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Järvakandi Ilutegija on
Eha Teras
17. detsembril oli Rapla
Kultuurikeskuse kammersaali maavanema vastuvõtule kutsutud tublid noorte
huvihariduse ja kultuuritöö
edendajad Raplamaa erinevatest valdadest. Järvakandi
vald oli sel aastal “Ma ise
ilutegija ...” tiitli saamiseks
esitanud Järvakandi gümnaasiumi
muusikaõpetaja
Eha Terase.
1987. aastast Järvakandi
gümnaasiumis (aasta paralleelselt ka lasteaias) muusikaõpetajana töötav Eha on
õppinud muusikaõpetajaks
ja koorijuhiks Tartu õpetajate seminaris. Põhitöö kõrvalt
on jätkunud aega ja jõudu
juhendada siinseid koore ja
lauluansambleid: ta on olnud
ühe hooaja Järvakandi segakoori ja mõne aasta Järvakandi kammerkoori dirigent,
praegu juhendab ja juhatab
kooli laste- ja mudilaskoori,
soliste ning lauluansambleid
ja plokkﬂöödimängu huvilisi.
Ta on ka Järvakandi Pauluse
koguduse naisansambli eestvedaja. Osaks Eha tegemistest on ka (koos maakonna
mitme teise muusikaõpetajaga) töö Raplamaa ühendatud
poistekoori juures (Järvakandi poiste õpetamine, ühisproovid, laagrid, asjaajamine,
laulupäevad jms).
Eha kandidatuuri vallavalitsusele esitanud 2007.
aasta “Ma ise ilutegija ...”
nominent Rita Merekivi iseloomustab teda järgmiselt:

Täitub 20 aastat Kaitseliidu
taasasutamisest
17. veebruaril toimuvad Järvakandis Kaitseliidu taasloomise 20. aastapäevale pühendatud pidustused. Üritusel
on teiste seas lubanud osaleda Eesti Vabariigi eelmine
president Arnold Rüütel, Riigikogu juhataja Ene Ergma
ja Kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots.
Kaitseliidu taasasutamine toimus 17. veebruaril 1990.
aastal Järvakandi klubis, kus otsustati taasluua Eesti Kaitseliit ja võeti vastu ajutine põhikiri.
Aastapäevapidustuste kava:
11.30 Mälestuskivi avamine kultuurihalli ees; malevate
lippude rivistus
12.00 Pidulik kõnekoosolek kultuurihalli suures saalis:
• noorte muusikaline etteaste
• Riigikogu esinaise kõne
• Kaitseministri ettekanne
12.15 Noorteorganisatsioonide muusikaline etteaste
12.30–13.35 Vanematekogu seminar
14.00–15.00 Järvakandi vallavanema ja Kaitseliidu ülema vastuvõtt kultuurihallis.
Vallavanema vastuvõtul, mis on ühtlasi pühendatud ka
Eesti Vabariigi aastapäevale, antakse üle valla aukodaniku- ja teenetemärgid.
14.00–16.00 Vanaautode näitus ja sõdurisupp kultuurihalli ees

Lastekooriga laulupeol.

“Eha on üks Järvakandi sädeinimesi, kes ei jäta midagi
tegemata põhjendusega, et
tal pole aega või ei viitsi. Ta
on seda tunnustust väärt kas
või juba seepärast, et suutis
Järvakandi lapsed laulupeole viia. Kui aga lugeda
tunnustuse reglementi, võib
iga rea juures öelda: jah, ta
on seda teinud. Eha on eeskujuks Järvakandi noortele,
tema ettevõtmised väärivad
tunnustamist.”
“Ma ise ilutegija ...” on
tunnustus Raplamaa inimestele, kes tegelevad laste ja
noorte huviharidusega, nende silmaringi laiendamisega

Erakogu

Vana hokiplats äratati ellu

Järvakandi Pauluse koguduse naisansambel kiriku aastapäeval.
Rita Merekivi
ning piirkondliku kultuuri- Maret Unga, Erika Šefer,
elu edendamisega.
Jaanus Randla, Rita MereJärvakandi vallast on ala- kivi, Allan Kima, Eili Soon,
tes 2002. aastast samalaadse Tiia Hansar.
tunnustuse osaliseks saanud
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Lasteaed on suvel kollektiivpuhkusel
13. jaanuaril 2010 võttis Järvakandi vallavalitsus vastu
otsuse, et lasteaed Pesamuna
on seoses töötajate kollektiivpuhkusega suletud 21.
juunist kuni 8. augustini.
Kollektiivpuhkus on tingitud alljärgnevatest asjaoludest. Uue töölepingu seaduse
järgi tuleb töötajatel jooksva
kalendriaasta eest välja teenitud korraline puhkus ära
kasutada hiljemalt järgmise
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Noortekeskuse
ehitustööd
jätkuvad ka
külmaga lk 3

aasta 31. detsembriks ja pole
enam võimalik aasta-aastalt
juurde koguda eelmistest
perioodidest
kasutamata
puhkusepäevi. Samal ajal on
paljude lasteaia töötajate igaaastase korralise puhkuse
kestuseks 42 päeva. Lühema kollektiivpuhkuse korral
jääks töötajatel kasutamata
osaliselt käesoleva aasta
puhkus, rääkimata möödunud perioodides tekkinud

võlgade kustutamisest.
Arvestades valla rasket
ﬁnantsolukorda, ei ole võimalik
kollektiivpuhkuse
kestvust lühendada ka asendustöötajate rakendamisega
(see tähendaks täiendavaid
vahendeid
asendustasude
näol).
Kuna lasteaed on eelkõige haridusasutus, siis on kõige otstarbekam, kui lasteaia
töötajad viibivad puhkusel

korraga, mitte osade kaupa.
Nii on lasteaia sisuline töö
vähem killustatud, jäävad
ära ka lisakulutused seoses
töötajate asendamisega ega
kannata õppetöö kvaliteet.
Loodan kõigi, keda antud
otsus puudutab, mõistvale
suhtumisele ning soovin jätkuvat meeldivat koostööd!
Heivi Kipper
lasteaia Pesamuna
juhataja

Detsembri viimastel päevadel alustati Järvakandi päästekomando ja vallavalitsuse ühisettevõtmisena uisuväljaku
rajamist endise hokiplatsi alale. Vald organiseeris platsi
puhastamise lumest ja päästjad oma kustutustehnikaga
liuvälja kastmise. Liuväli sai uisutamiskõlblikuks jaanuari keskel.
Uisuväljaku edasine hooldamine on komandopealik
Marko Matsoni sõnul valla ülesanne.
Komandopealiku sõnul on liuvälja rajamise üheks
põhjuseks vajadus luua uisutamishuvilistele ala harrastamiseks ohutud tingimused – jääleminek veekogudel aga
ei pruugi olla ohutu.
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Suitsuandur vajab korrapärast
hooldamist
Päästekomandosse on toodud mitmeid suitsuandureid,
mis enam korralikult ei tööta. Mittekorras suitsuandur
aga ohu eest ei hoiata! Kahjuks nii on, et juba ostes võib
mõnikord saada vigase anduri. Peaasjalikult on suitsuanduri rikete põhjuseks ebapiisav hooldamine – kindlasti
pikendab anduri eluiga igakuine hooldamine ja seda saab
teha tolmuimejaga.
Tuletaksin ka meelde, et Päästeteenistuse hädaabi
number on 112 ja sellele tasub kindlasti helistada ka siis,
kui tööle on hakanud naabri suitsuandur või on tegemist
n-ö korstnapõlenguga. Eelmisel aastal päästis kiire helistamine meie piirkonnas hävingust mitmeid majapidamisi.
Juba minut või paar viivitust võib osutuda saatuslikuks.
Ja kindlasti ei tohi unustada valvsust kütteseadmete kasutamisel!
Marko Matson
komandopealik
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VOLIKOGU

Volikogu tõstis maamaksumäära

Alu Rahvaõpistus (Keskkooli 1a, Rapla) toimuvad
2010. aasta I poolaastal järgmised kursused:
1. Maaturism-pärimuskultuur 40 h algus
2. Põetaja-hooldaja
40 h algus
3. Keskkond ja säästev areng 40 h algus
4. Lapsehoidja
120 h algus
5. Raamatupidamine
60 h algus
6. Arvutiõpe
40 h algus
7. Teoreetilis-kogemusliku 40 h algus
psühholoogia kursus sotsiaaltöötajatele

Ettevalmistamisel
8. Õmblemine ja käsitöö

17. märts
23. veebruar
03. veebruar
29. jaanuar
01. veebruar
11. märts
11. märts

Euroopa Liit
Eesti tuleviku heaks
Euroopa
Regionaalarengu Fond

Info ja registreerimine telefonidel 5374 7905 või 485 6438.

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

REKLAAM

Volikogu jõuluistung toimus 16. detsembril.
2009. aasta II lisaeelarve ja eelarve muudatuste kinnitamine
Kuulanud ära raamatupidaja Helje Nahkuri ettekande,
otsustas volikogu valla 2009. a II lisaeelarve kinnitada.
Lisaeelarvega vähendati valla eelarvelisi kulusid 743 000
krooni võrra, millega viidi eelarvest välja sinna planeeritud
sihtﬁnantseeringud (PRIA toetused motokompleksi ja laste
mänguväljaku rajamiseks, mis antakse mittetulundusühingute kaudu) ja lisati aasta lõpus saadud täiendavad vahendid haridus- ja teadusministeeriumilt ning tasandusfondi
vahendid rahandusministeeriumilt. Eelarve muudatustega
viidi tegevusalade kuluartiklite eelarved vastavusse kulude
tegeliku tasemega, muutmata sealjuures ühegi tegevusala
eelarve üldsummat.
Järvakandi Vallavolikogu 30. 04. 2008. a määruse nr 6
muutmine
Vajadusest muuta kõnealust määrust põhjendas vallavanem Mart Järvik, kelle sõnul on see tingitud tekkinud rahalisest olukorrast. Volikogu otsustas lõpetada volikogu liikmetele tasu maksmise istungist osavõtu eest, komisjonide
esimeestele koosolekute ettevalmistamise ja korraldamise
eest, ning komisjonide liikmetele koosolekul osalemise
eest. Vallavalitsuse liikme hüvitis viidi 400 kroonilt 200-le.
Volikogu otsustas muudatused kinnitada.
Maamaksumäärast
Kuigi kõne all oli küsimus maamaksumäära võimalikust muutmisest, otsustati maksumäära esialgu mitte tõsta
ja oodata ära, kas Riigikogu võtab vastu maamaksuseaduse muudatused.
Volikogu otsustas lükata küsimuse maamaksumäära
muutmisest järgmise istungi päevakorda.
Alanud aasta esimesele istungile kogunes volikogu 27.
jaanuaril.
Lasteaia arengukava kinnitamine
Kuulanud ära lasteaed Pesamuna juhataja Heivi Kipperi
ettekande, otsustas volikogu arengukava kinnitada.
Maamaksumäära kehtestamine
Selgitustega esinenud maanõunik Ene Nüganeni sõnul
on maamaksumäära muutmine vajalik, sest Riigikogu kinnitas maamaksuseaduse muudatused, mille kohaselt muutus maamaksu alampiir. See omakorda vähendaks valla
maamaksutulu. See on ka põhjuseks, miks maamaksumäära tõstmise küsimus päevakorda võeti. Lähtudes eeltoodust
ja uuest maamaksu alampiiri arvestades tehtud kalkulatsioonidest, tegi E. Nüganen vallavalitsuse nimel ettepaneku kehtestada Järvakandi vallas maamaksumääraks 2,0%
maa maksustamishinnast aastas (endine 1,5%).
Volikogu otsustas kehtestada Järvakandi vallas maamaksumääraks 2,0% maa maksustamishinnast aastas.
Maamaksumäär on 0,1 kuni 2,5% maa maksustamishinnast aastas. Järvakandi vallas tõsteti viimati maamaksumäära 2005. aastal.
Valla aukodaniku nimetuse andmine
Volikogu esimehe Enno Alliksaare ettepanekul otsustas
volikogu austada Valdek Tomsonit 2010. aastal Järvakandi
valla aukodanikuks nimetamisega.
2009. eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine
Volikogu otsustas arvata 2009. aasta eelarves kuludeks
ette nähtud kasutamata jäänud summad ja 2009. aasta eelarvesse ülelaekunud tulu 2010. aasta alguse jäägi hulka.
2010. aasta eelarvesse kantakse üle 4 237 064 krooni.
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Klaasimuuseum tervitab …
... kõiki häid inimesi alanud
uuel aastal.
Möödunud aastale tänase
majandusseisu taustal tagasi
vaadates peab tunnistama,
et oleks võinud halveminigi
minna. Vabariigi taasloomisest on möödunud pea kakskümmend aastat, omavalitsused on saanud jalad alla,
muutunud haldussuutlikuks
ja tugevaks. Kuid vastupidiselt kohapealsetele ootustele
korraldatakse viimastel aastatel kindlakäeliselt tsentraliseerimist. Riigikassa täitmise
hinnaga Toompeal mõnesaja
tuhande või mõne miljoni
krooni pärast suretatakse välja kohalikku elu, suletakse
koole ja koondatakse lasteaedu. Ometi on need eluks
vajalikud objektid sadakond
aastat tagasi meie rahvusliku
ärkamise ajal meie vanavanaisade kogutud raha ja oma
kätega ehitatud. Ikka selleks,
et koha peal oleks inimestel eluväärsed tingimused.
Loodavad uued juhtorganid
koonduvad linnadesse, maal
jääb tööd üha vähemaks:
ümberkorraldused metsamajanduses, haigekassa süsteemis, arhiivide koondamine
ja koondumine linnadesse
jne. Nüüd on ette võetud riigimuuseumid, mis on seni
niigi vaakunud suhtelises alarahastuses. Ikka jälle selleks,
et
maakonnamuuseumide
“juhtimise” jaoks Tallinnasse
uus struktuur luua – kompetentsikeskus, nagu räägitakse. Muidugi, koha peal
ju kompetentsi leida ei ole.
Siin maal koondame ja linnas võtame targad ametnikud
tööle. Kokkuhoid? Mis saab
omanäolisusest ja kohalikust
identiteedist?
Ka omavalitsusi surutakse maadligi, samm-sammult
vähendatakse tulubaasi – ikka ühendamise ja kaugemalt
juhtimise nimel. Erasektoris
on raske ja on kuulda hääli:

“Õige, õigesti tehakse, mis
nad seal istuvad!” Aga need,
kes täna parastavad, elavad
homme tühermaal. (Laiendan: kui poleks muuseume,
ajaloolasi ja ajalooõpikuid
ehk ajaloo talletamist ning
käsitlust üldiselt, siis elaksite
Põhja-Korea sarnases riigis:
igaveses ja ühetaolises olevikus.) Kohalik omavalitsus
oma kohapealsete spetsialistidega on just see struktuur,
mis kohalikku keskkonda ja
struktuure töös ning tasakaalus hoiab ja arendab. Tallinnast ei tule seda keegi tegema, seal võib ametnik ainult
arvata, mis meile hea võib
olla. Kuid ma väidan, et tema
“seitsme maa ja mere tagant”
ei tea, mis meile hea on. Ja
kui keegi teine kaugelt teise
kandi elu üle otsustab, siis ei
saa seal Kandis hästi minna.
Olgu see otsustaja Tallinnas
või Brüsselis. Iseseisvusele
jõudmine 20. saj algul oligi
võimalik muu hulgas selle
tõttu, et kohalikud mehed
said järk-järgult sakslaste
kõrval omavalitsemisele üle
terve maa. Tugev omavalitsus ja kohapealne otsustusõigus ongi tugeva Eesti aluseks.
Muusemis, nagu teate, on
arendusprojekt esialgu vaka
alla pandud. Mitmeks aastaks
– ei tea. Ennustada on raske. Põhjusi on siin mitmeid
ega hakka siinkohal seda
lahti harutama ja leheruumi hõivama. Kellel on huvi
ja küsimusi, saab vallamaja
ametnikelt-spetsialistidelt vajalikke selgitusi, seda ka töös
olevate
arendusprojektide
kohta. Kõigest varasematel
„headel” aastatel plaanitust ei
käi praegu jõud üle.
Kuuldused, et Järvakandis
midagi ei toimu ning elu ja
asjad edasi ei arene, ei vasta
tõele. Mujal on muidugi alati
parem! Olustvere klaasikoda
on just valmis saanud. Mäle-

tan hästi, kui Ants Leinbergi
teadmistega eesotsas siinsele
klaasikojale elu sisse puhusime ja meie tänast klaasimeistrit Eerot kõigiti aitasime, et ettevõtmine ühiseks
eduks õnnestuks. Appi tulid
kohalikud meistrid mitmelt
elualalt. Täna omakorda aitab
Eero Vaikre Olustvere kutseõppeklaasikoda toimima saada. Ka Meleski vabrikuga on
suurejoonelised klaasikeskuse arendamise plaanid paika
pandud. Otsitakse eri valdkondade arendusjuhte. Nii et
klaasipisik on Eestis levima
hakanud ning seda on rõõm
kuulda. Võib-olla alustabki
kuskil tööd klaasipuhumisvabrik? Ega nalja ole, kuhugi
peab ju Olustvere oma õpilasi
koolitama ning teiselt poolt,
kui tehnika suurtööstuses
muudkui edasi areneb, siis
ühel päeval on üks taaratehas
Euraasias ja teine Ameerikas.
Edasi pannakse jällegi üks
neist kinni ja kui see viimane maailma vajadustest üle
toodab, siis ... ongi kapitalism otsas ja hakkamegi jälle
puhuma ehk teisisõnu öeldes
käsitööd tegema. Teisalt, kui
Soomes on täna puhumisvabrikud töös, siis miks mitte ka
meil ...
Järvakandi
klaasimuuseum tegutseb EV Muuseumiseaduse ja muuseumi
põhimääruse alusel. Oleme
Järvakandi, selle lähiümbruse ja Eesti klaasitööstuste
ajaloo uurijad, kogujad, säilitajad ning eksponeerijad.
Oleme üks vähestest Eesti
tööstusmuuseumidest. (Kunda tsemendimuuseumi kõrval
näiteks. Tasub ära käia. Jääb
meelde.) Lisaks tõsistele ajaloonäitustele on Järvakandis
vaatajale vahelduseks tehtud
ka kunstinäitusi. Nii on see
olnud ja nii läheb see ka edaspidi. Muuseum on muuseum
ja ainult kunsti- või näitusegaleriid siia tulla ei saa. On

selge, et näituste baasil tuleb
välja töötada õppekavasid ja
neid ellu viia. Hädasti oleks
vaja giidi-programmijuhti,
kes oma spetsialiteediga nii
õpilasi kui ka täiskasvanuid
muuseumis kauem “kinni
hoiaks”. Teiselt poolt puudub muuseumil ka teadur,
kelle spetsialiteedi tulemusena tõsiseid näituseid ainult
luua saabki. Õppekava ju
tühjale kohale ei sünni, selle
aluseks on ikkagi näitus –
mille alusel õpetamine sünnib. Sarnaselt nagu koolis.
Osaliselt saaksime olukorda kompenseerida sellega,
et luua külastajatele lihtsalt
käelise tegevuse võimalusi.
Siin saavadki appi tulla teiste
käsitööliste hulgas just klaasikunstnikud, kes muuseumi
ruumides külastusgruppidega ette teatamisel tegutseda
saaksid. On väga teretulnud,
kui külastaja lahkub siit uute
oskustega ja omavalmistatud
või ostetud meenega näpus.
Muuseum ootab kohalikelt
käsitöömeistritelt pakkumisi!
Rahastamistaotlused tuleks
teha umbes pool aastat varem ehk juba praegu ja ürituste korraldamine toimuks
graaﬁku alusel. Et nendeks
päevadeks külastajaid saada,
tuleb ka reklaamiraha taotleda. Aeg alustamiseks on
muidugi raske, vaba ruumi
on üsna napilt ja muuseumi
töötajad põhitöös mitme asjaga korraga hõivatud (tavaline
väikemuuseumide
mure),
kuid alati saab alustada väiksematest ja lihtsamini teostatavatest asjadest. Seda enam,
et julge pealehakkamine on
pool võitu.
Edaspidi
lühiülevaade
aasta jooksul tehtust, nagu
see iga uue aasta algul kombeks on saanud, aga sellest
juba järgmises lehenumbris.
Allan Kima
Järvakandi
klaasimuuseumi juhataja

Tagasivaade jõulukuule koolimajas
Aastast aastasse on detsembrikuud olnud koolis tegudeja sündmusterohked. Traditsiooniliselt on siis tähistatud
advendiaja saabumist, kus
räägitakse jõuludest ja sellega seonduvast. Nii ka sel
aastal. Esimesel advendil
süüdati kooliesisel kuusel
küünlad ja lauldi jõululaule.
Teisel advendil lugesid VI
klassi tüdrukud algklassidele jõulumuinasjuttu ning
kolmandal advendil esitas
V klass lastele näidendi.
Viimasel esmaspäeval enne
jõule korraldasid VIII klassi tüdrukud viktoriini, mille
teemaks oli rahvakalender ja
vanade jõulukommete tundmine.
Kõige enam pakkus silmailu ja ergutas maitsemeeli
ilmselt kõige kaunima piparkoogi konkurss, mis üllatas oma rohke osavõtuga.

Veendusin, et meie lapsed on
väga andekad ja loomingulised. Konkursi võitjaks said
Anett Mari Ann ja Gloria VI
klassist, kes meisterdas suure Hansu ja Grete maja.
16. detsembril toimus algklasside jõulureis Olustverre
ja Viljandisse. Olustveres
osaleti jõuluprogrammis: uudistati miniloomaaeda, sõideti hobusega, õpiti mitmeid
käsitöötarkusi ja meisterdati
ise. Kaunis mõisahoones
vaadati jõulunäidendit ning
söödi jõululõunat. Edasi viis
reis Viljandisse, kus vaadati teatris Ugala näidendit
“Nähtamatu varandus”. Pärast seda kohtuti jõuluvanaga ning iga laps sai kaasa
ka piparkoogikoti. Olgugi et
ilm oli külm ja reis pikk, jäid
lapsed sõiduga rahule.
Jõulukuu kulminatsiooniks koolis oli nagu ikka jõu-

lupidu. Sel aastal toimus see
taas kultuurihallis, kus meeleolukal kontserdil esinesid
õpilased ja üles astus ka õpetajate bänd Präänik. Muidugi oli külas kaua oodatud
jõuluvana. (Aitäh Sulle!) Südant soojendav oli pärast peo
lõppu näha saali koristamas
naerusuiseid ja abivalmis
õpilasi. Võib öelda, et see oli
koostegemise rõõm.
Tahaksin kiita ka tublisid
X klassi noormehi ja nende
klassijuhatajat õpetaja Kärt
Pildret imearmsa ja stiilse
jõulukohviku organiseerimise eest.
Õppeveerandi
viimase
päeva otsustas õpetajate kollektiiv seekord sisustada pisut teisiti kui tavaliselt: korraldati töötoad, kus klassid
meisterdasid õp Maret Unga
juhendamisel paberist erinevaid talviseid motiive. Hil-

jem seati neist üles ka näitus.
Tundub, et selline viis jõuludele vastu minna sobis meile
kõigile ning koolimajast lahkuti nägu naerul.
Annika Allikson
Järvakandi
gümnaasiumi huvijuht

Näitusel.

Annika Allikson
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Järvakandi kilval läheb 24. aasta
Inimmälu on daatumite suhtes üsna ebakindel, kui ei saa
toetuda kirjalikele faktidele.
Mäletan, et alustasime mälumänguga koolimajas ja
järgmise aasta hilissügisel
kolisime vastvalminud rahvamajja, mis on vastu võetud
7. detsembril 1987. Seega on
käimas eelmise aasta sügisel alanud mälumängu 24.
tegutsemishooaeg. Laiapõhjalise mälumängu idee tuli
Helgi Randlalt, kes kaasas
Valdek Tomsoni ja allakirjutanu. Tolleks ajaks oli Valdekul pikaajaline kogemus Järvakandi Tehaste tsehhide ja
osakondade vahelise mälumängu korraldamisel. Nüüd
kaasasime ka teisi Järvakandi asutusi ja ümbruskonna
külade rahvast. Küsimuste
koostamine jäi minu ja Valdeku tööks. Mängu korralda-

jateks olimegi Helgi Randla
ja Valdek Tomsoniga. 1987.
aastal sai Valdek Tomsoni
põhitööks õpetamine Eesti
Majandusjuhtide Instituudis ning mälumängu žüriis
hakkas teda asendama Hans
Äärma. Hansuga jäime paarisrakendiks üle kahekümne
aasta, kuni raske haigus ta
meie hulgast ära viis.
Tänasest mälumängust.
Oleme konservatiivid ja
muudatusi ei armasta. Viieliikmelised
võistkonnad
vastavad kahekümne neljale
küsimusele kümnel mälumängu klassikalisel teemal:
poliitika, teadus/majandus,
ajalugu, kirjandus, geograaﬁa, kultuur, põllumajandus,
loodus, sport ja ümbruskond. Mängud toimuvad
oktoobrist maini, viimastel
aastatel kino-kohviku suures

Mälumängu žürii 1987. aastal koolimajas. Vasakult: Hans
Äärma, Enno Alliksaar ja Helgi Randla.
Erakogu

saalis, maikuu mälumäng
toimub looduses – Kaisma
Suurjärve puhkekompleksis.
Võistkondi on kuus: Karikas ja Wellod Järvakandist,
Eidapere, Kaisma, Raikküla
ja Purku. Mängu võitja saab
auhinnaks raamatud, aastavahetusel kalendri – masu
on siingi oma jäljed jätnud.
Esikoha jagamisel määrab
raamatute saatuse lisaküsimus. Situatsiooni nagu 19.
jaanuari mängu lõppedes,

kus esikohta jagasid Eidapere, Raikküla ja Wellode
võistkond, ei ole kunagi varem olnud.
Järvakandi kilba toetab
rahaliselt Järvakandi vallavalitsus ja mäng toimub kultuurihalli egiidi all.
Head mängulusti mälumänguritele ka edaspidiseks! Liituda soovijad on
alati teretulnud!
Enno Alliksaar

Spordiuudiseid toast ja õuest
17. jaanuaril peeti Järvakandi suusaradadel Rapla maakonna selle aasta esimesed
meistrivõistlused ning seda
vabatehnika lühikestel distantsidel. Starti oli tulnud 60
suusatajat ja nende hulgas ka
meie julgemad. Koju toodi
ka hulk medaleid (süsteem
ei annagi meistrimedalit
välja, kui stardis pole vähemalt kolme osalejat): M10
(0,9 km): I Markus Sepp,
III Tõnu Algre; N12 (0,9
km): I Liina Edvand, III Mari Lutšihhin; M12 (0,9 km):
I Rainer Varblane, II Martin
Voog; M14 (3 km): II Mark
Tendal; N16 (3 km): I Liisa
Valdas. N (6 km): II Bessi Kasak, III Kaisa Hansar;

MV II (9 km): I Kalle Hansar.
Suusavõistlusi jätkub veel
pikemalt ja kevadel saab
kindlasti pikema medalijutu.
NB! 23. jaanuaril jäid külma
ilma tõttu pidamata klassikasõidu lühikesed distantsid
Järta suusarajal. Loodame,
et pikk talv lubab sellegi
võistluse tagasi sõita.
20. jaanuaril toimus Kohila spordihoones hooaja I
etapp TV-10 olümpiastarti
sarjas. Üle maakonna oli
kokku tulnud 122 noort
kergejõustikuhuvilist. Kuna
konkurents oli tihe ja rohkearvuline, tuleb sellel võistlusel kordaminekuks lugeda
kindlasti jõudmist esimese

kuue hulka. Vanemate tüdrukute 60 m jooksus läks
parima ajaga (8,98) ﬁnaali
Laura Torri. Kuigi ﬁnaalis
tuli endast suuremad mööda
lasta, on III koht igati tubli,
lisaks saavutas kuuenda koha Aliis Halliste (9,38). Kaugushüppes saavutas Laura
isikliku rekordiga (4.09) 4.
koha. Teine esikolmikukoht
tuli nooremate poiste 60 m
jooksus, kus Kaspar Rasmus
Eelmaa jäi esikohast ilma
vaid 0,02 sekundiga (9,23).
Nooremate tüdrukute 60 m
jooksus oli Liina Edvand
viies (9.86). Pärast esimest
etappi ollakse gümnaasiumide arvestuses III kohal. Ees
ootab vabariiklik etapp.

Järvakandis on sel talvel
saanud suusatada jõulupühadest alates (vaid külm on
mõne päeva vahele jätma
sundinud) ja suusarajad on
näinud nii vanu kui ka uusi
suusasõpru. Kutsun kõiki
haarama võimalusest, mida
talvel pakkuda on (rajameister Marko on kõik lumed
igatahes korralikult kinni
sõitnud) ja tulema taas traditsiooniliselt 24. veebruaril
suuskadel (ka jala ja tõukekelkudel) „Ümber maakera“
sõitma. Tuleb kilomeetreid,
palju tuleb, aga koos sõidetud suusaringid ja sellele
järgnev saun on välja tulemist väärt igal juhul.
Margus Sepp

taks, arvestades sellega, et
me oleme erinevad.
Kui oled inimene, kes soovib avardada silmaringi ja
olla avatud uu(t)ele kogemus(t)ele - uuele infole, uutele tutvustele, uutele seisukohtadele,
siis on see koht just sulle.
Esimestel kokkusaamistel
on vaatluse all teemad “Terviklik elamine” ja “Miks on
suhtlemine nii keeruline, eriti armastajate vahel?”
“Terviklik elamine”
Saame teada, kuidas elada siin maailmas õnnelikult
ja täisväärtuslikult ning mis
elus loob terviku.
Tänapäeval on tõeline
väljakutse hoolitseda ühel
ajal keha, vaimu ja hinge
eest. Seda on väga raske teha maailmas, mis nii tihti on
omadega sassis ...
Avastame koos TERVIKLIKU ELAMISE võtme. Abiks on Neale Donald
Walschi videoseminar. Juttu
tuleb andestamisest, tegut-

semisest, kolmetasandilisest
olemisest, süütundest ning
sellest, kes ma õigupoolest
olen ja mida ma siin teen.
Järgneb vestlus.
“Miks on suhtlemine nii
keeruline, eriti armastajate
vahel?”
Suhtlemine on tõeline
kunst. Üksteise mõistmine
on harmoonilise suhte alus.
Miks on nii, et naised ei
mõista mehi ja mehed naisi?
Kas on võimalik “võimatu”,
et naised ja mehed mõistaksid üksteist?
Abiks on India pühamehe
OSHO videovestlus “Miks
on suhtlemine nii keeruline,
eriti armastajate vahel?”.
OSHO vestab talle omasel
vaimukal ja intrigeerival moel
inimsuhtlemise keerukusest
üldse ja mehe ning naise vahel
eriti. Ta väidab, et igapäevastest asjadest rääkides ei teki nii
suuri probleeme kui abstraktsemate mõistete jutuks tulles
– eesotsas Jumalaga. OSHO´t
kuulates peaks ilmnema, miks

Läinud aasta septembri algusest on kooli võimla jälle kahel õhtul nädalas lauatennise päralt. Kõik möödunud hooajal osalenud jätkavad aktiivselt ja tundub, et sel aastal on
lisandumas uusi huvilisi. Tubli harjutamine on kandnud
ka esimesi vilju.
6. novembril toimunud maakonna koolinoorte meistrivõistlustel tuli maakonna meistriks Anett Kaldas, hõbemedali võitis Renee Kaasik.
Suureks kujunes Järvakandi spordiveteranide medalisaak maakonna spordiveteranide koondise meistrivõistlustel Valtus. Naistest võitis N50+ vanuseklassis II koha
Iris Rajasaare ja III Malle Miilmann. Meestest saavutas
M50+ klassis III koha Toivo Kadakas, M60+ grupis I koha Väino Rajasaare ja III oli Jaan Lepp, kõige vanematest
meestest sai III koha Juhan Villido. Kokkuvõttes olime 6
medaliga parim võistkond maakonnas.
21. novembril osalesime maakonna võistkondlikel
meistrivõistlustel. Naiskond (Iris ja Malle) oli esimene
ja meeskond (Jaan, Väino, lisaks Valter Viisut Kehtnast)
saavutas viie võistkonna hulgas teise koha.
Traditsiooniliselt jätkasime ka aastalõpuvõistlusega.
Tõsi, sel aastal toimus see küll uue aasta alguses 16. jaanuaril. Osales 5 naist-tütarlast ja 9 meesmängijat.
Paremusjärjestus: I Iris Rajasaare, II Malle Miilmann,
III Anett Kaldas, 4. Liisa Valdas 5. Anett Žagnoiko. Kõiki
üllatas tütarlaste tubli mäng, põhjuseks aktiivne osavõtt
kooli lauatenniseringi tööst.
Meeste paremusjärjestus: I Väino Rajasaare, II Jaan
Lepp, III Sten Luhtoja, 4. Anatoli Riipinen, 5. Vahur Männa, 6. Toivo Kadakas 7. Dmitri Šerstjuk, 8. Juhan Villido,
9. Arvi Koitsalu. Eelmise aastaga võrreldes olid mängud
oluliselt tasavägisemad. Nii 3.-4. kui ka 5.-6. koha otsustasid omavahelised mänguvõidud 3:2.
Pärast võistlust toimus tore ja lustlik koosviibimine
kohvikus Eliis, kus Anatoli korraldas traditsioonilise mälumängu, mille võitsid “nooremad“. Tõdesime, et lauatennisistid oskavad nii sportida kui ka lõõgastuda. Siinjuures suur tänu kohviku perenaisele Malle Miilmannile.
Sportlik poolaasta aga jätkub. 13. veebruaril kell 10
toimub meie kooli võimlas seeriavõistluse 5. etapp Järvakandi Kalevi auhindadele, 20. märtsil samas Järvakandi
“Lahtine laud”.
Lauatennisemängijad lubavad anda endast parima.
Väino Rajasaare

Lauatennisesektsiooni eestvedaja
Väino Rajasaare
aastalõputurniiri
võidukarikaga.
Aita Kadakas

Mis on MTÜ Lektoorium?
Kultuurihall hakkab koostöös
MTÜ Lektooriumiga korraldama ﬁlmi- ja vestlusõhtuid.
Esialgu on kavas korraldada
sellealane üritus kord kuus.
Huvilised saavad üksikasjalikumat teavet Interneti-aadressil www.lektoorium.ee.
Väljavõte Lektooriumi
kodulehelt:
Lektooriumis
julgustatakse igat inimest tema eluteel. Inimeste erilisus
on õnnistuseks meile kõigile
ning see rikastab. Dualistlikus maailmamudelis on
oluline säilitada tasakaal
materialismi ja vaimsuse
vahel. Liites elu müstilise
metafüüsilise osa meie igapäevasesse füüsilisse toimetamisse, leiame võtme, mis
avab ukse järgmisele tasandile. Lektoorium aitab (taas)
avastada inimväärtused ja
-potentsiaali ning edasi sõltub kõik meist endist ...
Kõik tegevused on vabatahtlikud ja põhiliseks kooskäimise kokkuleppeks on
see, et teeme teistele seda,
mida tahame, et meile teh-

Lauatennis alustas edukalt

ameerika kirjanik Tom Robbins on teda nimetanud “kõige ohtlikumaks meheks pärast
Jeesus Kristust”, “vaimseks
mässajaks”, kes oma eluajal
olnud kümnetes riikides (millest ta oma läbisõitudel kiiresti
välja saadeti) “preestrite ja poliitikute hirm”.
Need jutlused on aluseks
sinu meditatsioonile. Koosolemine minuga nendes jutlustes pole muud kui suurema meditatiivsuse loomine
endas. Ma ei räägi, et õpetada midagi; ma räägin, et
midagi luua. Need pole loengud; see on vaid vahend sulle, et tulla vaikusse. – OSHO
Esimene kokkusaamine
huvilistele on kultuurihalli
väikses saalis neljapäeval, 4.
veebruaril kell 18.30.
Osalustasu 75, õpilastel
ja pensionäridel 50 krooni.
Infot saab Tiia Hansarilt
telefonil 5346 0195
Tiia Hansar
Järvakandi
Kultuurihalli juhataja

JÄRVAKANDI AVATUD NOORTEKESKUSE
RENOVEERIMINE ...
... on uus Järvakandi Kaja rubriik, kus sõnas või pildis
jälgitakse noortekeskuse taassündi.

Noortekeskuse hoone ehitustööd jätkuvad ka külmaga.
Sirje Mett

Vaatamata külmadele ilmadele jätkuvad ehitustööd. Maja
on saanud uue laudvoodri. Samal ajal paigaldatakse ventilatsioonisüsteemi. Kuu lõpuks paigaldatakse uued aknad.
Sirje Mett
abivallavanem

Euroopa Liit
Euroopa
Regionaalarengu Fond

Eesti tuleviku heaks
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Avatud noortekeskuse hoone
renoveerimisest

Pühapäeval,
7. veebruaril kl 10
Järvakandi alevi
staadionil
VII lahtised lumerajasõidu
võistlused sõiduautodele

Alates 1. oktoobrist 2009 toimuvad hoone, kus aastaid on
tegutsenud Järvakandi Avatud Noortekeskus, renoveerimistööd. Miks vald otsustas talle mittekuuluva hoone
uuendamise ette võtta, selgitab Järvakandi abivallavanem
Sirje Mett.

lumeovaal
Registreerimine ja info:
lumeovaal@gmail.com
või tel 5452 1836

Millistel alustel vald kõnealust hoonet kasutab?
Vald sai üleriigiliselt spordiseltsilt Kalev hoone 30
aastaks kasutusse kokkuleppel, et nimetatud hoones asub
avatud noortekeskus.

Võistluspäeval alates kella 9.

Stardimaks 150, juunioril
100 krooni.
Võistleja peab kandma
kiivrit, juunioril peab osalemiseks olema lapsevanema kirjalik luba.

Miks otsustas vald renoveerida talle mittekuuluva hoone?
Hoone on valla kasutuses üsna pikka aega. Maja aga
oli väga halvas olukorras, kui mitte öelda, et lausa kasutuskõlbmatu. Et seal saaks noortekeskus tegutseda, otsisime võimalust kaasata hoone kordategemiseks Euroopa
Liidu raha. 2008. a märtsis esitasimegi eeltaotluse hariduse infrastruktuuri arendamise meetmesse.
Kust saab vald renoveerimistöödeks vajalikke rahalisi
vahendeid?
19. juunil 2008 tuligi rõõmustav uudis, et vabariigi
valitsus kinnitas meetme alameetme “Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide
kaasajastamine” investeeringute kavas ka meie taotluse.
See oli väike ime, sest taotlejaid oli vabariigis kokku 186
ning kavasse võeti vaid 47 projekti ehk iga neljas.
Noortekeskuse renoveerimine maksab kokku 5 290 000
krooni, millest Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist
kaetakse 5 024 000 ehk 95% ja ülejäänud 266 000 krooni
ehk 5% leidsime teistest vahenditest – nii et valla rahakotist
ei lähe selle maja kordategemiseks sentigi.
Kas noortekeskuse hoone renoveerimiseks kasutatavat
raha ei oleks võinud kasutada näiteks mõne muu kultuuri- või spordirajatise korrastamiseks ja kaasajastamiseks? Miks?
Nagu ma juba eespool märkisin, on tegemist hariduse
infrastruktuuri arendamise meetmega, millest rahastatakse riigikoolide, noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide renoveerimist, see tähendab
kindla suunitlusega objektidele suunatud toetust.
Tsiteerin määrust: “… – noorsootöö teenuse osutamiseks kasutatavate ruumide ja hoonete projekteerimine,
renoveerimine ning ehitamine, arvestades muu hulgas
nõudeid erivajadustega inimeste ligipääsuks; noorsootöö
teenuse osutamiseks kasutatava hoone lähiümbruse korrastamine; – noorsootöö teenuse osutamiseks vajalike infotehnoloogiliste infrastruktuuride ja muude tehnosüsteemide väljaarendamine; – noorsootöö teenuste osutamist
toetava mööbli ja/või kontoritehnika hankimine”.
Kõiki neid võimalusi kasutame ka oma noortekeskuse
kordategemiseks, nii saab hoone nüüdisaegne ja mugav,
sisse tuleb uus mööbel ja muu sisustus.
Muidugi võib tekkida õigustatult küsimus, et nüüdsel
rahaliselt raskel ajal ehitame uhket noortekeskust, kuid
minu arust oleks olnud vastutustundetu keelduda sellest
võimalusest.
Esialgsete plaanide kohaselt loodame hoone noorte kasutusse anda selle aasta teisel poolel. Peatselt kuulutame
välja ka konkursi uue noortejuhi leidmiseks.
JK

Töötu ravikindlustus
Inimesed, kes on jäänud tööta, pöörduvad tihti haigekassasse
küsimusega, mis saab nende ravikindlustusest.
Töösuhte lõppemisel jätkub ravikindlustus veel 2 kuud.
Ravikindlustuse jätkumiseks tuleks selle aja jooksul pöörduda Töötukassasse.
Inimestele, kes on end arvele võtnud Töötukassas, kehtib
ravikindlustus kogu töötuks olemise perioodil. Töötuna arveloleku perioodil maksab riik isiku eest sotsiaalmaksu.
Töötukassa kaudu tekib alus õigusele saada ravikindlustust
• töötuskindlustushüvitise saajatel (hüvitise arvutamise päevast)
• töötutoetust saavatel inimestel (toetuse arvutamise päevast)
• töötutel, kes ei saa töötutoetust (töötuna arveloleku 31. päevast)
• töötutel, kes osalevad tööpraktikal, tööharjutuses või vähemalt 80 tundi kestval tööturukoolitusel ega saa töötutoetust
(osalemise esimesest päevast)
• mittetöötavatel isikutel, kes on osalenud tuumakatastrooﬁ
tagajärgede likvideerimisel (avalduse esitamise päevast)
Inimene ei pea ravikindlustuse saamiseks haigekassale do-

Korraldajad Meelistegevuse
MTÜ ja sõbrad

Avatud uus kauplus!

Raplas Taara tn 6
Rapla turu tagaservas
Müügil talutooted: kodujuust, kohupiim, munad, mesi,
tünnihapukapsas ja hapukurk, taluvõi, köögiviljad,
suitsulihatooted ja palju muud Eestimaal toodetut.
Kohapeal saab süüa sooja pirukat ja
nautida tervislikku maateed.
Kaupluses müügil ka Raplamaa käsitöömeistrite looming.

SUU

R EM A D

ÜRITUSED KULTUURIH IS
ALL

VEEBRUARIS JA MÄRTSIS

3. veebruar kell 16 – perefilm “Torm”. Pilet 35.4. veebruar kell 18.30 – spirituaalne lektoorium. Teema: “Terviklik
elamine” Pilet 75.-, õpilased/pensionärid 50.10. veebruar kell 11 – lastehommik „Tere, olümpia”
12. veebruar kl 19 – Küünlakuu ball
17. veebruar – vabariiklik sündmus: Kaitseliidu taasasutamise
20. aastapäev
23. veebruar kell 18 – Eesti Vabariigi 92. aastapäeva tähistamine
(eeskava, film “Laulev revolutsioon”)
veebruar – üritus sarjast “Saame tuttavaks” (kuupäev täpsustamisel)
3. märts kell 16 – perefilm “Džungliloom Hugo”. Pilet 35.4. märts kell 18.30 – spirituaalne lektoorium.
Pilet 75; õpilased/pensionärid 50.10. märts kell 11 – lastehommik “Teeme teatrit”
17. märts kell 19 – Rakvere teatri etendus E.-E. Schmitt “Oscar ja
Rosamanna ”. Pilet 135, õpilased/pensionärid 115.19. märts kell 20 – pidu ansambliga Päris Anny.
Pilet 150, eelmüügist 100.märts – meesansambli Viisitiim kevadpidu. Tants. Pilet 35.(kuupäev täpsustamisel)
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Avatud E–R 9–18
L 9–15

Uued
vallakodanikud

Ootame kõiki, kes peavad lugu tervislikust Eesti toidust ja
hindavad kodukandi käsitööd!
*meil saab maksta kaardiga

Mia-Maria Oole
11. detsember 2009
Karl-Martin Kuriks
19. detsember 2009
Eleanora Laasma
16. jaanuar 2010

Kontakt: Antra OÜ, Peeter Antson 502 4167
raplatalupood@gmail.com

Küünlakuu ball 2010
Lubage endale üks õdus ja pidulik õhtu hea muusika ja seltskonna saatel
12. veebruaril Järvakandi kultuurihallis algusega kell 19.

Meelt lahutavad:
ansambel MaMa,
erinevad esinejad,
traditsiooniline oksjon
balliüllatus.

Avatud kohvik.
Piletid eelmüügist 50, kohapealt 70 krooni.
Piletite eelmüük ja laudade broneerimine telefonil:
5801 8361 Elina, 5342 7559 Mari-Liis.
Piletid müügil ka kultuurihallis.

kumente esitama. Andmed kindlustuse alustamiseks, lõpetamiseks ja peatamiseks esitab Töötukassa ja kindlustus tekib
ravikindlustuse andmekogusse kande tegemise päevast.
Inimesel on ravikindlustuskaitse Töötukassa kaudu, kuni
ta täidab töötuna arveloleku nõudeid: otsib aktiivselt tööd
(jälgib töökuulutusi Töötukassas, ajalehtedes ja töövahendusportaalides ning võtab sobivate tööpakkumiste korral
tööandjatega ühendust jms); pöördub määratud ajal töötukassasse vastuvõtule; täidab individuaalses tööotsimiskavas
kokkulepitud tegevusi; võtab vastu sobiva töö ja on valmis
kohe tööle asuma.
Kui Töötukassas arveloleku periood on lõppenud, kehtib
ravikindlustus veel 1 kuu. Erandiks on töötuskindlustushüvitist saavad isikud, kelle ravikindlustus lõpeb 2 kuu möödumisel.
Infot töötuks registreerimise ja töötutoetuste ning -hüvitiste ning avalduste ja vajalike blankettide kohta leiate Eesti
Töötukassa kodulehelt või esindustes.
Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaalist
www.eesti.ee või haigekassa infotelefonil 16363.
Pille Tael
Eesti Haigekassa Pärnu osakond

91
Ilmar Hanvere
85
Maria Kaasonen
80
Tea Leek
75
Jevgeni Fesjuk
Ardo Jürgenson
MITMESUGUST

15. veebruaril
kell 14.30-16.30
toimub
Järvakandi
kultuurihoones
Eesti-Soome
jalatsivabriku
naturaalnahast
ja lambavillavoodriga
talvejalatsite
müük.
Müügil ka
tänavakingad.
Väga soodsad
allahindlused!

OÜ Estest PR ostab metsaja põllumaad.
Tel 514 5215, 504 5215.
Müüa soodsalt Mitsubishi
soojuspumbad. Liisi järelmaksuga pump koju 3000 kr
sissemaksuga.
Garantii 2 a, tel 5648 3222
www.homeair.ee

Tiiu Jaanimäe
19.03.1939–25.12.2009
Polina Latsit
12.09.1927–02.01.2010
Aleksander Trifonov
13.07.1946–05.01.2010
Elsa Kruusmaa
31.01.1930–19.01.2010

