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Aasta Õppija 2012 nominent on
Jaanika Värat
„Teadmiste täiendamine kestab
lakkamatult kogu elu.
Keegi pole õppimiseks
liiga tark või uuesti
alustamiseks liiga rumal.“
Toomas Hendrik Ilves

Juba 15. aastat tähistatakse haridusmaastikul Täiskasvanud
Õppija Nädalat (TÕN), mille
raames valitakse igas maakonnas Aasta Õppija, Aasta Koolitaja ning Koolitussõbralikum
Organisatsioon.
Käesoleva
aasta moto oli: “Õige aeg on
õppida!“
Rapla maakonna tublimate
tegijate tänuüritus toimus Vigala vallas 19. oktoobril. Sel
aastal esitati Järvakandi vallast
Aasta Õppija tiitlile Jaanika
Värat, lasteaed Pesamuna rühma- ja liikumisõpetaja.
Jaanika on pikki aastaid
panustanud lasteaialaste õpetamisele ja suunamisele, olles
alati põhjalik, kohusetundlik
ning oma eesmärkide täitmisel
sihikindel. Oma igapäevatöös
pakub ta lastele rohkelt positiivseid emotsioone, eduelamusi ning tuge.
Aastatel 2009–2012 õppis
Jaanika Tallinna Pedagoogilises Seminaris, omandades rakenduskõrghariduse lasteaia-

õpetaja erialal. Väga heade ja
kõrgete õpitulemustega paistis
ta silma ka koolis, kus teda
tunnustati Sihtasutuse Archimedes väljaantava õpetajastipendiumiga.
Jaanika õppimise lugu on
puudutanud paljusid inimesi
tema ümber, muutes ka nende
hoiakuid, mõttemudeleid ning
vaateid õppimisele ning haridusele.
Käesoleva aasta sügisest
alustas Jaanika käe all tegevust
tantsuline liikumisring 4–6aastastele tüdrukutele. Loomulikult rõõmustavad selle üle nii
lastevanemad, lapsed kui ka
kogu lasteaia personal, sest huvitegevus on pikki aastaid lasteaias praktiliselt puudunud.
Jaanika on aktiivne ka ühiskondlikult. Ta on osalenud
mitmetel valla suurüritustel,
juhendades kas võimlemisprogramme või saatnud tantsuplatsile väikesed tantsutüdrukud lasteaiast.
Jaanika on ehe näide elukestva õppimise mõjust. Omandatud kõrgharidus on muutnud
teda veelgi enesekindlamaks,
professionaalsemaks ning on
pannud teda mõistma, et enese
igakülgne täiendamine on vajalik, tore ja hea.
Heivi Kipper
lasteaed Pesamuna direktor

Hooldekodu sai raamatuid ja televiisori
Oktoobris ja novembris rõõmustasid
Järvakandi hooldekodu asukaid toredad kingitused: saadi rikkamaks raamatute ja uue televiisori näol.
Nii kinkis Vello Tammaru Rapla
Lions klubi kaudu üle saja ühiku väliseesti autorite (peamiselt Austraalias
välja antud) ilukirjandust, uue teleriga
tegi hooldekodu asukatele heameelt
Aleksander Kuruson.
Suur tänu headele inimestele!
Hooldekodu elanike nimel
Tiina Logberg
hooldekodu juhataja

Austati isasid
11. novembril oli kultuurihallis taas
üks pidulik õhtupoolik, seekord austati
isasid ja vanaisasid. Pidupäevakõnega
esines kultuurihalli juhataja Tiia Hansar, pakkudes ka heaks isaks olemise
retsepti. Enne kontserdikava algust
vaadati slaidikava esimese raamatu
ballist. Toreda isadepäevakontserdi
sisustasid lasteaia ja kooli laulu- ning
tantsulapsed, kultuurihalli noored näitlejad (juhendaja Rea Licht) ja naisrahvatantsurühm (Eha Teras). Kahele
viimatinimetatule oli see esimesene
avalik ülesastumine.
Kontserdikava seadsid kokku Tiia
Hansar ja Rea Licht.

Sotsiaaldemokraatidest riigikogulased
Järvakandis
Jaanika Värat.

Heivi Kipper

Poistenädal koolis
Novembris toimus meie koolis traditsiooniline poistenädal.
Kõik päevad olid sisustatud millegi põnevaga ning möödusid väga aktiivselt.
Poistel oli võimalus kahel
erineval stiilipäeval näidata oma
moealaseid oskusi, selle aasta
teemadeks olid „Pintsak ja vuntsid“ ning „Prillid“.
Poiste lemmikvõistluseks kujunes paberlennukite täpsusvise.
Algklasside täpseim oli Magnus
ja põhikoolist Kristen. Neljapäevaks pidid poisid kõik oma jõuvarud kokku võtma ning näitama
oma tugevust käesurumisvõist-

lusel „Tugevaim käsi 2012“.
Tugeva käe tiitli napsasid endale
algklassides Aldo ning põhikoolis Kerdo.
Nädal lõppes sportlikult.
Tublid sportlased demonstreerisid koolivõimlas, kuidas üks
korralik teivashüpe välja näeb.
Seejärel toimusid pallimängud,
seekord võtsid omavahel mõõtu
isad ja lapsed. Pojad-tütred pidid
küll isadele alla vanduma, kuid
ehk on järgmisel aastal lootused
kõrgemad. Toredale nädalale pani punkti laste ja isade ühine joonistamine.
Rita Kardaš

Uhked vuntsikandjad.

Rita Kardaš

2. novembril viibisid Järvakandis (kahepäevase Raplamaa ringsõidu raames) Riigikogu sotsiaaldemokraatliku
fraktsiooni liikmed Kajar Lember, Karel Rüütli, Rannar Vassiljev, Kai Kalamees.
Külastati vallamaja, Järvakandi
Avatud Noortekeskust, Järvakandi
Kultuurihalli, Klaasimuuseumi, Järvakandi Klaasistuudiot, lõunastati Kinokohvikus ning tutvuti veeprojekti raames ettevõetavaga.
Külalised andsid ülevaate Riigikogus toimuvast ja kuulasid ära omavalitsuste mured. Vallavanem Mart
Järviku sõnul jäi riigikogulastel Järvakandist kui nende silmis kompaktsest ja raskel kriisiajal hästi toimivast
omavalitsusest väga hea mulje. Nad
kahetsesid, et ei jõudnud külastada
kooli ja lasteaeda, vibuklubi Ilvest ja
veel mitut plaanitud kohta. Üks päev
jäi lihtsalt lühikeseks.
JK
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VOLIKOGU
Volikogu pidas istungi 31. oktoobril
Ülevaatega muuseumi jooksva aasta tööst ja edasistest
plaanidest esines muuseumi juhataja Allan Kima, ülevaate
noortekeskuse jooksva aasta tööst ja edasistest plaanidest
andis Mikk Merekivi. Volikogu võttis kuuldu teadmiseks.
Maade munitsipaalomandisse taotlemine
Kuulanud ära majandusnõunik Ene Nüganeni ettekande, otsustas volikogu maade munitsipaalomandisse taotlemise kinnitada.
Ülevaade veeprojekti käigust, bussijaama remondist,
Nõlva 7 heakorrast ning tänavavalgustuse olukorrast
Ehitusnõunik Meelis Tomsoni selgituste kohaselt on
veeprojekti ehitustööd kulgenud plaanipäraselt ja on
ajagraaﬁkus. Nõlva tn 7 omanik ei ole oma kinnisvarast
Järvakandis huvitatud ja keeldub investeeringute tegemisest, sh ka korrastustöödest kinnistul. Täitmata on ka
saadetud ettekirjutus. Tänavavalgustus on kontrollitud ja
hooldatud ning peaks toimima korralikult. Bussijaama ootepaviljoni remonditööd aga venivad ehitusnõuniku sõnul
töömeeste puudumise tõttu.
Info
Raamatupidaja Helje Nahkur andis ülevaate 2013. aasta
eelarve koostamise kohta.
Hariduskomisjoni esimees Enno Alliksaar selgitas hariduskomisjoni ettepanekut mitte avada uuel õppeaastal
Järvakandi Gümnaasiumis kümnendat klassi.
Abivallavanem Sirje Mett andis ülevaate Rohelise Jõemaa koostöökogus osalemise seniste tulude ja kulude analüüsist ja võrdlusest Raplamaa Partnerluskoguga.
JK

Elukohaks Järvakandi
Valla eelarve tulupoolel on määravaks osaks Järvakandi
elaniku üksikisiku tulumaksust vallale laekuv summa.
Tulumaks laekub vallale ainult elanikult, kes on riigi rahvastikuregistris määranud oma elukoha Järvakandi valda.
Äsja tutvusin nimekirjaga teiste omavalitsuste elanike
lastest, kes käivad meie lasteaias või õpivad Järvakandi
koolis. Loogiline, et lasteaia- ja kooliteenust Järvakandis
kasutavad ka ümberkaudsete Kehtna, Raikküla ja Vändra
valla külade lapsed. Kummaline on, et lasteaias ja koolis
leidub päris palju lapsi, kelle elukohaks on märgitud Tallinna ja Tartu linn ning Viimsi, Lihula, Kohila ja Kaiu vald.
Lasteaia- ja koolitee tundub neile lastele pikavõitu. Ainus
seletus on, et nende laste vanemad elavad ja töötavad tegelikult siin, Järvakandi vallas. Lugupeetud lastevanemad,
teie kasutate siinset infrastruktuuri, aga tasu selle kasutamise eest üksikisiku tulumaksu näol laekub sellesse omavalitsusse, mida näitab rahvastikuregister.
Siit palve: registreerige oma elukoht rahvastikuregistris Järvakandi valda ja üksikisiku tulumaks hakkab uuel aastal laekuma meie valda, kus on teie tegelik
kodu. Kõikides asjassepuutuvais küsimustes on valla töötajad teile igal tööpäeval nõu ja oskustega abiks. Omaltpoolt luban igale selles aastanumbris end Järvakandi valla
elanikuks registreerinud perele kingituseks mahuka raamatu „Klaasipealinn Järvakandi. Järvakandi kant”.
Enno Alliksaar
Järvakandi Vallavolikogu esimees

MTÜ Järvakandi Arendusselts
9. novembril hinnati Raplas Kohaliku Omavalitsuse Programmi II vooru projekte. Rahastada otsustati ka kahte
MTÜ Järvakandi Arendusselts projekti „Järvakandi Klaasimuuseumi püsiekspositsiooni uuendamine” ja „Järvakandi läbi sajandite III” vastavalt 1540 ja 1500 euroga.
Kaasrahastaja on Järvakandi Vallavalitsus.
Esimene projekt hõlmab klaasimuuseumi keskaegse
klaasikoja eksponaatide uuendamist, et muuseum oleks endiselt atraktiivne ja külastajatele huvipakkuv ka järgmistel
aastatel. Seni on muuseumi aastas külastanud 3500–4000
inimest ja seda arvu ei tohi lasta langeda.
Kevadel trükivalgust näinud „Klaasipealinn Järvakandi.
Järvakandi kant” ei suutnud mahutada kogu olemasolevat
materjali.
Et trükise „Järvakandi läbi sajandite III” maht on planeeritud 120 lehekülge, on veel vaba ruumi. Kellel on mõni
hea idee või lugu lauasahtlis, võtke välja. Olete alati teretulnud. Kirjutada võite meiliaadressil enno@jarvakandi.ee
Enno Alliksaar
MTÜ Järvakandi Arendusselts juhatuse liige

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

Järvakandi reoveekogumisala
ehitustöödest
Järvakandi alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimistööd jätkuvad hoogsas tempos. Ehitaja
on püsinud tööde täitmisega
kokkulepitud ajagraaﬁkus.
Novembrikuu II nädalal
olid kanalisatsiooni ehitustööd lõpetamisfaasis Staadioni tänaval. Samal ajal
käisid tööd veetrassi väljaehitamisega uuest pumbajaamast Ujula tänava kaudu
suunaga Mai tänavale. Alustatud on ehitustöödega Saeveski tänaval.
Valminud on uus veetöötlusjaam
asukohaga
Tallinna mnt 15. Seal on
paigaldatud joogivee puhastusseadmed, tööd käivad
hetkel veel elektri- ja mullatööde rindel.
Reoveepuhastis (asukohaga Rahu 40) on lõpetatud
mudatiikide
puhastamine ning puhastatud reovee
loodusesse tagasi suunava
väljavoolukoha kohendamine. Heakorratööd lükkuvad

Tööd Pargi tänaval.

järgmise aasta kevadesse.
Soe ja pikk sügis aga võimaldab sel aastal taastada
asfaltkatted, uue asfaldi saab
Pargi tn lasteaiast Uue tn
ristmikuni, Nõlva tn Tallinna
mnt ristist Kelluka ja Kooli

Riigo Radik

tänavani. Ülejäänud teekatted taastatakse siiski järgmisel aastal.
Ehitustööde teostamise
ajaks on vallavalitsus väljastanud loa ajutiselt tänavate ja
teelõikude sulgemiseks ning

seetõttu palume Järvakandi
elanikel suhtuda leplikumalt
ja mõistvamalt tekkinud olukorda.
Riigo Radik
OÜ Järvakandi
Kommunaal juhataja

Ettekandeid konverentsilt „Vaimne tervis“
2. novembril toimus Raplas
maakonna 15. tervisekonverents. Seekord teemal
,,Vaimne tervis“. Kohalolnuna soovin vahendada
Järvakandi inimestele ülimenukaid ja vajalikke ettekandeid. Ehk saab keegi abi
või tuge neid lugedes. Tervist soovides
Tiia Hansar
Kui laps vajab abi
Mida teha, kui …
… kohtad last, kes räägib
sulle, et ta pole kaks päeva
midagi söönud ja palub sul
anda talle natuke süüa või
raha; … kohtad last, kes kannatab kiusamise ja vägivalla
all koolis või kodus või mis
tahes muus paigas;… kohtad
last, kes räägib sulle, et ta ei
taha enam elada ja tead, et ta
on üritanud endalt elu võtta;
… kohtad last, kes on öösel
väljas ja räägib, et ta ei julge
koju minna; … kuuled oma
naaberkorterist tihti laste
hüsteerilist nuttu ja karjeid.
Neid ja teisi taolisi olukordi, kus mõni laps on hädas ja vajab abi, võib elus
paraku ette tulla. Mõnikord
on see lihtsalt meie, täiskasvanute kogemus ja „kõhutunne“, mis ütleb, et siin on
midagi lahti. Sageli aga peatavad meid sekkumast oma
väärtushinnangud, veendumused, uskumused, hirmud
ja kõhklused, nagu:
• Äkki ma teen sääsest
elevandi, reageerin üle?
• Igal perel on oma elu,
mul pole õigust sinna sekkuda.
• Kindlasti märkab keegi

teine, see ei pea mina olema.
• Pole minu mure.
• Lapsel on vanemad ja
nemad teavad paremini, mis
talle hea on.
• Kui ma sekkun, siis võidakse mind süüdistada isikupuutumatuse rikkumises.
• Ma pöörduksin heameelega, aga ei tea, kuhu.
2011. a lõpul on EV õiguskantsler ja laste ombudsman Indrek Teder andnud
välja juhendi abivajavast
lapsest teatamiseks, mis on
mõeldud kõigile täiskasvanuile ja eriti neile, kes oma
töös puutuvad sageli kokku
lastega (õpetajad, kasvatajad, tervishoiu-, lastekaitseja noorsootöötajad) ning mis
kirjeldab olukordi, mil kindlasti tuleks sekkuda ja milline on sekkumise õiguslik
alus. Juhendiga soovitakse
ärgitada kõiki täiskasvanuid
veel enam märkama laste
muresid, eriti laste väärkohtlemist ja ka seda, kui lapse
põhilised vajadused ja heaolu on rahuldamata. Alljärgnevalt mõned olulisemad
väljavõtted lasteombudsmani juhendist, mis olid arutlusel ka tänavu juunis Raplas
toimunud laste vigastuste
teemalisel ümarlaual.

• Laps elab üksinda.
• Laps vajab erispetsialisti abi (arsti, logopeedi, psühholoogi vm), aga vanem ei
tunnista seda või ei oska abi
otsida.
• Laps ei käi koolis.
• Laps jooksis kodust ära.
• Laps on sunnitud kokku
puutuma tema eale ja arengutasemele mittesobiva infoga (näiteks pornograaﬁa,
vägivald).
Hädaohus oleva lapse puhul on ohustatud tema elu ja
tervis. Hädaoht võib tuleneda nii välisest keskkonnast,
teiste tegevusest kui ka lapse
enda käitumisest.
Näiteid:
• Laps on vägivalla ohver
(see võib olla nii vaimne,
füüsiline kui ka seksuaalne
vägivald).
• Laps on tõsiselt haige.
• Laps üritas enesetappu
või plaanitseb seda.
• Laps on alatoitumuses.
• Laps pani toime süüteo.

Iga inimese kohustus on
teatada abivajavast lapsest!
Abivajav laps on üldmõiste, mille alla kuulub ka hädaohus olev laps. Mõlemad
vajavad märkamist ja abi.
Abivajava lapse puhul on
ohustatud tema turvatunne,
areng ja heaolu.
Näiteid:

Abivajavast või hädaohus
lapsest tuleb teatada vallavalitsusele (võimaluse korral otse lastekaitsetöötajale)
või politseile.
Need on haldusorganid,
kellel on seadusest tulenevalt ülesanne abistada ja
kaitsta last. Oluline on teada,
et kuna nendel asutustel on

Laps, kelle elu, tervis, turvatunne, areng või heaolu on
ohustatud, vajab abi!
Oluline on sellest teada
anda neile inimestele, kellel
on seaduslik alus sekkuda ja
võimalus abi osutada.

seadusjärgne õigus töödelda
lastega seotud isikuandmeid,
võib abivajavast lapsest teatada ja vajaduse korral edastada temaga seotud andmeid
ka ilma lapse/ja või tema
seadusliku esindaja teadmise ja nõusolekuta. Kohalikul
omavalitsusel ja politseil on
kohustus arvestada lapse ja
tema lähedaste õigusega privaatsusele ning kaitsta isikuandmeid kuritarvituse eest,
sh hoida saladust väljaspool
tööd ning lähtuda vaid neist
isikuandmetest, mis on asjassepuutuvad, st lapse abistamiseks vajalikud.
Laste õiguste ja kaitse
kohta saab rohkem lugeda
kodulehelt http://lasteombudsman.ee. Lasteabi telefonile
116 111 ja e-posti aadressile
info@lasteabi.ee ning kodulehele www.lasteabi.ee saavad pöörduda nii lapsed ise
kui ka täiskasvanud, kes tahavad nõu mis tahes laste abistamisega seotud küsimustes.
Ja lõpuks on alati tõhusam ning lapsele suurimaks
abiks, kui ta ei peaks kunagi sattuma olukordadesse,
kus tema heaolu või tervis
on ohus. Armastavad ja
mõistvad täiskasvanud lapse
ümber, kes märkavad tema
vajadusi ja muresid ning tahavad ja oskavad nendega
arvestada, loovad lapsele
turvalise baasi nii lapseeas
kui ka kogu ülejäänud eluks.
Merike Sisask
Eesti-Rootsi Suitsidoloogia
Instituudi (ERSI) tegevdirektor ja vanemteadur,
TLÜ Sotsiaaltöö Instituudi
dotsent
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Vaikne hooaeg

Klaasiüliõpilased
Järvakandis

Sügis on spordirahvale rahulikum aeg, põhiliselt toimuvad
saalitreeningud, ka metsarajad
saavad valgel ajal kasutust.
20. oktoobri hommik oli kole ja vihmane, terviserajal oli
planeeritud igasügisene „iluravi“ päev. Karta oli, et ega tööpäevast asja saa, kuid läks nii,
et plaanitud töö sai tehtud. Siinjuures tänu viiele spordisõbrale
ja eriti tubli oli Mari.
Üks väike tõrvatilk on selles terviseraja loos ka. Hilissügisel on rajale tekkinud ebameeldivad vaod ja tekitajaks
ATV tüüpi sõiduvahend. Loodan, et tegu on lihtsalt arusaamatusega ja jälgede omanik
saab isegi aru, et „krossitamine“ jäägu ikka krossikale.
Vihmane suvi ja sügis on
pooleli jätnud ka ühe rajalõigu
remondi, aga lootus on külmale ja kuivale ilmale, et enne
lund saaks asjad ühele poole
ja suusatalv ei läheks raisku.
Suusatalve õnnestumine ei
olene siiski ainult lumerohkusest, vaid ka suusaradade olemasolust… See on aga omaet-

8. novembril käisid Järvakandis Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonna õppejõud ja magistrandid.
Dotsent Tiina Sarapu: „Jäime reisiga väga rahule. Klaasitehas võttis meid lahkesti vastu ja tutvustas tööprotsesse. Nii tudengitele kui ka õppejõududele oli see väga vajalik ja silmaringi avardav
kogemus. Loodan, et ka keegi meie üliõpilastest
saab kunagi tehasega koostööd teha, olgu siis disaini või tehnoloogia poole pealt.
Väga-väga rõõmustab meid see, et Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonna vilistlased on
hoolega hoidmas piipe ning oskusi soojas hubases
klaasistuudios ning jagamas klaasiga töötamise
oskusi ja klaasitöölummust nii kohalikele noortele kui ka kõigile huvilistele. Rõõmustasime ka
võimaluse üle külastada klaasipealinna klaasimuuseumi. Usun, et kõigi eestlaste eneseteadvust
ja enesetunnet tõstab selline kohalikku ajalugu
tutvustav ja kohalike inimeste oskusi väärtustav
muuseum.”
„Ka mulle meeldis tänane käik väga, tahtnuks
rohkem üliõpilasi kaasata, nad jäid millestki väga toredast ja harivast ilma. Aga tuleme uuesti ...
kommenteeris vallamaja fuajees põgusal klaasikunsti peatusel klaasikunsti osakonna juhataja
professor Mare Saare.
„Aitäh, Järvakandi! Tänu sellele kohale on Eesti klaasil nii suurtööstus kui ka väikestuudio, nii
ajalugu kui ka tänapäev – ühes kohas koos,“ ütles
lõpetuseks rahulolev dotsent T. Sarapu.
Kaja Vaikre
EKA vilistlane, Järvakandi klaasiring

Suusaraja remont.

te teema ja loodame jõuludeks
selles osas targemad olla.
Sel sügisel alanud maakonna korvpalli MV jääb sel aastal
meie poolt vahele. Kas üheks
hooajaks või ..., seda ei oska
öelda. On ju koolist pea igal
kevadel ikka mõni tubli pallipatsutaja lendu läinud ja paraku nad minema lendavadki.
Kuna enam ei mängita ka teist
liigat (n-ö vanameeste liiga),
siis spordikooli poistega võidu

Margus Sepp

joosta enam ei suuda. Loodame, et uus hooaeg toob uued
tuuled. Seda enam, et treeningutest võtab sel sügisel osa
pea iga kord kahe meeskonna
jagu mehi.
1. detsembril peetakse
koolimajas JÕULULAATA.
Muude toredate jõulu- ja tarbeasjade kõrval on plaanis ka
talispordivarustuse müük-vahetus. Kutsun üles kõiki üle
vaatama oma hoiupaigad ja

võimaluse korral tuua seisma
jäänud (ja enam kasutust mitte leidvad) talispordivahendid
(eriti on oodatud SUUSAVARUSTUS) laadale. Kas panna
asjad müüki, anda ära sümboolse hinna eest või lihtsalt
kinkida abivajajale, sõltub
muidugi kauba väärtusest ja
ehk ka iseenda soovist. (Info 528 9467 – Margus Sepp.)
Jõululaadal näeme!
Margus Sepp

Järvakandi jalgpallipoisid osalesid oma
esimesel turniiril
Tänavu sügisel asutati maakonna jalgpalliklubide initsiatiivil MTÜ Raplamaa Jalgpallikool, mille treeningurühmad
tegutsevad mitmes maakonna
keskuses.
Oktoobris alustas kaks treeningurühma tegevust ka Järvakandis. Lasteaias juhendab
jalgpallihuvilisi Taavi Tüvist,
kooli algklassipoistest koosnevat rühma aga Vladimir Bažanov, kelle juhatuse all on kahel korral nädalas harjutamas
üheksa poissi.

18. novembril toimus Rapla Sadolini spordihoones ka
esimene jalgpallikoolisisene
treeningturniir, kus nooremas vanusegrupis osalesid
ka meie poisid (lisaks Kohila ja kaks Rapla võistkonda).
Treener V. Bažanov: „Poisid
esinesid tublilt, saades kaks
võitu, kaks viiki ja kaks kaotust ning jagades II–III kohta.
Tulemus on seda hinnatavam,
et treeningud on kestnud vaid
veidi üle kuu.“
JK

Klaasistuudiot külastamas

Vaba aeg KLAASIGA
Järvakandi jalgpallipoisid.

Vladimir Bažanov

Ettelugemised ja kahed omanäolised raamatukogupäevad
Pärast suvist vaikelu on taas
kord vajalik raamatukogu olemasolu meelde tuletada. Anda
lugejatele ja nende sõpradele teada – me oleme endises
kohas, ikka avatud, valmis
rahvast abistama ja argielu rikastama. Lisaks on saabunud
lugemiseks palju uut ja sisukat
kirjandust.
Selle aasta raamatukogupäevade moto oli „KOHTUME RAAMATUKOGUS“.
Üleriigiline avaüritus on
traditsiooniliselt olnud ettelugemispäev, nii ka meie
raamatukogus.
Sedakorda
kutsusid raamatukogupäevade
korraldajad üles lugema meie
armastatud lastekirjaniku Aino
Perviku tekste. Möödus ju sel
aastal 80 aastat Järvakandis
üles kasvanud lastekirjaniku
sünnist.
Ettelugemispäeva hommikul saime koos lasteaia vanemate rühmade lastega teada,

kuidas Sinivant kaitseb tormakaid pisipõnne, hoides ära nii
mõnegi õnnetuse. Noorema
rühma põnnid aga kuulsid,
kuidas Paula poodi läks ja mida ta teel tähele pidi panema,
et turvaliselt kohale jõuda.
Saamaks osa Täiskasvanud
Õppija Nädala ettevõtmistest,
kutsuti ühel õhtul raamatukokku ökoloogiliselt mõtlevad
inimesed jagama mõtteid taaskasutusest nii ja teisiti. Vestlust ilmestasid vanapaberist
tehtud korv-lillepoti ümbris,
korkidest sünnipäevakalender,
vihmapill ja palju raamatuid
heade ideedega.
Nädal hiljem sai seltskond
huvilisi osa väljasõidust Jalase külla, kus külastati pedagoogikateadlase Leo Villandi
kodukohta. Tutvuti tema lese
Ainoga ja räägiti vastilmunud
raamatust „Leo Villand: kultuurile pühendatud elu“. Külastati AS Gildemann kiviraiu-

Mare Saare

mistöökoda.
Raamatukogupäevade viimasel päeval, 30. oktoobril
laenutas ja soovitas raamatuid
abivallavanem Sirje Mett. Nii
mõnigi siseneja arvas eest
leidvat uue töötaja. Rikastav
kogemus nii meile kui ka temale. Tuleval aastal kohtume
raamatukogus jälle tuntud inimesega, kes soovitab ja laenutab teile raamatuid.
Omamoodi tähtpäevahõnguline 15. Põhjamaade raamatunädal „MITMEKESINE
PÕHJALA“ algas taas ettelugemisega, sel korral hooldekodus. Raamatuks oli välja
pakutud T. Egner „Pillimees
Ronihiir, Morten ja nukatuka
metsarahvas“.
Särasilmsed
hooldekodu inimesed seadsid
end mugavalt kuulama ja lugemine võis alata. Kuulajate
ees rullus lahti tore lugu usinast Mortenist ja Ronihiirest,
kes üle kõige armastas laul-

da. Õhtul kell 19.00, nii nagu
viimased 15 aastat novembri
teise nädala esmaspäeva õhtul, kustutati raamatukogus
elektrivalgus ja loeti päris tule
valgel. Sel korral oli eestlaste
jaoks tõlgitud katkendid Miika
Nousiaineni raamatust „Vaarikalaevukese põgenik“.
Samasse nädalasse jäi ka
esimese klassi õpilaste raamatukogutund - tutvumiskäik.
Meeldivalt palju huvilisi tõi
raamatukokku Eno Raua raamatu „Naksitrallid“ ilmumise
40. juubeli tähistamine. Kohaletulnud nautisid raamatust
katkendite kuulamist, joonisﬁlmi vaatamist ja Sammalhabeme tee rüüpamist.
Kahed omanäolised raamatukogupäevad on selleks aastaks lõppenud, huvitavad üritused raamatukogus aga jätkuvad,
jälgige reklaami – KOHTUME
RAAMATUKOGUS!
Rita Merekivi

Järvakandi klaasiringi möödunud õppeaasta lõppes kevadel toreda klaasireisi ja -näitusega. Uut
aastat alustame Tallinnas klaasikunstnikelt õpitud
värskete, suurepäraste, kuid lihtsate nippide rakendamisega. Lisaks teadmistele saime suvel ka töövahendeid juurde.
Oleme küll jätkuvalt remondilainel, kuid
see ei takista enam tööga alustamist. HAKKAME TAAS MAAILMA MUUTMA, nagu ka
friendsofglass.com/ee propageerib. Ehime end,
oma kodu ja ümbrust selle suurepärase kauni ökoloogiliselt olulise ja iidse materjali – klaasiga.
Juba 5000 aastat tagasi osati klaasist imelisi
asju teha. Ei ole see ka meile nii ületamatult keeruline, kui esialgu tundub. Klaasiga lähedaseks
saamiseks on vaja vaid tahet ja julget pealehakkamist. Tarkust klaasi oma tahtele allutamiseks saab
juhendajatelt – nii omadelt kui ka võõrastelt. Nippe jagama ja töid näitama on lubanud tulla mitmed
Eesti Klaasikunstnike Ühenduse liikmed.
Alustame kõige lihtsamast – klaasikillumängust. Sulatame neist ehteid, pühadekaunistusi ja
koogialuseid, sekka vahvaid talvepimeduses värve
pilduvaid küünlatopse. Kui lõikamine selge, õpime tasapisi selgeks ka teised tehnikad, kuni võime
klaasist teha peaaegu kõike, mida hing ihaldab.
Läheneme klaasile pingevabalt, loomingulisi piire
seadmata, ometigi targalt.
Olete kõik oodatud!
Tunnid toimuvad T 16–17.30 ja R 18–19.30
Pargi 1 II korrusel – sauna kohal endises kohvikus.
Täpsem info tel: 5341 5535.
Kaja Vaikre
klaasikunstnik
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Tarbijakaitseameti meeldetuletus
Ees ootav pühadeaeg suurendab inimeste kulutusi, mida
osa püüab katta laenurahaga. Hoogustub krediitkaartide
kasutamine, järelmaksu võtmine ning samuti elavneb
kiirlaenuturg. Tarbijakaitseamet annab seetõttu inimestele
nõu, millele krediidilepingute sõlmimise puhul tähelepanu pöörata.
• Mõtle põhjalikult läbi, kas ost, mille jaoks laenuraha vajad, on ikka hädavajalik ja kas krediitkaardi kasutamine,
järelmaksu või laenu võtmine on ostu ﬁnantseerimiseks
kõige mõistlikum. Ehk kannatab ostuga oodata nii kaua,
kuni oled vajaliku summa oma sissetulekutest kõrvale
pannud.
• Kui oled otsustanud laenuraha kasutamise kasuks, võiksid kaaluda erinevate krediidiandjate pakkumisi (võta enne otsuse tegemist pakkumine 2–3 erinevalt ﬁrmalt).
• Tingimuste võrdlemiseks küsi koos pakkumisega tarbijakrediidi teabelehte, kus on lühidalt kirjas Sinu jaoks olulisemad lepingutingimused: laenusumma suurus, aastane
intressimäär, krediidi kulukuse määr, kuumakse suurus,
viivised, kõikvõimalikud muud võlgnevusega lisanduvad
tasud, lepingust taganemise võimalused.
• Kui soovid, peab krediidiandja lisaks teabelehele Sulle
andma ka lepinguprojekti koopia, et sellega põhjalikult
enne allkirjastamist tutvuda.
• Pärast lepingu sõlmimist on Sul taganemiseks aega 14
päeva.
• Kui taganed lepingust 14 päeva jooksul, ei pea Sa krediidiandjale esitama põhjendusi, kuid oled siiski kohustatud
tasuma intressi perioodi eest, mil Sa krediiti kasutasid.
• Kui soovid raha lepingus ettenähtud ajast varem tagasi
maksta, pead arvestama leppetrahvi maksmisega.
Rohkem infot veebilehelt laenatargalt.ee ja tarbijakaitseameti kodulehelt tarbijakaitseamet.ee/raha, või helista
tarbijakaitseameti nõustamistelefonile 1330 / 620 1707.
Tarbijakaitseamet
info@tarbijakaitseamet.ee

Kultuurihallis tulekul
21.11 kl 17–19 Roseti töötuba. Kutsume toredaid inimesi üles koos valmistama kaunistusi maja aastalõpupeoks.
Ise tehtud, tunne hea! Kaasa rõõmus tuju ja hea pealehakkamine! Meid juhendab Meeli Ritson. Materjal olemas.
Kaasa võiks võtta käärid, nõela ja valge niidi.
28.11 kl 17–19 Roseti töötuba.
2.12 kl 17 Tule- ja tatsuetendus. Pilet 3€.
Pärast etendust alevi jõulutulede süütamine. Lisaks võiks
kaasa võtta oma õueküünla.
5.12 kl 17 Roseti töötuba – kutsume taas koos valmistama kaunistusi maja aastalõpupeoks. Maja suur, rosette
kulub palju. Juhendab ikka Meeli.
8.12 kl 17 Kultuurihalli 25. juubel ,, Jõuluõhtu 25“.
Praeguse Järvakandi Kultuurihalli hoone sünniaasta on
1987. On põhjust tähistada juubelit. Ja et on jõuluaeg,
siis seekord selline jõuluõhtu. Kõigile huvilistele avatud
õhtul tunnustame, täname, õnnitleme, võtame õnnitlusi vastu, lõpuks keerutame jalga. Esinevad kultuurihalli kollektiivid, külalised. Õhtu on kõigile tasuta. Näitus
möödunud aastate tegemistest. Avatud puhvet.
12.12 Roseti töötuba.
16.12 kl 17 Advendikontsert ,,Kohtumine kultuurikodus“. Laval endised ja praegused Järvakandi muusikud.
Järvakandi Kultuurihalli 25. juubeli üritustesarja raames annavad kultuurihalli laval kontserdi Järvakandi endised ja praegused muusikud – väiksemad ja suuremad,
vähem ja kauem elanud meie inimesed. Avatud puhvet ja
näitus. Esinejate nimed avalikustatakse hiljem kuulutustel. Kontsert on tasuta. Advendiajal saab annetada annetuskasti, saadav tulu läheb heategevuseks (avalikustatakse ka hiljem, mille või kelle tarbeks). Kontsert hingele,
heade emotsioonide tarbeks!
18.12 kl 16 Lasteaia jõulupidu.
20.12 Kooli jõulupidu.
21.12 kl 12 Jõululaat.
25.12 Jõulukontsert. Tasuta.
29.12 kl 19 Aastalõpuball.
Lõpetame selle aasta Järvakandis ilusa peoga. Balli
tantsumuusika eest hoolitseb ansambel KARAVAN (suur
koosseis). Õhtu jooksul palju tantsu, head sööki ja kvaliteetset kõrva- ja silmailu. Ilutulestik ja palju küünlaid.
Jagame aegsasti infot, et saaksite kiiret aastalõppu mugavalt planeerida – tähista seekord aastalõppu Järvakandi
Kultuurihallis aastalõpuballil! Kohtumiseni!
Lauad broneerimisel, piletid eelmüügis 10. detsembrist. Erinevad piletihinnad kujunemisel.
NB! Kuulutused konkreetse sündmuse kohta ilmuvad
eraldi vastavalt toimumise ajale. Info: 5346 0195 või
kultuurihall@jarvakandi.ee
JK

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Pangabussi peatus:
Järvakandi
kultuurihalli ees
kell 12.00–13.00

IV kvartalis
11. oktoobril
15. novembril
13. detsembril

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja
välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida
muid lepinguid.
Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta saate 24h telefonilt
6 310 310.

Jumalateenistused Järvakandi Pauluse kirikus

• Pühapäeval, 2. detsembril kell 15
I advendi jumalateenistus, laulab Märjamaa kirikukoor
• Pühapäeval, 16. detsembril kell 15
III advendi armulauaga jumalateenistus
• Jõululaupäeval, 24. detsembril kell 18
jumalateenistus
• I jõulupühal, 25. detsembril kell 15
armulauaga jumalateenistus
laulab koguduse naisansambel
• Pühapäeval, 6. jaanuaril kell 15
kolmekuningapäeva jumalateenistus
• Pühapäeval, 20. jaanuaril kell 15
armulauaga jumalateenistus

92
Meida Taliga
90
Helmi Põllumets
85
Naima Juhkama

75
Saima Pärt
Aadu Saaliste
Malle Luukas
70
Pjotr Mägi

80
Anna-Lembi Pavlova

Järvakandi valla avaliku kasutusega tänavatel ja parklates teostab lume- ja libedustõrjet OÜ Lempir (tel 520 8963).
Probleemide või ettepanekute korral võtke ühendust majandusnõunik Ene Nüganeniga.
Ene Nüganen
Järvakandi valla majandusnõunik
ene.nyganen@jarvakandi.ee
489 4715 / 5346 8292

Uued
vallakodanikud
Marissa Albri
25. oktoober 2012
Mia Lindberg
29. oktoober 2012

Jelena Djadkina
16.03.1915–
15.11.2012

Elisabeth Laasmaa
20.05.1926–
18.11.2012
Elisabet Õunap
10.07.1912–
19.11.2012

