoliselt on need kurjategijad ja tegemist
võib olla valerahaga. Kui arvate, et teie valdusse on sattunud valeraha, tuleb sellega pöörduda politseisse või kommertspanga kontorisse, kes saadab raha edasi ekspertiisi.
Kõige turvalisem on kindlasti neil, kellel raha pangakontol. Teistele soovib politsei turvalist rahavahetust!
Janno Ruus
Rapla politseijaoskonna juht

Õu on lumes,
aed on unes,
vaikus põllu
valges jumes.
Maga aga,
maga aga,
valge maailm
akna taga.

Kui vaikselt lumehelbeid sajab
ja õrnalt kellahelin kajab,
siis tunned, kuidas küünlaleek
Su hinge soojaks, rõõmsaks teeb.....
Rahulikke Jõulupühi ja edukat Uut Aastat!

Täname: Järvakandi Aleviraamatukogu, Järvakandi Eakate päevakeskus, Järvakandi Gümnaasium, Järvakandi Kaja, Järvakandi Kommunaal OÜ, Järvakandi Kristlik
Nelipühi Kogudus Immanuel, Järvakandi Kultuurihall, Järvakandi Peetri kogudus,
Järvakandi Lasteaed Pesamuna, Järvakandi Soojus OÜ, Järvakandi Vallavalitsus,
Kauplus Kandi, Kohvik Eliis, OÜ Lyanne, OÜ Tulihein, Sõbra pood
Järvakandi Hooldekodu

Kui vaikselt lumehelbeid sajab
ja õrnalt kellahelin kajab,
siis tunned, kuidas küünlaleek
su südame soojaks-rõõmsaks teeb.

KAUNEID PÜHI !

LUMI LANGES
Lumi langes,
lumi langes,
teed ja toad
on paksus hanges.

Järvakandi Vallavolikogu ja
Järvakandi Vallavalitsus

Täname meeldiva ja
toetava koostöö eest!
Rahulikke jõulupühi ja
head algavat uut aastat!

Märka valgust.
Ees ja iseeneses.
Leia tee.
Iseendale ja kõigile.

Soovib: aleviraamatukogu

Sebastian Andreas Järvi
31. oktoober 2010

HEA HINNAGA
•kasvava metsa
raieõigust,
•kõiki
metsamaterjale.

Tel. 5559 5537,
info@holmesmeyers.eu
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Järvakandi Gümnaasiumi kollektiiv

Ellen Niit

Uus
vallakodanik

OSTAME

Richard Pildre
18.04.1919–
17.12.2010

Parimate jõulu- ja uusaastasoovidega
oma külastajatele, koostööpartneritele ja
kõigile valla inimestele
Järvakandi Kultuurihalli pere

MÜÜK
Lõhutud küttepuud. Küsi
hinda! Tel 5550 5574,
5559 5537. Holmes&Meyers

METSA- JA PÕLLUMAA
OÜ Estest PR ostab metsaja põllumaad. Tel 514 5215,
504 5215.

TAVAMARKET
Järvakandi teenindusmaja
Pargi 1
Kasutatud riided ja jalatsid
T 10:00 – 17:00
K 10:00 – 15:00
N 10:00 – 15:00
R 10:00 – 15:00
L 10:00 – 15:00
E, P suletud

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

