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Lõpetas Järvakandi
Gümnaasiumi 49. lend

Vasakult: Lennart Vahemets, klassijuhataja Merike Järvik, Eero Eelmaa, Tuuli Kurisoo, Andrea Lega, Anu Soodla, Priit
Solovjev, Bessi Kasak, Gerri Leht, Kristi Mazmanjan, Piret Luik, Sabine Merts, Siim Aaver, Anneli Preimann ja Signe
Mardu.
Jaan Kurm

Lõppes õppeaasta 2007/2008
Pärast pingelist kooliaastat ja eksamiperioodi algas õpilastel suvevaheaeg.
Kiituskirjaga lõpetas Järvakandi Gümnaasiumis õppeaasta 32 õpilast. I klass: Diana Edur, Maris Laanes, Marite
Sommer, Markus Sepp, Kirke Tomingas, Kadi-Triin Varik, Anette Stražev, Anett Tamm, Marleen Valdas, Kristel
Kruusmaa; II klass: Anette Bakmanov, Karl Kivilo, Saara Kuum, Emili Lempu, Jaana-Maria Luhtoja; III klass:
Kaspar Rasmus Eelmaa, Agneta Kardaš, Kristen Kontaveit, Tagne Orav, Hanna Loore Vasnu, Kirke Soomets;
IV klass: Aliis Halliste, Gloria Koger, Triin Kudi, Tanel
Turro; V klass: Anett Kaldas, Reinart Loidap, Laura Torri, Kevin Varblane; VI klass: Mari-Liis Ludvig; VII klass:
Andres Antonen, Agnes Leiste.
Põhikooli lõpetajatest said heade tulemuste eest õppetöös mälestusraamatu Katriin Beresnev, Anneliis Etverk
ja Maarika Pari.
Gümnaasiumi lõpetasid ainult heade ja väga heade
hinnetega Siim Aaver, Eero Eelmaa, Tuuli Kurisoo, Andrea Lega ja Priit Solovjev. Kõige kõrgemad punktid riigieksamitel sai Siim Aaver, kelle nimi jäädvustatakse ka
kooli parimate lõpetajate autahvlile. Lisaks headele tulemustele õppetöös on Siim saavutanud kõrgeid tulemusi
ka vibuspordis.
Kooli lõpetanuile palju õnne ja edu edaspidiseks ning
kõigile Järvakandi Gümnaasiumi õpilastele rõõmuderohket suve!
Sirje Zahkna
Järvakandi Gümnaasiumi õppealajuhataja

Gümnaasiumi 9. klasside lõpetajad

Vasakult tagumises reas: Elina Roots, Maarika Pari, Helen Edvand, Rego Metsoja, Krette Kenkmaa, Andra Stražev, Kristiina Põllumets, Gether Laiv; keskmises reas: Sandra Luht, Anna Šerstjuk, Katriin Beresnev, Marjete Rüpp, Anneliis Etverk,
Kaidi Kontaveit, Jane Kitsapea, Katrin Välimets, Jaanika Kalvik; esireas: klassijuhataja Asta Paeste, Sten Luhtoja, Antero
Kuum, Artjom Jevstafjev, klassijuhataja Margus Sepp, Verner Hoff ja Mikk Jaansalu.
Jüri Vlassov

Gümnaasiumi parim lõpetaja Siim Aaver.

Jaan Kurm
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VOLIKOGU
Volikogu pidas oma puhkuse-eelse istungi 18. juunil. 11
saadikust oli kohal 7, puudusid Peeter Kustmann, LiisMail Moora, Kristo Rajasaare ja Jaan Viertek.

Noortekeskus sai põhimääruse
Abivallavanem Sirje Mett esines ettekandega noortekeskuse asutamise ning sellega kaasnevate õigusaktide koostamise käigu kohta. Kuigi noortekeskus eksisteerib juba
mõnda aega, oli see Meti sõnul valla allasutusena seni
ametlikult moodustamata.
Järgnenud arutelu käigus esitati ka Liis-Mail Moora
küsimus, milles sooviti ühest vastust noortekeskuse kui
allasutuse juhi kohale väljakuulutatava konkursi kohta.
Volikogu tegi ettepaneku, et konkurss tuleb välja kuulutada. Nimetatud seisukohta hiljem Järvakandi Kajale
kommenteerinud Mett leidis siiski, et konkurssi esialgu ei
tule, sest tema sõnul on valla noortel pädev juht olemas
(teatavasti karistas vallavalitsus praegust noortejuhti noomitusega seoses noorteklubi ruumes toimunud alaealiste
joominguga).
Volikogu otsustas asutada alates 1. juulist 2008 Järvakandi Avatud Noortekeskuse Järvakandi Vallavalitsuse
hallatava asutusena (senise Järvakandi Noorteklubi õigusjärglasena) ja kinnitada Järvakandi Avatud Noortekeskuse
arengukava aastateks 2008–2013.

Aastaaruande kinnitamine
Kuulanud ära vastavad ettekanded, otsustas volikogu Järvakandi valla 2007. majandusaasta aruande kinnitada.

Arvelduskrediidi pikendamine
Lähtudes vallavanem Mart Järviku selgitustest ja ettepanekust, otsustas volikogu taotleda Hansapangalt arvelduskrediidi (200 000 krooni intressiga kuni 6%) pikendamist
12 kuuks.
Põhjalikumalt on volikogu kinnitatud õigusaktidega võimalik tutvuda Interneti-kodulehel www.jarvakandi.ee, raamatukogus või vallamaja infotoas.
JK

Vallas on korrakaitseametnik
Alates 2. juunist on Järvakandi vallas oma korrakaitsevanemametnik (munitsipaalpolitseinik), kellena asus tööle
Vladimir Doktorov. Uus ametikoht loodi valda, et tõhustada üldist järelevalvet vallas toimuva üle. Nii peab valla
korrakaitseametnik näiteks jälgima, et inimesed lähtuksid
oma toimingutes nii üleriigilistest seadustest kui ka omavalitsuse poolt kehtestatud õigusaktidest. Doktorovi ülesanne on muu hulgas jälgida jäätmeseaduse, koerte ja kasside pidamise eeskirjade ning alkoholi- ja tubakaseaduse
jms täitmist, valvata nii avaliku kui ka heakorrareeglitest
kinnipidamise järele. Doktorovi kinnitusel on tema tähelepanu all ka alaealiste tegemised, eriti nende suhe alkoholi
ja muude mõnuainetega.
Valla korrakaitseametnik võtab vallamajas vastu teisipäeviti ja neljapäeviti kella 9–12. Helistada saab telefonil
529 6503 või saata e-kirja vladimir@jarvakandi.ee. Pöörduda võib nii murede ja probleemide kui ka ettepanekute
ning tähelepanekutega heakorra ja avaliku korra kohta.

Järvakandi valla
korrakaitseametnik Vladimir
Doktorov.
Mart Järvik

Käesoleva aasta kevade jooksul on vallamajas toimunud teisigi kaadrimuudatusi. Nii on märtsis töölt lahkunud
endise pearaamatupidaja Reet Tammekännu asemel valla
ﬁnantsjuhina (ametiülesanded põhiosas samad, ﬁnantsvaldkonna juhtimine laiemalt) tööle võetud Kadri Alliksaar. Pärast mõneaastast eemalolekut on aprillist tagasi
tööl majandusnõunik Ene Nüganen. Paraku on ametist
lahkunud valla nüüdseks endine ehitusnõunik Sirli Arro,
kes vajaduse korral valda siiski lepingulistel alustel aitab.
JK

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

Esimene poolaasta oli edukas
Esimene poolaasta oli vallamajas eelkõige edukas projektide kirjutamise aeg – suve
alguse seisuga on valla eelarvesse lisandumas juba rohkem kui 15 miljonit krooni.
Vaadates tagasi aasta alguskuudele, võib märkida,
et need möödusid suhteliselt
rahulikus, kuid siiski töises
tempos. Kirjutati projekte ja
taotlusi ning samal ajal tuli
tegeleda aastaaruande koostamisega ning ühtlasi kavandada juba täpsemalt selle suve tegemisi.
Põhirõhk projektidel
Projektide ja taotluste
koostamisele asetasime põhirõhu, sest lähiaastatel on Euroopa rahade taotlemise ning
kasutamise tippaeg. Selle
“projektitöö” põhikoormus
oli meie abivallavanemal ja
ehitusnõunikul ning koostöös esitati pea kolmkümmend erinevate valdkondade
rahastamistaotlust. Abivallavanem Sirje Mett väärib siin
kindlasti kiitust, sest esitatud
taotlustest on tänaseks juba vähemalt pooled saanud
positiivse rahastamisotsuse
ja valla eelarvele saadava
lisaraha kogusumma ulatub
juba üle viieteistkümne miljoni krooni.
Lisaks on algatatud mitme ehituse projekteerimine.
Nendeks on hooldekodu
juurdeehituse projektlahen-

Rabarocki platsikoristajad said kiita nii festivalikülalistelt kui ka raadioeetris.

dus, klaasimuuseumi laiendamisprojekt, kavandame ka
kergliiklustee projekteerimist
ühest alevipiirist teiseni.
Aprilli lõpul alustasime
peatänavaäärse tänavavalgustuse rekonstrueerimistöödega. Sarnaselt alevi
keskosaga saab kogu lõik
maa-aluse toitekaabli, uued
nüüdisaegsed metallpostid
ja energiasäästlikud valgustid ning sügiseks peaks kogu
Tallinna maantee läänepoolne serv saama uue tänavavalgustuse.
Mai lõpu- ja juunikuu algusepäevad möödusid kiires
tempos – valmistusime Rabarockiks. Mitmed vallateede lõigud said mustkatte ja
ülejäänud teed iluravi aukude lappimise näol. Ka kruusateede katet uuendasime
kilomeetripikkusel lõigul.
Neljandat korda toimunud rokifestival läks ka see-

kord suuremate viperusteta.
Alevirahvalt ja ka külastajatelt tulnud tagasiside on
olnud positiivne, eriti kiideti
selle aasta 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 järel suutsid
koristavad poisid-tüdrukud
mahapoetatud taara kiirelt
ära korjata. Erinevalt eelmistest aastatest oli märgata ka
festivali külastajate kaasabikoristajate tiimi tööle.
Vilkad prahikoristajad
Nägin paaril korral, kus
koristajad hoidsid prügikoti suud lahti ja külastajad
loopisid lähiümbruses maas
vedelenud
purgid-topsid
ilusasti sinna sisse. Ka ametlik festivaliraadio Raadio 2
mainis koristajate tublit tööd

Riigo Radik

ning avaldas neile kogu oma
kuulajaskonna ees kiitust.
Pärast Rabarocki algas
jäätmekokkukandepunkti
ehitus. Selle objekti valmides tekib alevirahval võimalus majapidamises tekkivate
erinevate jäätmete äraandmiseks, liigiti ladustamiseks
vastavatesse konteineritesse.
Planeeritav jäätmete äraandmise teenus on vallakodanikule tasuta ja kokkukandepunkti valmimise aeg on
plaanitud augusti lõpuks.
Töödega alustasime uue
motokrossiraja ehitusel. Rada tuleb endise lasketiiru
alale ja koostöös krossisõiduhuviliste poistega tahame
selle paari aasta jooksul viia
sellisele tasemele, et seal
saaks korraldada vähemalt
Eesti meistrivõistluste tasemega krossivõistlusi.
Mart Järvik
vallavanem

Mis toimub Järvakandi tänavatel?
Selline küsimus võib tekkida
Järvakanti sissesõitnul või
mööda Tallinna maanteed
liikujal, sest ühes alevi otsas
tasandatakse mingit platsi,
teises kaevatakse tee ääres
kraavi ja veetakse kaableid,
teenindusmajast möödujad
on aga kindlasti märganud
sauna akende all ehitusprahti
või -materjale.
Rapla poolt tulles jääb
silma Energia tänava alguses toimetav ekskavaator,
mis lükkab kokku mulda.
Käimas on Järvakandi jäätmete
kokkukandepunkti
rajamine. Selle valmides
saab Järvakandi elanik lahti
kõigist oma majapidamises
tekkinud ülejäävatest asjadest - esemetest. Ligi kolme tuhande ruutmeetrisele
maa-alale paigutatakse üle
10 erineva mahuti, ala piiratakse aia ning igihalja hekiga. Loomulikult ei puudu
ka korralik valgustus ning
valve, et maa-alast ei kujuneks prügimägi. Kõige selle
ehitamiseks saime ligi 1,9
miljonit krooni sihtasutuselt
Keskkonnainvesteeringute
Keskus, millele lisandub
10 %-line valla omaosalus.
Töödega loodame valmis
saada käesoleva aasta augustis - septembris.

Tallinna mnt Pärnu-poolses otsas toimetavad osaühingu Järvakandi Kommunaal töömehed, et paigaldada
uus tänavavalgustus kogu
alevi piires ja kaugemalegi
– Pärnu-poolsest alevi piirist
kuni Rapla-poolse Laratsi
tee ristini.
Tööde käigus paigaldatakse uued postid, kaablid,
energiasäästlikumad
valgustid. Maksma läheb see
630 000 krooni.
Sauna remondiga alustasime pärast jaanipäeva.
Tänavu saab täielikult uue
väljanägemise meestesaun.
Remontijaiks on Raikküla
osaühingu Ilmatar töömehed.
Tänavune aasta on Järvakandile edukas Euroopa
Liidu Struktuurfondidest tulevate toetuste poolest.
Maikuus kinnitati rahvamaja renoveerimise projektitaotlus kogumaksumusega
üheksa miljonit krooni. Sellest 7 650 000 krooni rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi kohaliku
avalike teenuste arendamise
programmist. Renoveerimise käigus hoone soojustatakse, vahetatakse välja kütte-,
vee- ja elektrisüsteem, tehakse siseviimistlus. Kogu
hoonesse tuleb uus mööbel

Vändra MP jäätmete kokkukandepunkti rajamas. Sirje Mett

ja muu sisustus. Pärast valmimist saab rahvamaja kasutada mitte üksnes kultuuriürituste toimumise kohana,
vaid ka koolitus- ja konverentsikeskusena. Praeguseks
hetkeks on valminud ehituslikud põhiprojektid, ettevalmistamisel on riigihanke dokumendid ning hanke edukal
lõppemisel saab alustada remonditöödega.
Eriline heameel on selle
üle, et rahastamisotsuse sai
Järvakandi Avatud Noortekeskuse
renoveerimise
taotlus, mis arvati vabariigi
47 rahastamisotsuse saanud projekti hulka (kokku
laekus 186 projektitaotlust

kogusummas 1,295 miljardit krooni). Raha Euroopa
Sotsiaalfondist jagamiseks
oli vaid 316 miljonit krooni,
millest Järvakandile tuleb
selle projektiga natuke üle
viie miljoni krooni. Omaosalus on praktiliselt olematu,
sest 5- protsendilise omaosalusega investeeringuprojekte
minu praktikas seni olnud
pole.
Eeltoodule lisaks on rahastatud veel mitmeid väiksemamahulisi projektitaotlusi nii investeeringuteks kui
ka tegevusteks, millest tuleb
juttu kindlasti edaspidi.
Sirje Mett
abivallavanem
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Järvakandi vallamaja.

Kehtna vallamaja.

Kaisma vallamaja.

Võib vaid oletada ja soovida, millisest neist praegustest vallamajadest hakatakse tulevikus juhtima Järvakandi elu. Või asub meie kohaliku võimu keskus tulevikus hoopis mujal?

Puust ja punaseks ...
Juba mõnda aega on
maakonnakeskuse sõnaseadjad
tauninud Järvakandi
Vallavolikogu otsust ühineda
Kaisma vallaga. Proovin
veelkordse seletuse anda, et tegu ei
ole meie jaoks liivakastimänguga.
Mis eemalseisjale näib mänguna,
on kohalikule igapäevane
reaalsus, mida tahame muuta.
Ainult Kehtna piiramisrõngast väljamurdmine annab võimaluse Järvakandi kiireks arenguks. Vald on
Mart Järviku vallavanemaks oleku
ajal oma tulubaasi kahekordistanud
ja kasvatanud aastaeelarve 14 miljonilt kroonilt 28 miljonile kroonile, kuid 4,8 ruutkilomeetri suurune
maalapp on meile väga kitsaks
jäänud. Proovin rea selgituste
ja näidetega tõestada lähikülade
ühendamise ja Kaismaga ühisvalla
moodustamise vajalikkust.
Esimene selgitus: Järvakandi
kant – alev ja kolm lähiküla – on ajalooliselt ühtekuuluv inimkooslus.
Ei ole võimalik tõmmata loomulikku piiri Järvakandi alevi ja
Ahekõnnu, Nõlva ja Selja külade
vahele. Kuid on sundpiir, s.o halduspiir, mis seab Järvakandi „kandi“ külad Kehtna valitsemisalasse.
1879. aastal rajati Järvakandi
Klaasivabrik Ahekõnnu-Isakõnnu
kaksikküla põldudele. Külaelanike
tihe side vabrikuga on alati olnud.
Klaasiahjude kütte varumine ja
kohalevedu, toorme ja valmistoodangu vedu olid algusest peale külameeste pärusmaa. 1928. aastast
pärast vabriku rekonstrueerimist
vajas klaasi- ja puidutööstus tohutult uusi töökäsi. Tavaliselt läks talu isalt esimesele pojale, teiste laste
perspektiiv oli saada AS Järvakandi Tehased töölisteks.
Massiline taludest Järvakandi
alevisse valgumine algas kolhoosikorra kehtestamisega. Kombinaadi
turbaraba andis suvise ajutise töökoha ja kolhoosniku seisusest vabanemise. Kui olid õige töötegija, siis
oli sügisel töökoht klaasivabrikus
või puidutööstuses kindlustatud.
Üle 1200 töökohaga kombinaat

vajas pidevalt töökäsi. Nii jäi vanem, nüüd meie hulgast lahkunud
põlvkond talusse, noorem kohanes
alevieluga, kuid jäi ikkagi kahepaikseks – üks pool kombinaadis
ja alevis ning teine pool kodutalus.
Toon enda pere näite. Vanaisa
Peeter Koch tuli Kaisma vallast ja
kosis Järvakandi valla Ahekõnnu
küla Männi talu peretütre. Talu pereisa Jaan London oli tuntud mees,
tema teistkordsel vallavanemaks
olemise ajal sai Järvakandi 2-klassiline vallakool uue kivimaja ja eelduse kujuneda Järvakandi Ministeeriumikooliks. Jaan London oli üks
vähestest peremeestest, kes jagas
oma põlistalu kahe poja ja kahe tütre
vahel. Tegelikult oli see õige samm,
laste pered jäid küüditamata.
Peeter Koch sai 20 hektarit
metsa- ja heinamaad ja juba 1917.
aastal oli uus talu Männi-Mätiku
Harjumaa tüüpi elumaja rehealune koos laudaga püsti, 1920. aastal
ehitati küün, 1925. laut ja 1935. ait.
Nõukogude okupatsioonile mindi
vastu 33-hektarilise heas korras
taluga, kus laudas 10 lüpsilehma
ja 3 hobust. Järgmine põlvkond jäi
kolhoosist puutumata juba kombinaadi turbaraba ja aiandi abil.
Ise olen sündinud 1946. aastal
veel olemasolevas Järvakandi valla Ahekõnnu küla Männi-Mätiku
talus. Siit käies lõpetasin Järvakandi Keskkooli ja tulin naisemehena
pärast õpinguid Tartus tallu tagasi.
Töökoha ja rohkem lasteaia tõttu tuli kolida alevisse (autost võis
noor tollel ajal ainult unistada), aga
kahepaikseks ma jäin vähemalt niikauaks, kui Männi-Mätiku talus
teine põlvkond veel elas. Hea on tõdeda, et järjepidevus talus kestab ja
minu kooliteed kordavad mitu last.
Esimese punkti kokkuvõtteks
– mida vanemad me oleme, seda
rohkem on meie seas nn kahepaikseid – kodu nii alevis kui ka külas.
Teine selgitus: kuidas Järvakandi alev oma lähiküladega Rapla
maakonda (rajooni) sattus.
1945. aastal jagas Nõukogude
võim Järvakandi valla kolmeks:
Järvakandi ja Tehaste külanõuko-

guks ning Järvakandi aleviks. Tehaste külanõukogu moodustasid
alevi lähikülad: Ahekõnnu, Nõlva
ja Selja ning lisaks veel Lihuveski
küla, millest sai hiljem Vahakõnnu küla osa. 1950. aastal vald kui
administratiivne üksus kaotati ja
Tehaste külanõukogu ja Järvakandi alev sattusid Vändra, Järvakandi
külanõukogu Rapla rajooni. 1954.
aastal liideti Tehaste külanõukogu
Eidapere külanõukoguga (Pärnumaa Lelle valla ajalooline osa).
1962. aastal toimus järjekordne,
sedakorda rajoonide liitmise kampaania. Järvakandi alev ja Eidapere
külanõukogu pidid loogiliselt minema Pärnu rajooni koosseisu. Kuid
ei läinud, kuna kombinaadi Järvakandi Tehased juhtkond otsustas
teisiti. Veel 1000 töötajaga tehased
allusid otseselt ENSV Ehitusmaterjalide Tööstuse Ministeeriumile (oli veel osaline topeltalluvus
Moskvale), mis loomulikult asus
Tallinnas, südalinnas Müürivahe
tänavas asus ka Järvakandi Tehaste
harukontor. Veel väideti, et tuhande
inimese palgaraha suudab korraga
välja maksta ainult Tallinna pank,
mitte Pärnu. Järvakandi suund oli
ainult Tallinnale, vahepealne Rapla
alev võis olemas olla, mingit huvi
Järvakandile see ei pakkunud. Kuna ajaloolise Harjumaa koosseisu
ei saanud Järvakandit liita, siis tuli otsustada Rapla rajooni kasuks.
Selline oli kombinaadi direktori
Peeter Lõhmuse ja kombinaadi
tippjuhtide mõttekäik ja seisukoht.
Paratamatult määras kombinaat
sellega Eidapere külanõukogu saatuse, võttes selle külad endaga kaasa Rapla rajooni.
Kolmas selgitus: kuidas Kehtna naabrite arvel oma territooriumi
kasvatas.
Rapla rajoon oli üks suur põllumajanduspiirkond, kus kombinaadi Järvakandi Tehased taolisi
suurtööstusi rohkem ei olnud. Sellepärast jäid Järvakandi ja üldse
kõik keskmisi ja väikseid tööstusettevõtteid omavad alevid Rapla,
Kohila ja Märjamaa ainult linna
tüüpi asulaiks, millele nõukogude

võim kunagi põllumajandusalasid
juurde ei liitnud. Kehtna aga kasvatas sovhoosikeskusena vaikselt
oma piire.
1972. aasta külanõukogude liitmisel ühendati Eidapere Lellega ja
1975. aastal Lelle Kehtnaga. Järvakandi alev oli äkki haldusterritoriaalselt Kehtna piiramisrõngas.
Sellesama Kehtna, mille kohta Järvakandi kiriku kellamees armastas
öelda: “Ma näen torniluugist kõik
ära, mida Kehtna vallakirjutaja
oma kambris sirgeldab!” Kehtna
külanõukogu oli kasvatanud nõukogude võimu mahitusel naabrite
arvel oma territooriumi 500 ruutkilomeetrile, lõhkudes ajalooliselt
väljakujunenud valla- ja kihelkonnapiire. Täna laiutab Kehtna vald
Rapla, Juuru ja Vändra kihelkonna
maadel ja hoiab kramplikult kinni igast temale kuuluvast külast.
Meie riigitegelased armastavad
rääkida ajaloolise õigluse tagamisest. Isegi 1940. aastal Hitleri
kutsel Läände pagenud baltisakslastele tagastatakse nende kinnisvara. Ajalooline õiglus ütleb, et
Ahekõnnu, Nõlva ja Selja on Järvakandi valla külad.

domineerivad põlised järvakandilased, kes suudavad mõista nii
lähikülade probleeme kui ka oma
habrast staatust vallana Kehtna
piiramisrõngas. Vabariigi iga uue
valitsusega võib areenile jõuda uus
suur reformaator, nagu oli Konstantin Päts, kes ühe suletõmbega
uues haldusreformis võib muuta
Järvakandi alevvalla isuäratavaks
28 miljoni krooniseks “magustoiduks“ kehtnalaste mitte eriti rikkalikul söögilaual. Samas võib EV
valitsus teha igal ajal mõne survegrupi nõudmisel seadusmuudatuse,
et ühispiirita vallad ei või ühineda.
Jätkusuutlikkus nõuab tulevikus suuremaid valdu, Kehtnal
tuleks ainult oodata. Täpselt nii
pandi survegrupi nõudel Riigikogus kalevi alla eelnõuprojekt, mis
lubanuks valdade ääreküladel ise
oma halduskuuluvuse üle otsustada. 15.05. 2008. aastal Rapla
Maavalitsuses volikogu esimeeste
kogul pakkuski maavanem Tõnis
Blank lahkelt Järvakandil kaaluda
võimalust tulevikus kuuluda osavallana Kehtna valla koosseisu.
Soovitasin “punase rätiga” mitte
vehkida.

Neljas selgitus: kuidas Järvakandi vald ei suutnud taasiseseisvumisel taastada ajaloolisi piire.
1991. aastal moodustati Järvakandi Alevi RSN Täitevkomitee haldusalast Järvakandi vald ja lähikülad
jäid Kehtna hallata. Külad küll protestisid ja kogusid allkirju, kuid kahjuks jäi see hüüdja hääleks kõrbes.
Kehtna vald valis vaikimise, s.o
mittevastamise taktika. Ka puudus
külarahval Järvakandi Vallavolikogu toetus. Volikogusse oli valitud
75%-lt noored ülikoolist tulnud
mehed, kes valla ajaloost midagi ei
teadnud. Pealegi tabas ebaõnnestunud erastamise järel lehtklaasitööstust 1995. aastal pankrott.
Võttis aastaid, enne kui AS Järvakandi Klaas suutis täita lehtklaasitehasest tühjaks jäänud koha nii
alevi majanduselus kui ka tööturul.
Noored mehed volikogust on tuul
enamuses viinud nelja ilmakaare poole. Tänases vallavolikogus

Viies selgitus: kuidas heastada kunagine Järvakandi juhtkonna
viga, mis pani aluse tänasele patiseisule Kehtna administratiivses
piiramisrõngas.
Aastat kümme on Järvakandi
kandi külad üritanud taasühineda
Järvakandiga. Takistuseks on kunagine Kehtna 2000. aasta otsus:
“Valla territoorium ei või väheneda, pigem suureneda“. Seda seisukohta tõestavad oma allkirjadega
tollased Kehtna valla juhid volikogu esimees Tõnis Blank ja vallavanem Kalle Toomet oma 29.09.2003
kirjas Järvakandi Vallavalitsusele.
Samas kirjas kutsutakse Järvakandi ja Käru valda läbirääkimistele,
et nad heidaksid end Kehtna valla rüppe. Kehtna suurvallana läks
oma tegevuses ilmsesse vastuollu
Rapla
maakonnaplaneeringuga
(kehtestatud 22.09.1999 Maavanema korraldusega nr 916).
jätkub lk 4
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POLITSEI
Järvakandi arvudes (15. mai – 30. juuni): LE rikkumised
– 43, neist Liikluseeskiri § 76 p 1 rikkujaid 6; Alkoholiseaduse rikkumised: Alkoholiseadus § 71 – 17, Alkoholiseadus § 70 – 14; Narkootilise ja psühhotroopsete ainete
seaduse § 15’1 rikkumised – 5; Karistusseadustiku § 262
rikkumised – 2; muud teated – 11.
23.06.2008 kell 21 kuni 24.06.2008 kell 2 varastati Raplamaal Järvakandi alevis asuvast Vabaduse tn korterist vaba
juurdepääsu kasutades mobiiltelefon Nokia 1208. Telefon
tagastati 24.06.2008.
23.06.2008 kell 22.50 lõi 1978. aastal sündinud mees Rahu tänaval ühel korral rusikaga näopiirkonda 1968. aastal
sündinud mehele, põhjustades viimasele füüsilist valu.
6.06.2008 kella 14 ja 17 vahel varastati Tallinna maanteel
asuvast kauplusest motokiiver.

Liiklusest õuealal
On selgunud, et esineb probleeme õueala märgi tõlgendamisel.
Lahenduse sellele saab liikluseeskirjast.
Õueala all mõistetakse vastavalt “Liiklusseaduse” §4 lõikele
Õueala tähistav
6 jalakäijate ja sõidukite üheskoos
liiklusmärk.
liiklemiseks ettenähtud teed, mis
on tähistatud vastavate liiklusmärkidega.
Alljärgnevalt väljavõte “Liiklusseaduse” 20. peatükist
“Liiklus õuealal”.
§203. Jalakäija tohib õuealal liikuda kogu tee ulatuses. Jalakäija ei tohi juhti põhjendamatult takistada.
§204. Juht ei tohi õuealal jalakäijat ohustada ega takistada,
vajaduse korral tuleb sõiduk peatada.
§205. Sõiduk tohib õuealal jalakäijate vahetus läheduses
liikuda jalakäija kiirusega, mujal kuni 20 km/h.
§206. Mootorsõiduk võib õuealale sõita vaid peatumiseks
või parkimiseks.
§207. Õuealal tohib parkida ainult A- ja B-kategooria
ning D1-alakategooria sõidukit. Seda tohib teha ainult
tähistatud parklas, selle puudumisel aga teel kohas, kus
parkimine ei takista jalakäijat ega muuda võimatuks teiste
sõidukite liiklust.
Konstaabel Kristel Kesküla
5123 918; kristel.keskyla@rapla.pol.ee; 110

PÄÄSTEAMET

Osa vahetusi jääb inimesteta
Nagu mujalgi üle Eesti väiksemates päästeüksustes, on ka
Järvakandi tugikomandos tekkinud olukord, kus mõne vahetuse jaoks ei jätku inimesi – teisisõnu, esineb päevi, mil
Järvakandi tugikomando hoones kedagi valves ei ole. Näiteks juunis oli selliseid päevi viis. Kui sellisel ajal peaks
Järvakandis tekkima olukord, mis nõuab päästjate sekkumist, saadetakse abi kohale lähimast komandost, mis jääb
alevist aga ligi 30 km kaugusele, seega jõuab abi kohale
oluliselt hiljem.
Komandopealik Marko Matsoni sõnul on olukord tingitud riigi kokkuhoiupoliitikast – normtundidest üle jäävat tööaega lihtsalt enam ei tasustata (varem ületundide
eest maksti). Ka rohkem inimesi tööle võtta ei saa, sest
palgafond on ﬁkseeritud.
Samas ei ole kuiv suvi lasknud päästjatel hoolimata
ületunnitöö lõppemisest siiski puhata: töögraaﬁku väliselt
on metsapõlenguid käidud kustutamas nii Vihterpalus kui
ka Ida-Virumaal.

Päästjad said uue auto
Juunis sai Päästeameti Järvakandi tugikomando seni Rapla
päästjaid teeninud 2002. aastal valminud päästeauto Scania.
Komandopealik Marko Matsoni sõnul on tegemist märkimisväärse sündmusega, sest see on Järvakandi ajaloos esimene masin, kus on peal kogu päästetöödeks vajalik varustus. Pealik rõhutas ka, et auto on mugav ja mis peamine – ei
lagune.
JK

Järvakandi
tugikomando
uus auto.
Mart Järvik

Puust ja punaseks ...
algus lk 3

Seal nähti reaalse ja loogilise haldusterritoriaalse ühinemisena Järvakandi vald ja
Kehtna valla Ahekõnnu, Selja
ja Nõlva küla. Seejärel toimunuks Järvakandi ja Kaisma
valla ühinemine Rapla maakonna koosseisus.
Lähtudes
Järvakandi
kandi külapäevadel augustis
2007 (toimusid Ahekõnnu
külas Tugeda talus) rahva
poolt öeldust ja kirja pandust
ning allkirjastatust, kompis
Järvakandi Vallavolikogu
veel kord Kehtna Vallavolikogu seisukohta Järvakandi
lähikülade halduskuuluvuse
küsimustes, teavitades samas
Kehtnat oma võimalusest
ühineda Kaisma vallaga ja
sellele järgnevast lahkumisest Rapla maakonnast ning
sellest tulenevatest võimalikest tagajärgedest Kehtna
vallale ja Rapla maakonnale.
16.10.2007 tuli Kehtna Vallavolikogult eitav vastus.
Arvestades Kehtna Vallavolikogu jätkuva N. Liidu
päevil omandatud halduspoliitikaga, oli Järvakandi
vald astunud rida samme
koostööks Pärnumaa valdadega. 2004. aastal telliti
Järvakandi
vallavalitsuse
initsiatiivil uuring “Vändra
alev, Vändra vald, Kaisma
vald, Tootsi vald ja Järvakandi vald. Omavalitsuste
koostöö, koostöö käivitamise programm“.
Järvakandi vald on ainsa
Raplamaa vallana LEADERprogrammis MTÜ Rohelise
Jõemaa Koostöökogu liige.
Rohelise Jõemaa Koostöökogusse kuuluvad põhiliselt Pärnumaa vallad ja Viljandimaalt
Kõpu, Pärsti ja Suure-Jaani
vald. Valdade ühinemisel toetume viimase kogemustele,
kus viimasel kohalike omavalitsuste valimistel liitus neli
valda.
Ka
Järvakandi–Kaisma ühisprojekt, telesaade
“Puhka Eestis“ tuli kenasti
välja. Järvakandi Kilbi 21.
tegevusaastal on Kaisma
võistkond Järvakandi kandi
ja Eidapere võistkondadele
südi vastane.
Järvakandi
lähikülade
halduskuuluvust ja valla võimalikku lahkulöömist arutati ka Raplamaa maavanema
juures 19.12.2007. Kohtumisel osales EV siseministeeriumi nõunik Kaie Masing
ning maakonna arendus- ja
planeerimisosakonna juhataja Tavo Kikas. Viimane
konstateeris, et Ahekõnnu,
Nõlva ja Selja on Järvakandi “kant“. Siseministeeriumi
nõunik pidas ühispiirita valdade ühinemist taunitavaks,
aga Eesti vabariigi seadusandlus protsessi takistada
ei saa. Vallad jäid oma seisukohtade juurde: Kehtna
okupeeritud külasid tagasi
ei anna ja Järvakandi vald
teeb sellel juhul ühinemisettepaneku Kaisma vallale.

18.03.2008 võttis Kaisma
Vallavolikogu ettepaneku
vastu. Protsess käivitus ja
viiakse lõpule 2009. aasta
kohalike omavalitsuste valimise päeval.
Kuues selgitus: kuidas
on Järvakandi-Kaisma ühisvalla elujõulisusega.
Teame kõik ajalooõpikust Prantsusmaa ususõdades Henry IV ütlust “Pariis
väärib missat”. Järvakandi
ei ole Pariis, aga meie valla
säilimine väärib maakonnavahetust – piiramisrõngast
tuleb välja saada. Ka ei ole
Rapla maakond meile mingi
õnnistus olnud. Kui taasiseseisvunud Eestis on Rapla
maakond riigi rahasid jagades investeerinud valdade
kultuuriobjektidesse (koolid,
lasteaiad, rahvamajad, raamatukogud jm) keskmiselt
iga vallaelaniku kohta kuni
6000 krooni, siis Järvakandi
valda ainult 100 krooni. Järelikult oleme ja peame saama
läbi ainult oma jõududega.
Olime äärevald Harjumaal,
oleme täna ääremaa Raplamaal ja homme ääremaa
Pärnumaal.
Tarkpead Raplast väidavad, et kahest vaesest ei
saa ühte rikast. Järvakandi
ja Kaisma ei ole vaesed vallad, vaid Kaismal on vähe
elanikke. Tänased Kaisma
ja Järvakandi vallaeelarved
võrduvad Vändra valla eelarvega, esimesel kahel on
kokku ca 2000 elanikku 190
km²-l, kolmandal ca 2500
elanikku 460 km²-l. Ühinemisaritmeetika ütleb alati – 1
pluss 1 on rohkem kui kaks.
Teiseks ei saa kõrvale jätta
Järvakandi lähikülasid.
Eesti Vabariigi Valitsus
peab paratamatult Järvakandi-Kaisma valdadele ühispiiri tekkeks andma meile
kaasa Selja või Nõlva küla.
Viimases on elanikeregistri
andmeil ainult kaks elanikku.
Tegelikult on Nõlva taastuv
ja arenev küla, ainult enamik
elanikke on dokumentide
järgi alevi elanikud. Arvestades lähikülade ühinemistaotluste jätkuvat laekumist
Siseministeeriumile ja lootes
vabariigi valitsuse tervele
mõistusele, on tõenäoline, et
Järvakandi -Kaisma ühisvallaga liidetakse ikkagi kõik
kolm küla. Need on ettevõtlikud külad ja toovad kaasa
arvestatava majandustegevuse (saeveski, aiand, kartulikasvatustalu, piimakarjatalu) ja töökohad orienteeruva
eelarvemahuga 2 miljonit
krooni ning lisades ligi sada
elanikku 81 km²-l.
Vabariigi Valitsusel on
menetluses eelnõu uuest omavalitsuse üksuste ühinemise
ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmise
seadusest, mis kehtestatakse
1. jaanuaril 2009. Seadus
näeb valdade vabatahtlikul
ühinemisel ette toetuse 700
krooni elaniku kohta, kuid

mitte alla 2 miljoni krooni.
6. mail tegime regionaalministrile ettepaneku täiendada
EV määrust “Omavalitsuse
üksuste loetelu ühinemispiirkondade kaupa”, lisades Järvakandi valla ühinemispiirkonnale Kehtna suunas ka
Kaisma-Vändra suuna.
Seitsmes selgitus: kuidas muutuvad ajas orientatsioonid.
Ajad muutuvad, meie
ja linnad-asulad muutuvad
koos ajaga. Jah, toiduainete
ostmisvõimalus ja kaubavalik Rapla erinevates kauplustes on võrreldes Järvakandiga tunduvalt parem.
Taarapunktis käsitsi pudelite-purkide vastuvõtu lõpetas
1. märtsil 2008 Keskkonnaministeeriumi saamatus
hindu ühtlustada. Rapla TÜ
aeglus sellele reageerimisele
tõi ühistule rahatrahvi.
Rapla linnas on küll piisavalt toidukaupa, aga vajaliku tarbeeseme või ehitusmaterjali leidmine valmistab
suuri raskusi. Samas on Raplast ära viidud enamik arvestatavaid valitsusasutusi ja
seda põhiliselt Pärnusse. Järvakandit teenindab igatahes
samaväärselt Rapla kiirabiga
Vändra kiirabi. Rapla Maakonnahaigla tulevik on tume – liiga vähe on Toompea
võimukoridorides Raplamaa
mehi, kes oleksid oma maakonna eest väljas. Kõik valisid Ansipi ja unustasid oma
maakonna mehed-naised.
Seni, kui Rapla haigla eksisteerib, võime sealt arstiabi
saada vaatamata maakondlikule kuuluvusele. Vigala
valla rahvas saab juba täna
arstiabi 85%-lt Pärnust. Vaatamata poliitikute väidetele
tänaste maakondade säilitamiseks, terendab Eestimaa
kaardil neli tulevast „oblastit” keskustega Tallinn, Tartu, Pärnu ja Jõhvi. Tallinn
oma suurlinnastumisega ja
auklike tänavate, kehvade
parkimistingimustega
on
muutunud
maaelanikule
(kelleks, arvan, et ka enamik järvakandilastest ennast
peab) kaunis ebameeldivaks
ja kättesaamatuks kohaks.
Mitte ei sooviks sattuda
Tallinna hallata, kuhu Raplamaale on koht reserveeritud.
Isiklikult olen orienteerunud
Pärnule. Sõidan laupäevahommikul rahulikus liikluses üle Pärnu jõe nn uue
silla ja pargin auto enne Riia
tänava ristmikku vasakule
vajaliku kaubanduskeskuse
parklasse.
Kõik, mis on vaja osta, on
siin mõnesaja meetri raadiuses saadaval. Samas kohtan
mitmeidki Järvakandi peresid ja mõndagi tuntud Rapla
maavalitsuse ametnikku. Suvest ma ei räägigi, siis viib tee
paratamatult Pärnu randa.
Kokkuvõtteks: Järvakandi suunas tehtud etteheited,
nagu me oleks süüdi Rapla

maakonna lõhkumises, ei ole
õiged. 85-ruutkilomeetrilise
ala lahkumine ei saa ühtegi
maakonda ohustada. Raplamaa eksisteerib täpselt nii
kaua, kui Toompea laseb seda sündida, s.o kuni “oblastite” ajastuni. Arvan, et pärast
käesoleva artikli läbilugemist
peaks igal lugejal olema piisavalt informatsiooni, et asjade
tegelikust käigust aru saada ja
õiged järeldused teha.
Piiramisrõngast
vabanenud klaasisulatustiigli ja
luige abielu toimub. See on
möödapääsmatu ja ühtlasi
ainuke loogiline lahendus
tekkinud ebanormaalse olukorra lõpetamiseks.
Et minu lugu vallalehe
toimetuses on lehepinna tagasihoidliku mahu pärast kaks
kuud seisnud, siis lõpetuseks
ka vahepeal juhtunust.
25.05.2008 soovis Raplamaa Omavalitsuste Liit (ROL)
teha ettepaneku Vabariigi Valitsusele haldusterritoriaalsete
piiride muutmiseks Kehtna ja
Järvakandi vallas, andes Ahekõnnu, Nõlva ja Selja külad
üle Järvakandi valla haldusesse. Kehtna vallavanem Kalle
Toomet blokeeris ettepaneku,
sest olevat saanud vastava eelnõuprojekti liiga hilja.
19.06.2008
toimunud
ROL-i istungile esitati Kehtna vallavolikogu ja vallavalitsuse projekt, kus nähakse
Raplamaa säilitamise ainsa
võimalusena Kehtna valla haldusterritooriumi sees
asuva Järvakandi valla ühinemist Kehtna vallaga ning
läbirääkimiskomisjonide
moodustamist. ON SELGE,
ET SEE ON JÄTK KEHTNA VALLA ÜLE 10 AASTAT KESTNUD VENITUSPOLIITIKALE.
Samal istungil toetas
ROL eelnimetatud läbirääkimiste ideed ja võttis Järvakandi lähikülade osas Vabariigi Valitsusele esitada
kavandatud eelnõu päevakorrast maha.
Istungi salvestas ETV
ja võttis asjaosaliste valdade volikogude esimeestelt
intervjuud, mida võis näha
23. juuni AK-s. (vt Internetis
www.etv.ee/arhiiv.
php?id=81610)
Järvakandi valla seisukoht on, et läbirääkimisi
ühinemiseks Kehtnaga on
võimalik pidada järgmistel
tingimustel:
1. Kehtna vald ühineb rõngasvallana kõrgema staatusega Järvakandi alevvallaga
Järvakandi vallaks.
2. Kehtna-Keava piirkonnale
antakse osavalla staatus keskusega Kehtna alevik.
3. Kaerpere-Ingliste piirkonnale antakse enesemääramisõigus halduskuuluvuses
(Rapla, Juuru vald, Kehtna
-Keava osavald)
4. Järvakandi-Kaisma ühinemisläbirääkimised jätkuvad.
Enno Alliksaar
volikogu esimees
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Õppereisil loodust avastamas
KIK-i (Keskkonnainvesteeringute Keskus) projekt “Metsaga käsikäes“ võimaldas meie kooli 9.–11. klasside õpilastele
õppereisi Paganamaa lähistel olevasse
Pähni Looduskeskusesse. Ettevõtmise
eesmärgiks oli suunata õpilasi matkadel
tegevuste kaudu metsa avastama.
Imeilusal 16. mai keskpäeval võttis
meid vastu Haanja-Karula puhkeala juhataja Tarmo Denks, kes aitas meil end
Pähni Looduskeskuses sisse seada. Seejärel tutvusime metsamuuseumi metsatööriistade ja kirjanduse väljapanekuga
ning metsateemalise postkaardivõistluse töödega. Samuti kingiti koolile eelmiste aastate parimatest postkaartidest
valminud kogumikud.
Siis mindi metsarajale metsakasvatuse saladusi uurima. Pähni paisjärve
ääres on mitmekesine dendraarium, aga
õpilastele pakkusid enam huvi sealne
puhkekohaga metsaonn ja püstkoda.
Loodusmaja õppeklassis sai igaüks ka
oma teadmisi kontrollida. Õhtul oli võimalus kiikuda, palli mängida ja lõkke
ümber vorste grillida.
Teise päeva hommikul viis buss
meid Krabi kooli hommikusöögile ja
sealt jätkasime retkejuht Helina saatel
Paganamaa “vallutamist“. Põnev oli
vanapagana “jälgi“ avastada ja tornist

Hinni kanjonis.

kaunist Eesti- ja Lätimaad kaeda.
Pähni Looduskeskuse huvitaval
õpperajal sai ise kaardi abil avastada
looduse mitmekesisust, eriti kobraste
tegevuse jälgi Pähni oja kallastel. Oli
huvitav metsaretk.
Õhtupooliku veetsime Rõuges vesioina tööd jälgides ja Hinni kanjonit
külastades. Rõuges olid samal ajal üle-

Tervisest

Aita Kadakas

riigilised jalgratturite võistlused, mille
ﬁnišile kaasa elasime.
Tagasiteel külastasime Eesti üht vanimat elusorganismi – Urvastes asuvat
Tamme-Lauri tamme, kus tegime ühispildi.
Lõpuks olime väsinud, aga õnnelikud. Tore reis oli.
Reet Merenäkk

Noored fotograafid Järvakandis
Juuni esimesel nädalavahetusel võis
alevis liikumas näha kaameratega varustatud noorepoolset seltskonda. Tallinna Nõmme Noortemaja fotoklubi
pidas siin oma suvelaagrit.
Järvakandi külastajale kohustusliku klaasimuuseumi ja klaasikoja
visiteerimise kõrval mahtus kahte sisutihedasse päeva muudki: retk koos
Henn Heinsooga Järvakandi vanema
ajalooga seotud paikadesse, mitmetele
linnanoortele esimest korda kogetud
päikesetõus Nõlvasoos, tutvumine kiriku ja noortekeskusega. Laagri lõpetas
modellipildistamise õpituba, kus klubilaste kaamerate ees säras kohalik neiu
Katriine-Maria.

Näitus “Viska kildu”
Noored fotograaﬁd Järvakandiga tutvumas.

Korraldaja ja osalejad tänavad järvakandilasi lahke vastuvõtu eest. Loode-

Arne Kiin

tavasti saab osa seekordsest pildisaagist
tulevikus ka Järvakandis eksponeeritud.
Arne Kiin
NNM fotoklubi juhendaja

Rabarock selleks korraks läbi
Kuigi publikurekord jäi vihma tõttu
sündimata, peavad korraldajad ja vallajuhid Rabarocki taas kordaläinuks.
Sama meelt on ka festivali publik ja
korrakaitsjadki.
Korraldajate teatel külastas neljandat aastat toimunud Rabarocki kahel
päeval üle 12 000 muusikasõbra. Festivalil esines 18 bändi kaheksast riigist.
Lisaks kahel laval toimuvale sai Rabarockil meelt lahutada hevikaraokes,
kinobussis, jalkatelgis, telklaagrites,
rularambil ja ööklubis.
“Neli aastat on festivali elus paras
iga, mis tõestab, et tegemist on eluterve, jätkusuutliku ja areneva üritusega,
millele võib loodetavast pikka ja värvikat eluiga oodata. Hea meel, et Rabarock on suutnud teha iga järgneva aastaga hoogsa arengu nii organisatoorselt
kui ka programmiliselt-muusikaliselt.
Tegemist on minu arvates hetkel ka ainsa tõsiseltvõetava rokifestivaliga kogu
Baltikumis,’’ tõdes BDG artist booker
Helen Sildna.
Kristo Rajasaare: “Mis kõige tähtsam – kõik artistid, kes plakatil, jõud-

Mida sa vastaksid kohe praegu küsimusele, kui hea sinu
enesetunne on? Kas sul on iga päev piisavalt energiat?
Kas sa tahad hommikuti ärgata? Kas sa oled elu suhtes
positiivselt meelestatud? Kas sa liigud piisavalt? Kas sa
pead normaalseks väsimust, ärevust? Kas stress on midagi, mis käib tööga käsikäes?
Terve inimene tunneb ennast hästi. Ta on liikumises,
energiline, positiivne. Tal ei valuta kusagilt.
Tervis ei lähe halvaks üleöö. Haigestumine on järkjärguline protsess. Haigestumisele eelneb hulgaliselt eelsignaale, mida keha meile saadab. Paraku täidavad meie
elu kõikvõimalikud välised mõjutegurid ja igapäevased
kohustused. Meil on nii palju muret, nii palju tegemisi,
nii palju inimesi, nii palju asju, mis nõuavad reageerimist,
et pole ime, kui me ei pane tähele neid keha saadetavaid
märguandeid enne, kui haigus juba käes on.
Väga kergekäeliselt anname vastutuse oma tervise
eest kellegi teise kätte, saades ajutist leevendust. Tekivad
sõltuvussuhted, ebareaalsed ootused. Kui paranemist ei
toimu, järgnevad solvumised, süüdistused, kriitika jne.
Väheneb oskus ise õppida ja probleeme lahendada.
Hiinlased ütlevad, et inimese ravimist siis, kui ta on
haige, võib võrrelda kaevu kaevamisega siis, kui janu
juba käes on – vahel võib selleks ajaks olla liiga hilja.
Mõelge hetkeks kõigele sellele, millele ennast pühendame – töö, auto, kodu, aed, koer, sõbrad ... Millisele kohale
selles reas asetud SINA ISE?
Mitte pinge ehk stress ei tee meid haigeks, vaid see,
mida me sellega peale hakkame. Me oleme endale sisse harjutanud “kroonilised“ käitumismustrid. Statistika
järgi on 85% haigustest eluviisiga seotud harjumuslikud
tundelis-mõttelised reageeringud. Muutes oma harjumusi, muudame ka haiguse kulgu. See ei ole sugugi lihtne.
Enamikku kehafunktsioone kontrollib ja juhatab meie
alateadvus. Kui me püüame lõdvestada kroonilist pinget,
püüame me teadlikult vastu astuda oma alateadvuse juhatusele. Sellepärast ongi harjumusi nii raske muuta – tegelikult me ju võitleme osaga iseendast!
Tervenemine eeldab inimese enda aktiivset osavõttu.
Oluline on valmisolek teha endaga tööd, võtta vastutus
oma tervise eest. Vastutuse võtmine oma tervise eest tähendab, et oleme võimelised oma jõudu kokku võtma, et
viia läbi vajalikud muudatused ehk muuta harjumusi.
Soovin teile julgust võtta vastutus oma elu eest, et elada tervemat elu!
Kadrin Karro
Tervisetuba (vastuvõtt kokkuleppel, info 534 4804)

Kohtumispaigaks Rabarock.
sid ka lavale. Koostöö vallaga sujus
juba nagu õlitatult, kolmeaastane kogemus annab tunda – suur tänu kõigile, kes abiks olid! Ja teise päeva vihm
ei seganud festivali, pigem andis sellise spetsi Roskilde- või Glastonburytunde. Uus publikurekord jäi vihma
tõttu küll paraku sündimata, vast tuleval aastal. Järgmine Rabarock toimub
12.-13. juunil 2009, nii et oodata on

Mais ja juunis oli raamatukogus avatud klaasimuuseumi
klaasikunstiringi aastanäitus “Viska kildu“. Töid esitasid
Heivi Kipper, Maio Kirs, Kristina Jakimenko, Anu Soodla, Andres Antonen, Laura Eliise Etverk, Agnes Leiste.
Puhutud klaasi kõrval eksponeerisid klaasipealinna klaasisõbrad graveeringut, liivsöövitust ja teisi käelisi oskusi
arendavaid tehnikaid: joonistamist, maali, kunstkäsitööd.
Mitmekülgne näitus annab vastuse, miks just Järvakandi Klaasimuuseumi klaasikunstiring on oma töödega konkurssidel professionaalse klaasi kasutamisega tähelepanu
pälvinud – kusagil Eestis pole võimalik saada võrdväärsel
tasemel huviharidust. Tegemist on kindlasti ka ainsa huviringiga Eestis, mille juhendajaks on doktorikraadi omandav klaasikunstnik – Eili Soon.
Loodetavasti valmib uus Klaasimuuseumi hoone peatselt ja klaasiring saab sobivad ruumid ning töövahendid,
mis võimaldaksid anda vajalikku ettevalmistust Eesti
Kunstiakadeemiasse klaasi erialale õppimaminekuks ning
Järvakandi saaks oma esimesed kohaliku päritoluga klaasikunstnikud, kes klaasipealinna traditsioone arvestades
kodukohta vääriliselt arendada ning esindada suudaksid.
Kaja Vaikre

Toomas Dettenborn

jäänud vähem kui aasta!”
Ka festivali kohta käiv politsei
pressteade on pigem positiivne. Selles
märgitakse, et vaatamata suurele rahvaarvule ja toime pandud rikkumistele möödus festival politsei jaoks siiski
võrdlemisi rahulikult. Koostööd ürituse
korraldajate ja turvameeskonnaga hinnati väga heaks.
JK

Klaasikunstiringi liikmed näituse avamisel.
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Järvakandi valla ametiisikute majanduslike huvide
deklaratsioonid (esitatud 2008. aastal)
Vastavalt Järvakandi Vallavolikogu 26.04.2001. a määrusega nr 10 kinnitatud ja 27.03.2002. a määrusega nr 3
muudetud “Majanduslike huvide deklareerimise korrale
Järvakandi vallas”, kuuluvad avalikustamisele volikogu
ja vallavalitsuse liikmete deklaratsioonid valla lehes Järvakandi Kaja.
Deklaratsioonid avalikustatakse vastavalt korruptsioonivastase seaduse lisana toodud ametiisikute majanduslike huvide deklaratsiooni vormile: 1. ees-ja perekonnanimi; 2. isikukood (ei kuulu avalikustamisele); 3. ametikoht; 4. asutus;
5. ametipalga aste ja ametipalk; 6.–9. andmed vara kohta; 10.
–11. andmed varaliste kohustuste kohta; 12. andmed muude
tulude kohta; 13.–14. andmed maksustatava tulu ja dividendide kohta (ei kuulu avalikustamisele); 14. andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta (ei kuulu avalikustamisele).
1. Peeter Kustmann; 3. volikogu liige; 4. Järvakandi
vald; 5. volikogu liikme tasu; 6. elumaja Järvakandi alevis ja elumaja Kehtna vallas, 2 korteriomandit Järvakandi alevis; 7. sõiduauto Ford Mondeo (1993), sõiduauto
Ford Sierra (1990), veoauto GAZ 53B (1990), mootorratas
Jawa-350 (1972); 8. OÜ Asto Aiandi osakud 40 000 krooni;
9. Hansapank – arveldusarve; 10. ei ole; 11. ei ole; 12. ei
ole.
1. Katrin Kuum; 3. volikogu liige; 4. Järvakandi vald;
5. volikogu liikme tasu; 6. elamu Järvakandi alevis; 7. ei
ole; 8. ei ole; 9. Hansapank – krediit NPNK; 10. ei ole; 11.
ei ole; 12. ei ole.
1. Karin Lega; 3. volikogu liige; 4. Järvakandi vald; 5.
volikogu liikme tasu; 6. elamu Järvakandi alevis (abikaasade ühisvara); 7. ei ole; 8. ei ole; 9. Hansapank (2 arvet); 10.
ei ole; 11. ei ole; 12. palk põhitöökohal, töövõtuleping.
1. Katrin Anto. 3. volikogu liige; 4. Järvakandi vald; 5.
volikogu liikme tasu; 6. ei ole; 7. ei ole; 8. ei ole; 9. Hansapank – arveldusarve; 10. õppelaen; 11. ei ole; 12. palk
põhitöökohal.
1. Marko Matson; 3. volikogu liige; 4. Järvakandi
vald; 5. volikogu liikme tasu; 6. korteriomand Järvakandis
– kinnistu 1482537 ja kinnistu 1884337; 7. sõiduauto Opel
Frontera (1995); 8. ei ole; 9. Hansapank – arvelduskonto ja
krediidiarve; 10. ei ole; 11. ei ole; 12. töötasu põhitöökohal,
OÜ Järvakandi Kommunaali nõukogu liikme tasu.
1. Malle Miilmann; 3. volikogu liige; 4. Järvakandi
vald; 5. volikogu liikme tasu; 6. maja Järvakandi alevis; 7.
ei ole; 8. ei ole; 9. Hansapank 2 arveldusarvet; 10. ei ole;
11. ei ole; 12. pension.
1. Liis-Mail Moora; 3. volikogu liige; 4. Järvakandi vald;
5. volikogu liikme tasu; 6. korter Tallinnas; 7. ei ole; 8. ei
ole; 9. Hansapank 2 hoiuarvet; 10. ei oma; 11. ei oma; 12.
Rapla Maavalitsuse maakonnaarsti tasu, SA Rapla Maakonnahaigla tunnitasu, tasud lepingu alusel – Vabariikliku
Arstiabi Kvaliteedi Komisjonis, Kaitseressursside Ametis,
vanaduspension.
1. Kristo Rajasaare; 3. volikogu liige; 4. Järvakandi
vald; 5. volikogu liikme tasu; 6. korter (abikaasade ühisvara) Tallinnas; 7. sõiduauto Chrysler (2002); 8. Gilgamets
OÜ 1 osa 10 000.- krooni , Star DeLuxe OÜ 1 osa 10 000.krooni, Eesti Rockfestival OÜ 1 osa 8400 krooni, R Music
OÜ 1 osak 30 000.- krooni; 9. Hansapank 2 arveldusarvet;
10. Hansapank 88 629 EUR; 11. Hansapank käendus 123
713 EUR, Hansapank käendus 183 057 EEK; 12. Palk põhitöökohalt, autoritasud.
1. Anatoli Rippinen; 3. volikogu liige; 4. Järvakandi
vald; 5. volikogu liikme tasu; 6. korteriomand ja garaaž Järvakandis; 7. sõiduauto Audi 80 (1992); 8. ei ole; 9. Hansapank (2 arvet); 10. ei ole; 11. ei ole; 12. palk põhitöökohal
ja OÜ Järvakandi Kommunaali nõukogu liikme tasu.
1. Jaan Viertek; 3. volikogu liige; 4. Järvakandi vald;
5. volikogu liikme tasu; 6. ei ole; 7. sõiduauto Lada 110
(2002); 8. ei ole; 9. Hansapank – hoiuarve; 10. ei ole; 11. ei
ole; 12. palk põhitöökohal.
1. Sirje Mett; 3. vallavalitsuse liige; 4. Järvakandi vald;
5. ametipalk 11 500 krooni; 6. elamu ja maa Kehtna vallas,
1/3 elamust Rapla linnas, korter Järvakandis; 7. sõiduauto
Mazda 323 (1994) ja Hundai Getz (2007); 8. ei ole; 9. SEB
Ühispank – 1 arvelduskonto, Hansapank – 1 arvelduskonto; 10. autoliising AS Nordea Finance Estonia 155 000; 11.
maa hüpoteek 299 744 EEK; 12. ei ole.
1. Eerik Salumäe; 3. vallavalitsuse liige; 4. Järvakandi
vald; 5. vallavalitsuse liikme tasu; 6. garaažiboks Järvakandis, korteriomand Järvakandis – kaasomand; 7. sõiduauto Audi-80 (1993); 8. ei ole; 9. Hansapank – 1 arveldusarve; 10. ei ole; 11. ei ole; 12. töötasu põhitöökohal, OÜ
Järvakandi Soojuse nõukogu liikme tasu, pension.
1. Tiiu Uuk; 3. vallavalitsuse liige; 4. Järvakandi vald;
5. vallavalitsuse liikme tasu; 6. Järvakandis 2 korteriomandit (abikaasade ühisvara); 7. ei oma; 8. ei ole; 9. Hansapank
– 2 arvelduskontot; 10. ei ole; 11. ei ole; 12. pension.
1. Aet-Triin Vasnu; 3. vallavalitsuse liige; 4. Järvakandi
vald; 5. vallavalitsuse liikme tasu; 6. ½ kinnistutest – 9216
ja 8286 Järvakandis, ½ kinnistust 0044800 Paisumaal ja
½ kinnistust 21182 Pärnu linnas; 7. Sõiduauto Citroen C5
(2006); 8. ei ole; 9. Hansapank – arveldusarve; 10. ei ole;
11. ei ole; 12. palk põhitöökohal.

Tõnu Lauki rariteetsed pudelid
Klaasimuuseumis
21. aprillil toimunud
klaasikonverents tõi Järvakanti
külastajaid nii meilt kui mujalt.
Osalejate hulgas oli ka auväärne Ruhnu
Muuseumi teadusdirektor Tõnu Lauk.
Enno Alliksaare vahetul kaasabil sündis härrasmehega hea kontakt ja nii
tänane muuseumi näituselugu oma alguse saigi.
Juba sama päeva õhtul arutasime
kolmekesi võimalikke koostööprojekte ja nende toimumise aegu. Tulemus
ei lasknud end kaua oodata. Vajaliku
rahastamise saamiseks kirjutasin taotluse Hasartmängumaksu Nõukokku.
Lisaks tuleb abi paluda ka Kultuurkapitali järgmisest projektivoorust. Täna
ongi muuseumis avatud, ja seda hooaja
lõpuni, Tõnu Lauki kollektsiooni näitus “MON FAIBLE – VANA KLAASTAARA EKSPOSITSIOON I”. Rooma
number lause lõpus aga tähistab seda,
et tulemas on järge ...
Alljärgnevalt pildis ja sõnas muuseumis toimunust.

Neid aga tuli kohandada ja nii viis tee
mind koos Tõnuga tisler Rein Ranne
töökotta. Lisaks tellimuse vormistamisele sattusid kaks meest, Tõnu ja Rein,
neid ühendavale jututeemale – mõõk
ja sport ehk vehklemissport. Muide,
Tallinnas Peterburi teel Susi hotelli läheduses asuva mälestusmärgi autor ja
valmistaja ongi Tõnu Lauk. Mees on
sepp mis sepp ja kunstnik pealekauba.
Lisaks sepatööle ja klaasi kogumisele
on Tõnu nõrkuseks veel, ja seda väga
suurel määral, ka märkide kogumine.

Tõnu Lauk otsib vastust
Pikaajaline kogemus vanavarakogujana tuleb esemete otstarbe määramisel
kasuks. Tõnu on praktikuna võimeline
korraldama muuseumitöötajatele erinevaid koolitusi näiteks nii eksponaatide
vastuvõtust kui ka nende puhastamisnõksudest jpm.

Muuseumi töökojas – Tõnu Lauk ja
tema nõrkus
Sellistes pudelites oli vanasti üks
tuntud jook – Nežinskaja Rjabina, mis
sai 1889. a Pariisi maailmanäitusel
Suure Kuldmedali nominendiks. Pudel
koos etiketiga on näitusel täiesti nähtaval. Joogi on teinud maailmakuulsaks
hea retsept ja kohalik erilise aroomiga
pihlakasort. Tehti seda jooki nii enne
meie iseseisvumist kui ka kahe sõja
vahel mitmetes tehastes – ka Eestis.
Tänapäevalgi toodetakse seda konjakil
valmistatud pihlakanapsi Venemaal.

Kaks käsitöömeistrit – Tõnu Lauk ja
Rein Ranne
Muuseumi poolt Hasartmängumaksu Nõukokku esitatud taotluse abil saime vahendeid näitusevitriinide ostuks.

Töö- ja puhkehetkel
Tänavu täitus Tõnul ümmargune
70: “Seda tuleks tähistada, aga praegu ma ei saa, sest paneme Järvakandi
Eesti Klaasimuuseumis minu näitust
püsti,” või umbes nii. Ülespanekuga
oligi selline lugu, et meil kulus selleks
poolteist päeva. Seda koos pudelite
transpordiga Tallinnast ja vitriinide ostuga samast kohast Nõmme linna külje
all mäeveeru ja mere vahel. Välja oli
aetud viieliikmeline meeskond: Tõnu,
Malle, Eili, Ants ja puhkuselt mina ise.
Vitriinid tuli siis kokku panna, Tõnu
sekundaarne taara lahti pakkida, lapiga üle käia ja süstematiseerida. Lisaks
kulus aega sildindusele ja plakatitele.
Reinu abiga saime kaks kahepoolset
vitriini toa keskele.
Piduliku avamise tegime laupäeval
7. juunil, kus siis 50-inimeseline turismigrupp Soomest juustule, joogile ja
kohalikele küüslauguvõileibadele peaaegu puhta vuugi tegi. Ise me polekski
jõudnud. Õhtul, pärast tööd, mekkisime

siis ka seda maailmakuulsat pihlakajooki, mida kollektsionääril sõrmkübaraga
(väga vana asi – pole enam palju alles)
kaasa oli võetud. Ja tõesti oli hea – müts
tuleb oma ala meistrite ees maha võtta.
Seega olen nüüd ka mina sümboolselt
1889. aasta maailmanäitusel ära käinud
ja žürii tööst degusteerimisel osa võtnud, Tõnust rääkimata.
Näitusepudelid aga kajastavad joogikultuuri ühte osa – taarat, milliste
šedöövrite (Eiffeli tornid, karud, kala,
püstol, büstid, ﬁguurid jne) valmistamiseks läks vaja kunstniku ja vormimeistri kogenud kätt.
Kõike, mida kunstnik välja mõtles,
ei saanud ju vormi sobitada-klapitada.
Siin tuli tunda taara valmistamise tehnoloogiat. Ja tulemused on vaatamist
väärt. Ka tsaari õukonna jookide keldri
esindaja on Järvakandi Klaasimuusemis kohal. Samuti vene päritolu kirjamees Puškin, Aleksandr Sergejevitš
jpm: näiteks erinevad ﬁguursed kosjaviinapudelid. Siltidega taara annab
tunnistust tolle ajastu heast maitsest
– peale pudeli enda on ka silt omaette
kunstitöö ja harmoniseerub vormiga,
millele ta kleebitud on. Lisaks on näitusel välja pandud taara sorditud ka klaasi
tooni järgi. Vormidest veel nii palju, et
nende tegemisel on mõeldud ka funktsionaalsusele – pikk peenike kael doseerimise hõlbustamiseks ja paras koht
parajal kõrgusel kinnivõtmiseks, et taara käest ei libiseks ja mugav serveerida
oleks. Kõik need detailid (vorm, värv,
silt, käsitletavus) kokku moodustavad
õdusa elegantsi, mis on lahutamatu osa
joogikultuurist. Kokku on hooaja lõpuni ehk 15. oktoobrini avatuks jääval
näitusel esindatud 241 erinevat Tõnu
Lauki nõrkust.
Järgmised projektid on juba õhus
ja nii tõotavad ka järgmised hooajad
Järvakandi Klaasimuuseumis üsna huvitavad tulla: “Sekundaarne taara karastusjookidele ja õllele”; “Sünnist surmani”; “Lakipitsatist templini”; “100
küünlajalga”; “100 kohvi- ja teetassi”;
“100 kannu”; “100 joogiklaasi ja peekrit”; “Lorupi ...” jne. Loomulikult ka
märgindus, mis klaasinäitustele tõsise
vahelduse loob. Kõik see on Eestimaa
ajalugu, sest need esemed on siin käibes olnud ja paljud ka siin valmistatud.
Võta või taotluste kirjutamiseks näituste kuraator tööle ja ehita paar näitusemaja juurde ... Nüüd aga jääb üle vaid
tänavust juubilari Tõnu Lauki palavalt
õnnitleda ja palju tervist soovida. Ka
soovin edu meie ühistele tulevikuprojektidele Klaasimuuseumi juures.

Tule näitust vaatama!
Tekst ja fotod:
Allan Kima
Klaasimuuseumi juhataja
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TV-10 olümpiastarti karikas toodi Järvakanti
TV-10 olümpiastarti võistlus on noortele kergejõustikuhuvilistele tänuväärt
üritus.
Jaanuarist kuni mai lõpuni
toimub neli maakondlikku
ja sama palju vabariiklikke
etappe.
See annab kuni 14aastastele noortele hea võimaluse end proovile panna ja
seab treeninguteks kindlad
eesmärgid. Lisaks peetakse
juuni alguses veel mitmevõistlus, kus ühe võistlusega tuleb end proovile panna
kõigil seni läbitud aladel.
5. juunil peetigi otsustav
maakondlik võistlus Kohila staadionil. Enne viimast
etappi olime gümnaasiumide arvestuses liidrikohal ja
karikavõit võeti eesmärgiks.
Siinjuures peab mainima, et
sel hooajal pole meil individuaalselt üliedukalt läinud
ja seda üsna lihtsal põhjusel. Nimelt on meie võistkonna põhitegijad omas
vanusegrupides n-ö nooremad (st 11–12a vanusegru-

pis oleks meie esindaja sel
aastal 11a), mis ei ole mingi
vabandus ja annab saavutatud tulemustele lisaväärtust.
Tubli on aga see, et hooaja
vältel suudeti vähemalt hea
keskmise tasemega läbida
kõik kavas olnud alad (paljud suured koolid sellega
hakkama ei saanud) ja see
andis etappide kokkuvõttes
ka viimase pingutuse eel
eelise.
Viimane võistlus läks üldiselt korda ja eelnimetatud
põhjusel võib üht esikolmikukohta pdada kordaminekuks. Nooremate tüdrukute
6-võistluses saavutas kolmanda koha Katrin Zevgard
(3284 p), samas grupis oli
kuues Laura Torri (2658 p).
Ka poiste hulgas jäi individuaalselt parimaks 6. koht:
selle saavutasid vanemate
poiste 9-võistluses Egert
Tomigas (5691 p) ja noorematest poiste 9-võistluses
Tanel Turro (4076 p).
Kokkuvõttes suutsime
liidrikoha säilitada ja edukalt
tõrjuda Kohila Gümnaasiumi

Järvakandi Gümnaasiumi tublid kergejõustiklased ja treener Margus Sepp.

rünnakud (Kohila oli viimaseks etapiks väga kõva satsi
kokku saanud – eikohad NT
ja NP).
Seega toodi rändkarikas
aastaks jälle koju, kuid vabariiklik ﬁnaal jäi seekord
saavutamata. Kui aga võist-

konna tuumikul jätkub indu
ka järgmisel aastal, siis on
kõik võimalik.
Toon alljärgnevalt ära ka
teised mitmevõistluses osalejad: Hanna-Loore Vasnu,
Anett Mari Ann Zagnoiko,
Liina Edvand, Kerdo Tor-

nius ja Anett Kaldas. Hooaja
jooksul aitasid kairkat koju
tuua veel Agnes Jevstafjev,
Liisa Valdas, Karin Jõema,
Kent Pirma, Siim Tammiste,
Aliis Halliste, Mari Lutšihhin, Karoli Varblane, Kevin
Varblane, Reinart Loidap,

Jaanus Randla

Kaspar Rasmus Eelma, Joosep Kirs, Triin Kudi, Lisette Loorents ja Kert Jõema.
Muide, sel sajandil on karikas koju toodud kuuel korral – pole paha.
Margus Sepp

Olümpia jäi kaugeks, kuid me töötame edasi

Järvakandi jäi maakonna
suvemängudel kümnendaks

Nagu ikka, on suvekuudel
rohkem sagimist kui tavaliselt. Nii on olnud ka vibuklubis mai ja juuni täis tihedaid
treeninguid ning võistlusi.
Lühidalt veidi neist kõigist.
Kõigepealt noortest. Viimase paari kuu jooksul on
noortegrupiga liitunud väga
palju laskureid. Hetkel on
seis isegi selline, et soovijaid
on rohkem kui vibusid, kuid
treeninglusti jagub kõigile.
Kauem treeningutel osalenud lapsed võistlesid ka
17. mail Pärnus Eesti noorte karikavõistlustel. Tihedas
konkurentsis tulid kolmandale kohale Marite Sommer
ja Kerdo Tornius. Tublid olid
ka Karl Kivilo, Mark Tendal,
Tagne Orav, Saara Kuum,
Marleen Valdas, Liina Edvand ja Kauro Kruusmaa.
Samal ajal osalesid klubi parimad laskurid Eesti
koondise koosseisus Prantsusmaal Vittelis Euroopa
meistrivõistlustel. Sportvibu: naised: Anneli Preimann,
Bessi Kasak, Siret Luik;
mehed: Siim Aaver, Taavi
Ennemuist. Medalitega just
koju ei tuldud, kuid kõik laskurid lasid rahvusvahelisel
võistlusel enda võimetele
vastavad tulemused välja.
Lisaks Euroopa MV põhiturniirile toimus seal ka
eraldi olümpiakohtade kontinentaalne kvaliﬁkatsiooniturniir. Seal hoidis meie pulssi üleval Anneli Preimanni
laskmine. 1/32 ﬁnaalis võitis

5.–7. juunini peeti järjekordseid maakonna suvemänge,
korraldajaks seekord Kehtna vald.
Kui seni on ka Järvakandi võistkonnad üldjuhul ikka
„pildil“ olnud, siis seekord edu ei saavutatud – leppida
tuli tagasihoidliku 10. kohaga. Kavas olnud kolmeteistkümnest alast osaleti vaid kolmel (kergejõustikus, võrkpallis ja sõudeergomeetril).
Valla kultuurielu (seega ka spordielu) kureeriv abivallavanem Sirje Mett valla võistkonna tagasihoidliku esinemise põhjustest Järvakandi Kajale rääkida ei soovinud,
küll oli aga seda nõus tegema vallavanem Mart Järvik,
kelle sõnul oli 10. koht nõrk tulemus, selle peamiseks
põhjuseks pidas ta võistkonna puudulikku komplekteerimist. Kedagi otseselt süüdistamata märkis vallavanem
vaid, et kui näiteks juhtkonnavõistlusel ei osaletud objektiivsetel põhjustel, siis nii mõnelgi alal (lisaks eeltoodud
kolmele) võinuks siiski võistkonna parema tahtmise juures välja panna.
JK

ta Sloveenia laskurit 100 : 96,
1/16 matšis alistas ta kvaliﬁkatsiooni kolmanda numbri
Ksenia Petrova Venemaalt
105 : 100. 1/8 ﬁnaalis oli
vastaseks kreeklanna Anita
Evi Atla, kelle vastu Anneli
lasi hea tulemuse, kuid vastu
tuli võtta siiski kaotus. Kõige parema tulemusega tulnud kaotus andis Annelile 73
osaleja seas kõrge 9. koha.
Olümpiapiletid sai turniiri
esikolmik – türklanna, belglanna ja kreeklanna.
24. mail toimusid Järvakandis Eesti täiskasvanute
karikavõistlused. Sel õhtul
võis hea tujuga platsilt viimast korda lahkuda ka treener Toomas Kivilo, sest 12
karikast 8 tuli meie klubisse.
Sportvibu: mehed: 1. Taavi
Ennemuist, 2. Siim Aaver, 3.
Raul Kivilo; naised: 1. Eve
Kivilo, 3. Anneli Preimann.
Plokkvibu: mehed: 3. Evert
Ressar; naised: 1. Maarika
Jäätma, 3. Mariel Jäätma. Ka
naiskondlikud ja meeskondlikud üldvõidud tulid meile.
7. juunil toimus Järvakandis võistlus Visa Hing F2. Sel aastal tuli end proovile
panema rekordarv inimesi
– üle 60 sportlase oli nõus
laskma harjutust FITA-2 ühe
päevaga (mujal maailmas
lastakse seda harjutust tavaliselt 4 päevaga). Järvakandi
laskuritest tulid esikolmikusse Anneli Priemann (III),
Taavi Ennemuist (II), Kerdo
Tornius (I), Karl Kivilo (III),

Noored laskurid tulejoonel.

Marite Sommer (II) ja Liina
Edvand (III).
Pärast võistlust läks plats
juba Rabarocki korraldajate
kätte. Pisematele treenijatele
tähendas see puhkust, vanematele aga väikest laagrit
Valtus Tammiku talus. Sinna
ja tagasi sõideti jalgratastega.
Ning nädalavahetusel jõuti lisaks rokkimisele ka laupäeva
ennelõunal Pärnus võistlemas
käia. See tähendas küll väikest ohverdust mõne Rabarocki esineja mittenägemise
näol, kuid see tasus siiski ära.
Tuulevaiksel vihmasel päeval
sündis palju hooaja tippmarke ja ka mitu Eesti rekordit.
Meestest võitis Eve Suitsu
10. mälestusvõistluse Siim
Aaver 1222 silmaga, Priit Viher oli kolmas. Naistest tuli
1252 silmaga esimeseks Anneli Preimann ja kolmandaks
Bessi Kasak.
23.–28. juunil toimus
Prantsusmaal Boés selle aasta viimane maailmakarikaetapp. Meie klubi laskuritest
osalesid Taavi Ennemuist,

Bessi Kasak, Anneli Preimann ja Siret Luik. Ühtlasi
toimus seal Pekingi olümpiamängude viimane kvaliﬁkatsiooniturniir. Rõõmustada
võisime oma põhjanaabrite
üle, sest Matti Hataval õnnestus sportvibu meeste seas
olümpiapääse võtta. Meil
kahjuks seekord nii hästi ei
läinud ja parimaks jäi Siret
Luige 26. koht.
Ühtlasi tähendab see seda, et nüüd on täiesti kindel,
et Eesti vibulaskur sel aastal
olümpial ei lase. Muidugi on
kurb tõdeda, et tehtud töö
veel vilja ei kandnud. Kuid
ju oli selleks lihtsalt liiga vara. Tuleb oodata ja uskuda.
Uskuda ja edasi töötada.
Eriti hea meel on näha,
et klubiga üha uusi noori liitub. Loomulikult on laskmist
proovima oodatud ka täiskasvanud. Vibulaskmine on ala,
mis ei küsi vanust või välimust. Samuti ei ole selleks
tingimata tarvis punnis muskleid. Vaja on vaimujõudu.
Siret Luik

Veel suvemängudest
Tänavustel suvemängudel edukamaks esinemiseks oleks
kindlasti tulnud rohkem võistkondi välja saata, kuid et
tegu on valdade mängudega, siis on see ikkagi valla ﬁrmaüritus ja valla esindatus peaks kõige rohkem huvitama just valla juhtkonda. See ei tähenda, et vallas olev
vastutav isik peab ise koostama (v.a juhtkonnavõistlus)
võistkonnad ja need ka edukalt võistlema panema. Siinkohal on kohane märkida, et meie vallas on 3 spordiklubi, kes kõik on saanud ka tegevustoetust ja just koostöös
nendega oleks ju normaalne, et nad ka valla eest välja
tuleksid. Ja on tulnud ka. Arvan, et asja ametlikult ajades tulevad spordiklubid veelgi hoogsamalt vallale au ja
kuulsust tooma.
See on lihtsalt minu nägemus ja ma ei soovi siinjuures kedagi süüdistada. Loodan vaid, et meie vald oleks
sportlik ja alati oleks juhtide näol vallarahvale ka eeskuju
– ka näiteks valla terviseüritustel.
Margus Sepp
Järvakandi Gümnaasiumi kergejõustikutreener
(mitte Järvakandi valla treener)
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2009. aastal täitub 130 aastat, kui alustati
klaasitootmist Järvakandis

Rahvusvaheline puusümpoosion
“Puu 2008” 4.–9. augustil

Kuni 21. augustini töötab kooli kantselei
kell 9–13. Tel 487 7490.
Kooli töötaja annab infot ja
võtab vastu kooliastujate dokumente.
Järvakandi Gümnaasiumil on nüüdisaegne internaat.

Avamine 4. augustil kell 11 Järvakandi rahvamaja ees.
Kogu järgneva nädala on huvilistel võimalus jälgida,
kuidas puupakust sünnib kunstiteos.
Laupäeval, 9. augustil kell 11 puupäevade
lõpetamine ja Järvakandi 5. vallapäevade avamine
Järvakandi rahvamaja juures.
Kogu päeva jooksul toimub Järvakandis erinevaid
tegevusi:
• Alates kella 10 käsitöölaat rahvamaja ja
klaasimuuseumi läheduses
• 12–17 igal täistunnil Rapla- ja Pärnumaa taidlejate
esinemised klaasimuuseumi õuel ja rahvamaja
välilaval (vajaduse korral rahvamajas)
• 12.30–16.30 igal pooltunnil motovõistlused ujula
ümbruses, start ja ﬁniš rahvamaja taga
• 19 näidend “Meil Jerwencatos” klaasitootmise
algusest Järvakandis muuseumi õues
• 21 Tantsuõhtu, mängib Jaan Rello & Roller,
rahvamajas (ilusa ilma korral rahvamaja välilaval)
• Klaasimuuseumi ja klaasikoja ekskursioonid giidiga
• Tegevused lastele rahvamaja kõrval: mängutelk,
mängud, laulud-tantsud ja käelised tegevused
Ene Kanguri juhtimisel, batuudid
• Käsitöötubades rahvamaja fuajees saab meistrite
juhendamisel proovida oma näpuosavust
• Klaasikojas saab proovida klaasipuhumise võlu
• Loodusfotograaf Arne Kiin´i slaidiprogramm ja
fotograaﬁaalane nõustamine rahvamajas

XI klassi õpilased saavad omandada B-kat sõidukiloa.
Piisava arvu huviliste olemasolu korral on võimalik omandada ka C-kat juhiluba eelkutseõppes.
Sisseastumiskatsed gümnaasiumi sisseastujatele toimuvad
21. augustil. Katsed on vajalikud juhul, kui õpilase üldainete
keskmine hinne on alla 3,8 (ei arvestata kehalise kavatuse,
käsitöö, muusika- ja kunstiõpetuse hinnet). Test hõlmab üldteadmisi matemaatikast, emakeelest ja Eestimaa elust.
Vallavalitsus paneb tööle hommikuse bussiliini Järvakandi–
Kergu tingimusel, kui marsruudil Kergu–Järvakandi sõidab
vähemalt 7 Järvakandi Gümnaasiumis koolis käivat õpilast.
Enno Alliksaar
direktori kohustes
5646 6114

Järvakandi Aleviraamatukogus
üle-Eestilise õpilastööde konkurssnäitus

NÄITUSED laupäeval 11–18, pühapäeval 11–15
• Maie-Ann Rauna juubelinäitus klaasimuuseumi
näitusemajas
• MON FABLE – vana klaastaara ekspositsioon I,
klaasimuuseumis
• Kunstikonkursi “Minu klaas” parimad tööd
raamatukogus
• Fotonäitus “Järvakandi valla päevad 1996...2005”
rahvamaja fuajees
• Fotonäitus “Järvakandi noored” noortekeskuses
• Siidimaal, pärlid, keraamilised ehted rahvamaja
väikeses saalis, samas ka käsitöötuba
• Kootud vaibad rahvamaja fuajees

Koolirahu kontserdid Raplamaal
Esimest koolipäeva ja uue kooliaasta saabumist tähistatakse Raplamaal omalaadse traditsiooniga – ühel ajal üle maakonna toimuvate
Koolirahu kontsertidega.
Ettevõtmise eesmärgiks on anda koolidele võimalus alustada
kooliaastat väärika, piduliku ja kõrgetasemelise kontserdiga, luua
koolinoortele hetk kärarikkast suvest rahulikku koolirutiini ümberhäälestumiseks ning ligimese märkamiseks enda kõrval, õpetades
samas esivanemate traditsioonide austamist, tähtsustades identiteedi säilimist ning aidates kaasa armastuse ja austuse tekkimisele
kodukandi väärtuste vastu.
Rapla Kirikumuusikafestivali raames 1999. aastal alguse saanud ja
2002. aastal ülemaakonnalise haarde saavutanud kontsertide traditsioon on teada olevatel andmetel ainulaadne Eestis.
Püüame leida muusika kokkupuutepunkti aegumatu sõnumi, traditsioonide, noortepärasuse ning kõrgetasemelise esituse vahel.
1. septembril kell 10.30 esineb
Järvakandi Pauluse kirikus Andres Jäätma
(pildil).
Kui kunagi tekib isu kuulata vaikset ja intiimset laulu akustilise kitarrihelina saatel
mõnes hubases ruumis, siis Andres Jäätma kontserdil on see kindlasti võimalik.
See tagasihoidlik, kuid meeliülendav
muusika mõjub väga rahustavalt, kuid
samas värvib kuulaja ette hulgaliselt peenetundelisi kujundeid. Esitusele tulevad
peamiselt Andrese viisidele ja tekstidele loodud palad inimhinge
igatsusest ja otsimisest. Andres Jäätmaga koos esineb Maarja
Maasing kandlel ja klahvpillil.
Merle Lend, projektijuht
Jumalateenistused
Järvakandi Pauluse
kirikus

“MINU KLAAS 2008”
Avatud juuni lõpust septembri keskpaigani
tööpäevadel kell 12–18
1. septembrist ka laupäeval kell 11–16
•17 koolist ja klaasikunstiringist saabunud väga
huvitavaid töid eksponeeritakse kolmes vanusegrupis.
•Rohkem kui 200 osavõtja vahel jagatakse 24 auhinda,
neist igas vanusegrupis ka üks peaauhind. Auhinnad on
kujundanud ja puhunud klaasist Järvakandi klaasistuudio kunstnikud Eero ja Kaja Vaikre ning Eili Soon.

Pühapäeval, 10. augustil
• 11 Klaasimuuseumi ekskursioon giidiga
• 11.30 Vallapäevade lõpetamine Järvakandi
Pauluse kiriku juures
• 12 Ansambli Robirohi kontsert Järvakandi
Pauluse kirikus

TOETAVAD
Järvakandi Aleviraamatukogu
Järvakandi Klaasimuuseum
Järvakandi Vallavalitsus
Kohaliku Omaalgatuse Programm

OÜ L A N D E K E R
Ostame kasvavat metsa,
metsamaad ja raieõigust
 hind kuni 120 000 kr hektar,
(ka läbi raiutud ja hüpoteegiga)
Telefon 489 4055,
 ettemaksu võimalus
511 0415, 517 9866,
 maamõõtmine
faks 489 4962
 nõustamine
Rapla, Tallinna mnt 22/24,
ja abi asjaajamisel
III korrus

Muuseumide sidemed tihenevad
Juunis käis Järvakandi Klaasimuuseumis Soome Klaasimuuseumi direktor Heikki Matiskainen (pildil koos Mart
Järvikuga), kes tutvus ka siinse väljapanekuga, huvitudes
eriti Hüti klaasikoja toodetest koostatud näitusest.
Külaskäigu üheks eesmärgiks on ka siin eksponeeritavatest klaasesemetest koostatud näituse avamine Soomes
ja põhjanaabrite praegu maailmas ringi rändava näituse
eksponeerimine Eestis 2009. või 2010. aastal.

• Pühapäeval, 20. juulil kell 16.00 surnuaiapüha
jumalateenistus kalmistul
Jumalateenistused Järvakandi (Kehtna) Peetri kirikus
• Pühapäeval, 27. juulil kell 15.30 surnuaiapüha
jumalateenistus kalmistul, järgneb armulaud kirikus

13. juulil kell 11.00 surnuaiapüha Lelle kalmistul
2. augustil kell 12.00 surnuaiapüha Kergu kalmistul

FERIA - tasuta flamenkopidu kõigile!
10. augustil on Kohilasse Tohisoo mõisaparki
oodatud kõik flamenko- ja hispaania kultuuri
sõbrad. Pidu algab traditsioonilise
rongkäiguga läbi Kohila.
Ferial esinevad kõik heal tasemel
Eesti flamenkostuudiod.
Vaatamist ja erinevaid
tegevusi jagub igas
vanuses külastajatele.
Õhtul on tasuline
kontsert Tohisoo mõisas,
kus külalisesinejateks on
2 professionaalset tantsijat
Hispaaniast, laulja ning
flamenkokitarrist.

85
Martin Tuisk
75
Maare Kuum

75
Ando Lillioja
70
Taive Roosi

Helmi Sindonen
16.12.1971–
30.05.2008

Info www.feria.ee

JK

INFORMATSIOON

ABIPALVE

Seoses OÜ Järvakandi Kommunaal kolimisega alustame kodanike teenindamist uuel aadressil Järvakandis Energia 1 alates 7. juulist 2008. a.
Postkast veearvesti näitude kogumiseks paigaldatakse aadressilt Turu 5 ärikeskusesse-teenindusmajja aadressil Pargi 1.
OÜ Järvakandi Kommunaal

20. mail varastati Tartumaalt Vana-Kuustest must murutraktor
Partner 125-97. Kui keegi on sellist näinud või on kellelegi
seda müüa pakutud, siis palun teatada telefonil 565 9064 (vaevatasu 5000 krooni).

SAUN
25. juunist 8. augustini on seoses remondiga saun avatud
REEDETI naistele kl 11–16, meestele kl 17–21.30

