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Lastega liikluspäeval Kehtna
lasteaias Siller

tuga. Õpetajate jaoks oli
ette valmistatud ka viktoriinivormis silmaringikontroll,
kus nii mõnegi ülesande
lahendamisel hätta jäädi. Ja
et igapäevaelus õpetajaametit pidavad tegelased olid
plaaninud huvikäigu Mukre
rappa, andis abiturient Mari
neile teele kaasa omaküpsetatud maitsva koogi.
Ja siis kehastusidki õpilased õpetajateks – lisaks
vastavale tegevusele tunnis

sarnaneti asendatavaile nii
riietuselt kui ka käitumiselt.
Õpetajad aga istusid autodesse ja läinud nad olidki.
Kokkulepitult oli ilmataat
lahke ja lasi päiksel paista
pea terve päeva, tore oli ka,
et väljasõidul loodusesse
osales suurem osa kooli pedagooge. Rabas tutvuti ümbruse ja oludega ning tarvitati
ära kaasa võetud toidu- ja
joogikraam. Kokkuvõtvalt:
meeldiv õhkkond ja mõnus

seltskond – tubli vaheldus
argitegemistele.
Päev lõpetati aga Club
Cinemas juba pidulikumas
õhkkonnas
vallavanema
tähtpäevakõne ja Märjamaa segakoori lauluviiside
saatel. Samas tunnustati ka
õpetajaid: vallavanema käepigistuse, valla tänukirja ja
raamatu said sel puhul Tiiu
Rüüs, Kristi Lehtla ja Eveli
Pirma.
Merle Morozova

LÜHIDALT

Majandusminister Järvakandis
28. oktoobril oli Rapla- ja Pärnumaal ringsõidul majandusminister Juhan Parts (pildil keskel). Hommikupoolikul
Järvakandis viibinud minister tutvus alevi ja siinse ettevõtlusega, kohtus klaasimuuseumis valla ettevõtjate ning
juhtidega.

Klaasinädal lasteaias

PÄEV PILDIS

6.–10. oktoobrini toimus Järvakandi lasteaias Pesamuna
traditsiooniline klaasinädal, kus seekord olid peatähelepanu all põnevad ja erikujulised klaasesemed, millest oli
koostatud vahva näitus, kus Eesti Kunstiakadeemia doktorandi Eili Soone sõnul oli nii tõelisi rariteete kui ka tänapäevaseid kunstiteoseid.

ehk kuidas pärispedagoogid sel ajal, kui gümnaasiumiõpilased kooli ohjasid, metsaeluga tutvust tegid.
Fotod Aita Kadakas, tekst JK

“Saagu valgus ja tulgu soojus!” hüüatasid tänavu sügisel
ametisse astunud noorpedagoogid Annika ja Merle ning
asusid usinalt taevalaotust avardama ja talvist küttevaru
täiendama.

Kuigi nälg on õpetaja majas igapäevane külaline, aitab korilus siiski hinge sees
hoida.
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Abituriendid võtsid koolis võimu,
õpetajad pagendati loodusesse
On juba aastatepikkune tava, et igasügisesel õpetajate
päeval kehastuvad vanemate
klasside õpilased pedagoogideks ja võtavad võimu koolis
enda kätte, pärisõpetajad aga
omakorda muutuvad õpilasteks või saavad lihtsalt priipäeva, et end üheskoos kultuuriliselt harida ning muidu
mõnusalt olla.
Päev algas koolis 12.
klassi poolt õpetajatele korraldatud piduliku vastuvõ-
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Alustati
rahvamaja
remondiga

Raplamaa Kutsehaigete Ühing
sai kümneaastaseks
4. oktoobril tähistasid maakonna kutsehaiged Järvakandi
Rahvamajas oma ühingu kümne tegevusaasta täitumist.
Kokkutulnuid olid tähtpäeva puhul teiste seas õnnitlemas
üleriigilise kutsehaigete liidu, Raplamaa Puuetega Isikute
Koja ja Järvakandi Vallavalitsuse esindajad.
Ühingu eestvedaja Ivi Ahtijaineni sõnul tegutsetakse
ühiskondlikel alustel ja tegeldakse eelkõige kutsehaigete
probleemide lahendamise ja ühisürituste korraldamisega.

Vallal on uus ehitusnõunik

Ei istunud direktori KT Ennogi niisama käed rüpes,
vaid oli maskeerumismantli
all varmalt valmis koolivaenuliku metsarahva rünnakuid tagasi lööma.

1. septembrist on Järvakandi Valla ehitusnõunikuna osalise
tööajaga ametis Meelis Tomson. Ametniku vastutusalaks
on kogu ehituse ja planeeringute valdkond, varasemate
paberkandjatel koostatud ehitusprojektide digitaliseerimine. Suur tööpõld on ehitusnõunikul vee-, kanalisatsioonija kaugküttetrasside arvelevõtmisel ja digitaliseerimisel.
Kasinale toidulauale annab pisut lisa ka naabri keldrist leitud hea-parem.

Rahvamajal on uus juhataja
Alates 1. septembrist töötab Järvakandi Rahvamaja juhatajana Tiia Hansar. Rahvamaja juhataja peamisteks tööülesanneteks on muu hulgas valla kultuuritraditsioonide
säilimine ja arendamine, ringide töö koordineerimine,
rahvamaja ﬁnants- ja majandustegevuse ning personalitöö
ja asjaajamise juhtimine, asutuse arengu tagamine.

Ametnikud külastavad tunde

Vaenulikku ümbrust jälgima saadetud oli teisigi: õpealajuhataja Sirje abiliste Reeda ja Merlega vaatlustornis.

Ja ega õpetaja värskest lihastki ära ütle – kui kord aastas
metsa satub, saab ka karukints ruttu vorstiks aetud ja lõkketulest läbi lastud.

Alates septembri keskpaigast on Järvakandi Gümnaasiumi
klassijuhatajatunde külastanud Järvakandi Vallavalitsuse
ametnikud ja allasutuste juhid, kes on õpilastele rääkinud
enda ja vallavalitsuse tegevusest. Klassijuhatajatunnid
külalistega peaksid kestma vähemalt jõuludeni.
JK
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VOLIKOGU
Volikogu kogunes taas 29. oktoobril.
Maamaksumäär ja maamaksust vabastamine
Volikogu kehtestas määruse, mille kohaselt vabastatakse
maamaksust Järvakandi vallas alaliselt elavad represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud tema kasutuses
oleva elamumaa osas tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu ja et
maksuvabastuse taotleja on Eesti rahvastikuregistris määranud alaliseks elukohaks aadressi, millele taotletakse maamaksuvabastust.
Avaldus maksuvabastuse taotlemiseks tuleb esitada kirjalikult Järvakandi Vallavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 1. jaanuariks. Andmete püsimisel ei pea igal aastal uut
avaldust esitama.
Avaldus peab sisaldama järgmiseid andmeid: avaldaja
ees- ja perekonnanimi ning sünniaasta; alalise elukoha aadress; rendi- ja üüritulu aastas või kinnitust selle puudumise
kohta; koopia represseeritu tunnistusest.
Järvakandi valla põhimääruse muutmine
Istungil oli vaatluse all eelnõu “Järvakandi valla põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine”.
Põhimääruse muutmise projektis nähakse ette, et Järvakandi
vald avaldab tunnustust Järvakandi valla aukodaniku nimetuse,
teenetemärgi, aumärgi, aukirja ja tänukirja andmisega.
Järvakandi valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele
isikule vallapoolse erilise austuse avaldusena. Järvakandi valla teenetemärk antakse füüsilisele isikule Järvakandi vallale
osutatud eriliste teenete eest. Järvakandi valla aumärk antakse
füüsilisele isikule silmapaistvate saavutuste eest. Järvakandi
valla aukiri antakse füüsilisele või juriidilisele isikule tänuavaldusena Järvakandi vallale osutatud teenete eest. Järvakandi valla tänukiri antakse füüsilisele või juriidilisele isikule
üldkasulike teenete eest Järvakandi valla huvides.
Kõne all oli ka tunnustusavalduste kandidaatide esitamise kord, mille kohaselt kuulutab vallavalitsus teenetemärgi
kandidaatide esitamise välja hiljemalt 1. detsembriks. Aukodaniku nimetuse ja aumärgi kandidaate võib esitada igal
ajal. Aukirja kandidaadi esitamise õigus on vallavalitsuse
liikmel. Ettepaneku Järvakandi valla aukodaniku nimetuse,
teenetemärgi ja aumärgi andmiseks võivad teha füüsilised ja
juriidilised isikud. Ettepanek esitatakse kirjalikult vallavalitsusele. Ettepanek peab sisaldama andmeid tunnustusavalduse kandidaadi kohta ning ettepaneku tegija põhjendust
tunnustamiseks.
Muuta soovitakse ka põhimääruse sätteid (§ 12, § 17, §
21, § 26, § 41), mis puudutavad volikogu istungite pidamise korda, volikogu esimehe ja aseesimehe kandidaatide
esitamist, vallavalitsuse tegevust ja volikogu protokolli avalikustamist.
Volikogu luges toimunud arutelu eelnõu esimeseks lugemiseks.
Informatsioon lasteaed Pesamuna planeeritavast kollektiivpuhkusest
Antud teemal informatsiooniga esinenud lasteaed Pesamuna juhata Heivi Kipper põhjendas vajadust võimaldada
lasteaia personalile kollektiivpuhkus 2009. aasta juulis ühelt
poolt vajadusega teha lasteaias remonditöid (elektrisüsteemide renoveerimine), teisalt aga ka antud teemal lapsevanemate seas korraldatud küsitluse tulemustega, millest selgus,
et 51 küsitletud vanemast pidas lasteaiateenuse osutamist
2009. aasta juulis vajalikuks vaid 3 (1 neist osaliselt).
Kollektiivpuhkusele lubab lasteaiapersonali vallavalitsus, volikogu võttis informatsiooni teadmiseks.
Laenu võtmine
Lähtudes vallavalitsuse ettepanekust, otsustas volikogu
lubada vallal käimasolevate tööde lõpetamiseks ja projektidega seotud kulutuste katmiseks võtta laenu kokku 3,05
miljonit ning taotleda lisaks käibekrediiti EAS-i ja panga
vaheliseks ﬁnantseerimisskeemi korraldamiseks 3,0 miljonit krooni.
Vallavanem Mart Järviku sõnul on laenuraha vaja hooldekodu juurdeehitise, klaasimuuseumi, alevi keskväljaku ja
endise ujula ümbruse ning tööstuspargi detailplaneeringute
koostamiseks, jäätmete kokkukandepunkti rajamise omaosaluse katteks, teenindusmaja majasiseste ja -väliste trasside renoveerimiseks, puukuuri ning sauna renoveerimiseks,
Järvakandi motokompleksi planeeringu ja ehituse ﬁnantseerimiseks ning Rahu tänav 11 asuva maja hädavajalike
remonditööde tegemiseks.
JK

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

Vastremonditud saun tekitab
külastajates rahulolematust
Teatavasti lõppesid mõne
aja eest renoveerimistööd
alevisauna
meestepoolel,
käesoleval ajal jätkatakse
naistesauna
uuendamist.
Saunakülastajate seas on
tehtud tööde kvaliteedi ja
lahenduste osas kuulda kriitikat, vallaametnikud ümberehitamist vajalikuks ja
võimalikuks ei pea.
Selguse huvides avaldame
alljärgnevalt nii saunakülastajate kirja, milles juhitakse
tähelepanu väidetavatele puudustele, kui ka vallaametnike
ja spetsialistide vastavasisulisel arutelul esile kerkinud
seisukohad ja põhjendused.
JK
Pöördumine
Lp. vallavanem Mart Järvik
Pöördume Teie poole seoses meestesauna remondiga.
Sauna remont on tehtud
korralikult ja saun on nüüd
sanitaarselt korras. Suur tänu Teile!
Kahjuks on ehituse käigus tehtud ka vigu, millega
saunakülastaja ei saa leppida, seega on need vead vaja
kõrvaldada. Nii pole ehitaja
arvestanud, et eesti meeste
keskmine pikkus on kaugelt
üle 154 cm ja seega jääb lava
liiga madalaks. Küürutades
on halb vihelda ja ka lihtsalt
seista.
Samuti on lavaastmed
liiga kõrged – seeläbi on
raskendatud vanemate inimeste lavaleminek ja sealt
allatulek. Näiteks oli vana lava 5-astmeline ja kuuendaks
astmeks oli lava ise, kusjuures esimene aste oli ~15 cm
kõrgune.
Siiski pole oluline, milline

oli vana lava, vaid see, milline on praegune. Seega on
meie soov, et lava ehitataks
ümber. Ja kui vead kõrvaldate, saate kindlasti kiita nii
Järvakandi saunalistelt kui
Rabarocki külalistelt. Aga
kui nimetatud vead jäävad,
siis kirutakse Teid ilmselt
veel kaua!
NB! Et vead on tehtud ehitaja süül, siis vallal ei tohiks
nende parandamisest lisakulutusi tekkida.
Lugupidamisega
saunalised (kirjal on 34
allkirja)

Las jääda nii kuis oli…
Need laulusõned meenusid, kui lugesin saunakülastajate kirja, mis laekus
oktoobris vallamajja (vt
“Pöördumine”). Eeltoodut arvestades arutasid ümarlauas
ühiselt tekkinud olukorda nii
valla kui ka ehitajate esindajad.
Meelis Tomson, valla
ehitusnõunik (MT): Lava
algab juba esimesest astmest
ja seda kasutatakse nii astmena kui istmena. Seega peab
selle laius ning kõrgus olema
selline, et igal astmel oleks
võimalik istuda normaalses
asendis. Praeguse lava astmete kõrgused ongi tehtud seda
silmas pidades. Oluliseks
nõudeks on, et jalad oleksid
kerisest kõrgemal
Tanel Teras, OÜ Ilmatar
tegevjuht, ehitajate esindaja (TT): Jah, kui lava astme
kõrgus alla 30 cm, on istumine raskendatud, sest põlve kõrgus ei ole siis sobivas
asendis. Saunalavale pole
ette antud normatiivi, milline peab olema lava kõrgus.
Enne lava ehitust võtsime
mõnelt ﬁrmalt soovitused ja

Saunamaailma väite kohaselt
on soovituslik, et ülemise lavaastme ja lae vahele võiks
jääda 150 cm ning istme ja
lae vahel min 115 cm. See,
et lava ülemisel astmel peaks
saama püsti seista, tähendab
seda, et praegune lava jääks
siis ühe astme võrra väiksemaks, sest remondi käigus
soojustati lagi ja selle tõttu tuli lava lagi 11,5 cm allapoole.
Küll on normiks, et lava ülemisel astmel sirgelt istudes ei
tohi pea lage puudutada.
Sirje Mett, abivallavanem (SM): Kõike ei saa
enam teha nii, nagu varem
oli: muutunud on ka õiguslik
regulatsioon, ehitusnormid ja
-nõuded, mida tuleb arvestada vanade hoonete ja ruumide
renoveerimisel. Konkreetselt
pole ühiskondlikele saunadele ehitusseaduses normatiive
ette kirjutatud. Saunateenuste
osutamisele kehtivad aga tervisekaitsenõuded ning sealt
võib välja lugeda, et saun on
meil üle rahvastatud ehk teisisõnu öeldes on pesemisruumis liiga palju pesemiskohti.
Kui nüüd ikkagi soovitakse,
et lava igal juhul ümber tuleb
ehitada, siis viib see valla rahakotist päris kopsaka summa, sest ehitaja pole reegleid
rikkunud.
TT: Praeguse lava laudise
konstruktsioon on täiustatud,
sest lisatud on distantsliist lava laudise ja metallkonstruktsiooni vahele. See takistab
metalli kuumuse levimist lavalaudisesse, mis omakorda
on saunalaval viibijale ohutum ning loob ka saunalisele
mugavustunde (lava laudis ei
kõrveta jalataldu ja istumise
alust).
MT: Ka eelmisel laval

ei saanud täispikkuses püsti
seista.
TT: Praegune lava on tehtud vana järgi, astmete arv on
sama, mis enne. Ka ei vasta
tõele, et esimene lavaaste oli
15 cm kõrgune. Et vanematel
inimestel oleks lavale minek
kergem, paigaldatakse lava
astmetele ka lisaks madalad
käsipuud ning olemasolev
metallkonstruktsioon kaetakse
puiduga. Lava ette asetatakse
puurestid. Kui keegi tahab
näha, milline on nõukaaegne
ehitus seestpoolt, siis kutsun
huvilisi praegu naistesauna
remonti kaema ja “imetlema“
tolleaegset “kvaliteeti“.
Mart Järvik, vallavanem
(MJ): Riidekappide ja pesemiskohtade arv ei pea olema
1 : 1. Uute kappide valikul
eelistasime praegu toodetavatest kappidest kõige laiemate
ustega (40 cm) kappe. Uusi
kappe on rohkem kui varem,
nii saab vajaduse korral rohkem inimesi mahutada ning
tavaoludes oleks just rohkem
istumispinda. Ka duššide arv
pesuruumis on suurem, seda
ikka sellepärast, et ei peaks
üksteise järel pesemisjärjekorras ootama.
Aga selleks, et aru saada,
kas remont on saunas õnnestunud või mitte, tuleb ikka
endal ka saun ära proovida.
Teen seda siis, kui kogu saun
on remonditud ja mõlemad
pooled töötavad tavalise
koormusega. Kui siis selgub,
et need eespool loetletud
vead (vanade inimeste lavale
pääsemine, lava kõrgus jne)
on tõesti nii tõsised, et tuleb
ümber ehitada, siis võtame
vastu ka vastavad otsused.
Vestluse pani kirja
Sirje Mett

Ühinemisest ja iseolemisest
Kuigi valdade-linnade sundühendamisest on valitsuse tasandil praeguseks loobutud,
on karta, et tegemist on vaid
vaikusega enne tormi. Tõenäoliselt püstitab järgmine
valitsus taas antud probleemi
ja ülejärgmisele omavalitsuste volikogude valimisele läheme minu arvates juba umbes
100 vallaga. Siinkohal tasub
meenutada 1938. aasta vallapiiride reformi: oli 365 valda,
sai 248 valda. See reform
oli vajalik, sest nii muutusid
mõisavallad, mille suurust
mõõdeti hobutundides, pärast
liitmist jalgrattavaldadeks.
Põhiline aga oli see, et valdu
ei liidetud mehaaniliselt. Arvestati külakogukondi, üksikult piiriäärsete talude piire.
Tegelikult jäid muutmata
ainult 25 valla piirid, needki
saartel ja vastsetel valdadel
Setumaal. Nõukogude võim

pööras kõik pea peale – põhiline, et hästi segada kogukonnad ja nullida ajalooline
mälu. Taasiseseisvunud Eesti
riigil ei ole tahet ega soovi
alustada reformi, tuginedes nimelt Konstantin Pätsi
1938. aasta reformile. Oleme jalgrattaajastust jõudnud
autoaega – haldusreformi on
VAJA. Järgnevad seisukohad on ainult minu ISIKLIK
ARVAMUS.
Üksi või koos?
1. variant: Järvakandi
vald ei liitu vabatahtlikult
ühegi omavalitsusega.
Oleme ligi 1500 elanikuga kogukond viiel ruutkilomeetril. Nimetame ennast
klaasipealinnaks, miks mitte
võtta linna staatus? Eestis
on meist nii pindalalt kui
ka rahvaarvult väiksemaid
linnu. Vähemalt ei viida

meilt ära viimast riigiasutust
Päästeameti komandot ja
ehk räägime linnana mõne
pangaﬁliaaligi tagasi. Pealegi tuleme isemajandamisega
kenasti toime.
Plussid: Ainult teie valitud volikogu otsustab valla
arengustrateegia ja määrab
ressursside kasutamise.
Miinused: Vald elab üksikisiku tulumaksu laekumistest, u 35% valla tulumaksust
laekub klaasitööstusest, seega loota saame ainult klaasitööstuse edukusele.
2. variant: Loodame
Tarmo Looduse haldusreformi
taaskäivitumisele,
sest Kaisma, Järvakandi,
Ahekõnnu, Nõlva, Selja ja
Vahakõnnu (ka EidapereLokuta kandi Kenni küla
on selgelt andnud märku
soovist Järvakandiga liitu-

miseks) kooslus on meile
ülisobiv variant.
Miinused: Kahjuks napib
inimesi ikkagi.
3. variant: Järvakandi
võtab vastu Kehtna vallavolikogu ettepaneku ühinemiseks osavalla staatuses,
Kehtna vald kasvataks elanikkonda 6400 elanikuni
512 ruutkilomeetril.
Plussid: Lähikülade elanikud saaksid haldusteenust
Järvakandis ja loogiliselt
kindlustuks Järvakandi kooli
olemasolu, mis oleks ainuke
gümnaasium vallas.
Miinused: Kehtna vallavanem Kalle Toomet Raplamaa Omavalitsuste Liidu
esimehena ja Tõnis Blank
Rapla maavanemana on allkirjastanud dokumendi Järvakandi ja Juuru gümnaasiumite sulgemisest tulevikus;
järg lk 4
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Tervisesportlased võtsid hooaja
kokku sportlikult
11. oktoober oli vihmane
ja pime. Oli ilm, kus parim
tegevus oleks olnud kamina
ees nurrulöömine. Kuid kas
53 inimesel pole kaminat
või on nad tervisele mõeldes
asetanud asjad tähtsuse järjekorda ja osalevad terviseüritusel ilmast hoolimata?
Terviselaupäeva avamisel
peeti meeles aasta jooksul
toimunud üritustel aktiivsemaid osalejaid. Järvakandi
valla 3 kõige aktiivsemat
rahvasportlast, kes ei jätnud vahele ühtki üritust, on
Taive Roosi, Linda Erm ja
Markus Sepp. Aktiivsus sai
tasutud 1000-kroonise kinkekaardiga spordikaupade
poest. Ära märgiti veel kaheksa, kellel jäi üks üritus
tegemata, nemad said tervislikke toiduaineid 200 krooni
väärtuses: Mari Lutšihhin,
Angelyca Vaerand, Jaan Johannes Randla, Malle Miilmann, Andero Anto, Lehti
Lepp, Evi Seepter ja Liisa
Valdas. Vald pidas meeles ka
aktiivseid korraldajaid ja pani neile välja 500-kroonise
kinkekaardi spordivarustuse
muretsemiseks: Tiia Hansar,
Väino Rajasaare ja Margus
Sepp.

Edasi läks üritus juba rattakrossiga ja 21 ratturit suundus raskele ja märjale rajale.
Eelkooliealiste tüdrukute 400 m sõidu võitis Maret Kane, teine oli Annaliis
Tiik, sama vanade poiste
esikoht läks Egon Marten
Antole, II oli Jaan Johannes Randla ja kolmas Juss
Lill. 7–10aastaste tüdrukute
1,2 km distantsil oli esimine Mari Lutšihhin, poistest
võitis Mark Tendal, II Karl
Kivilo ja III Tõnu Algre. 11–
14aastatest poistest sai 3 km
distantsil ülekaaluka võidu
Rapla KoMo võistleja Peeter Tarvis (9.10,9), II koht
Egert Tomingas (12.33,5) ja
III Kerdo Tornius (12.44,5).
Meeste 9 km distantsil läks
kolmikvõit KoMo ratturitele: I Peeter Pruus (22.49,4),
II Peeter Tarvis (27.05,3) ja
III Margo Lill (29.30,1). 4.
kohaga leppis Erki Lillemägi
(30.24,2). Naiste 6 km-l oli
ikka võidukas Hõreda sportlane Anu Teras (22.07,9).
Kui rattasportlased olid
lõpetanud ja ka autasustatud,
siirdusid loodusesse kõik
ülejäänud tervisespordisõbrad. Selleks oli ette valmistatud 4 km, 7 km ja 10 km rada

7–10aastaste tüdrukute rattasõidu võitja Mari Lutšihhin
võtmas vastu terviselaupäeva ühe korraldaja Margus Sepa
õnnitlusi.
Tiia Hansar

ja kõik ringid said ka osalejatel läbi proovitud. Kokku
läbisid 53 terviselaupäeval
osalenut u 350 km.
Kui kõik olid metsast tagasi jõudnud, hakati osalejate vahel välja loosima auhindu ja neid jätkus paljudele.
Kõige lõpuks oli kõigile avatud võimla saun ja see on
ürituse osa, mis ei taha hästi
vedu võtta. Sel aastal oli saunatajaid juba ligi kümme ja
need, kes esimest korda sau-

na juhtusid, lubasid järgmise
ürituse lõpus igal juhul asja
korrata.
Loodan, et ka 2009. aasta
lõpus saame meeles pidada
valla tublimaid. Selle au vääriliseks saamiseks ei ole vaja
rohkem kui kõigil üritustel
kohal olla.
Ja ega tali ka sel aastal ikka taeva jää, nii et suusavarustus tuleks igaks juhuks
juba üle vaadata!
Margus Sepp

Lastega liikluspäeval Kehtna lasteaias
Juba mitmendat aastat korraldab Kehtna lasteaed Siller koolieelikutele mõeldud
liikluspäeva. Sel puhul kutsutakse oma ja naabervaldade lasteaedade lapsed kokku
ning asutakse ühiselt liiklusalaseid teadmisi avastama,
praktiseerima ja uuendama.
Ka meie Pesamuna koolieelikud pole kutse peale kunagi minemata jätnud.
Liikluspäeval jätkus tegevust kõigile meeltele – sai
oma silmaga näha, käega
katsuda, kõrvaga kuulda ja
suuga maitsta.
Ürituselt ei puudunud ka
laste sõber Lõvi Leo, kes
“toppis oma nina” igasse
tegevusse, millega lapsed
parajasti ametis olid, ning
hoolitses ühtlasi selle eest,
et liiklusalase tarkuse tagaajamisel laste kõhud väga
tühjaks ei läheks! Porgandid
-kaalid-õunad läksid peale
nagu soojad saiad.
Samal ajal värviõpetusega pidid lapsed erinevatel
piltidel ja tegevustes välja
tooma need, kes tegutsesid
liikluses õigesti või valesti.
Need, kes liikluses valesti
ja ohtlikult tegutsesid, pidi
värvima punaseks. Pärast
seda sai koos Lõvi Leoga
kokku lugeda, kui mitu punast nägu paberile tekkis,
nii et arvutamist tehti veel

pealekauba.
Erilist põnevust tekitas
politseiauto, mis oli varustatud kõige nüüdisaegsema
tehnikaga. Lapsed said näha nii teleskoopnuia, alkomeetrit, kiiruse mõõtmise
aparaati, käeraudu kui ka
päris ehtsat tulirelva. Iga
lasterühma
tugevamatele
pakuti võimalust kokku pandud käeraudu lahti tõmmata.
Seda proovitigi innukalt küll
üksi, küll kambaga, kuid
käeraudu lahti kangutada ei
õnnestunud! Lapsed arvasid,
et head vahendid ikka sellel
meie politseil – nii pole ka
pätil eriti pääsu, kui politsei
on ta kinni võtnud.
Kui sellest kõigest veel
vähe oli, sai lasteaia õuel
seisvas punases bussis liiklusvahendites sõitmise reegleid õppida. Kindlasti käis
sinna juurde jutt ka turvavööst, sest kõik, kelle käest
Leo pärast „bussiõppust“
küsis, mida uut nad teada
said, rääkisid just turvavöö
kasutamise
vajalikkusest.
Täitsa õige jutt, mis kehtib
nii suurte kui ka väikeste
liiklejate kohta!
Ka see polnud veel kõik.
Kehtna lasteaia õuealal on
kenasti tähistatud jalgrattatee, kus ei puudu ka ülekäigurajad. Seal said lapsed harjutada õiget ja ohutut üle tee

Olümpiamees näitas taset
27. septembril kogunes Järvakandi heitesektoritesse paras
hulk spordisõpru, et selgitada selle sügise kõige mitmekülgsem heitja-tõukaja.
Kohal oli 4 nais- ja 18 meessportlast, eesotsas kahel
olümpial osalenud Taavi Peetrega (Eesti kõigi aegade teise tulemuse (20.30) omanik kuulitõukes). Taavi oli siin
tänu meie kandi mehele Mauri Zahknale, kes ise kindlalt
vabariigi vasaraheiteparemikus. Spordirahvale ütleb kindlasti midagi ka Argo Golbergi nimi. Võistlejate hulgas,
kes sellel võistlusel ühises grupis võistlevad, oli heitjaid
igas vanuses.
Ilm oli väga ilus ja kes kohale ei viitsinud tulla, jäi arvatavasti millestki ka ilma. Oma silmaga on ikka vägev
vaadata, kui 7 kg kuul inimjõu arvelt 18 meetrit lendab
või kui Mauri virutab sama raske vasara metsani või Taavi
ketta samasse lennutab ning kuidas Mauri ja Taavi 16 kg
raskust 16–18 m kanti keerutavad – võimas!
Tagasi tulemuste juurde. Sellel võistlusel liidetakse viie
erineva heite tulemused summaks kokku ja koondtulemus
ongi käes. Üldkokkuvõttes võidumeheks tulnud Taavi
Peetre sai aga raskusheites koguni nulli, mis ei takistanud
teda siiski võitmast. Toon alljärgnevalt ära paremate tulemused (nime järel on vanusegrupp, summa ja üksikalade
tulemused: oda, kuul, vasar, ketas, raskusheide).
1. Taavi Peetre (M, 175,58 m: 52.52, 17.97, 50.96,
54.13, 0), 2. Andrus Niit (M, 159.83 m: 37.25, 16.21, 46.32,
46.21, 13.84), 3. Mauri Zahkna (M, 154.19 m: 38.88, 12.54,
55.20, 31.10, 16.47), 4. Martin Sisas (JP, 142.12 m: 47.41,
14.16, 26.02, 41.91, 12.62), 5. Genro Paas (M, 141.61 m:
40.64, 11.00, 40.14, 36.04, 13.79), 6. Lembit Zahkna (MV,
131.98 m: 32.50, 11.44, 37.30, 39.33, 11.41). Meie kandi
meestest oli Margus Sepp 8. (125.82), Tanel Kurisoo 10.
(113.31), Marek Zahkna 11. (103.71), Egert Tomingas
16.(83.00), Raimo Merekivi 17. (70.35) ja Markus Sepp
18. (34.04). Eesti kiireim mees 100 m jooksus saavutas selles konkurentsis 13. koha (94.55).
Naiste arvestuses läks esikoht Triinu Selterile (N, 86.36
m: 25.00, 7.63, 22.45, 17.70, 13.58), 2. Liisa Valdas (CT,
68.39 m: 18.67, 5.97, 18.12, 19.45, 6.18), 3. Ailen Tiitus
(JT, 65.36 m: 19.50, 6.46, 14.38, 16.83, 8.19), 4. Annika
Tammiste (AT, 60.05 m:
20.79, 8.76, 9.12, 14.30,
7.08).
Ees on pikk talv ja
aega rammu kogumiseks piisavalt, et 1. mail
2009. aasta heidete päeval juba paremaid tulemusi näidata. Jõudu
Eesti 100 m rekordimees Argo
tööle!
Margus Sepp Golberg (10,28) heiteplatsil.

RAHVAMAJA RENOVEERIMINE
Rahvamaja renoveerimine on uus Järvakandi Kaja rubriik,
kus sõnas ja pildis jälgitakse rahvamaja hoone taassündi
9. oktoobril alustasid OÜ Alnus ehitusmehed rahvamaja remondiga.

Lapsed ohutut teeületamist harjutamas.

minemist. Et ikka kõigepealt
vaatad vasakule, siis paremale ja veel kord vasakule.
Lõvi Leo küsimuse peale,
miks ikka just nii peab tegema, vastas üks laps: “Selleks,
et autoga kokku ei põrkaks!”
Seda teadsid kõik lapsed, et
kiivrit peab kandma, kui tahad jalgrattaga sõita.
Kogu selle tarkuse kinnituseks said kõik liikluspäeval
osalenud lapsed tunnistuse ja
põnevat liiklusalast õppematerjali. Iga laps sai politseiniku käest ka ühe helkuri. Lõvi Leo arvates oli seda küll
vähe, millest tuleneb tema
soovitus kõikidele lapsevanematele: rahumeeli võiks
lapse iga jope või kombeka
(kui neid juhtub kodus mi-

Sirje Ahtijainen

tu olema) külge panna ühe
helkuri – siis ei pea seda va
helkurit, mis pimedal ajal on
eriti vajalik abimees, alailma
otsima ja ühest kohast teise
ümber tõstma.
Üritust võib igati kordaläinuks pidada, sest liiklusohutusest rääkida ei saa kunagi liiga palju ning samuti
pole kunagi liiast kinnistada
kõiksugu tarku teadmisi, sest
on ju tähtis, et meie lapsed
õpiksid maastmadalast liikluses ohutult käituma.
Allakirjutanuna ja üritusel
“lõvinahas” osalenuna võin
öelda, et liikluspäev meeldis
nii lastele, Lõvi Leole kui ka
korraldajatele.
Ohutut liiklemist!
Heivi Kipper

OÜ Alnuse ehitusmees rahvamaja peegelseinu eemaldamas.
Tiia Hansar

Rahvamaja renoveerimisprotsessi saab jälgida ka Interneti-leheküljel http://www.jarvakandi.ee/rahvamaja.pdf
Kuigi rahvamaja hoones hetkel kultuurialast tegevust
ei toimu, jätkub see vallas siiski. Rahvamaja ajutised ruumid (II korrusel kontor, I korrusel huvitegevuse ruumid)
asuvad teenindusmajas. Rahvamaja juhataja Tiia Hansariga saab ühendust telefonil 5346 0195.

Euroopa Liit
Eesti tuleviku heaks
Euroopa
Regionaalarengu Fond
JÄRVAKANDI RAHVAMAJA RENOVEERIMINE

4
algus lk 2
Järvakandi linn-valla eelarve maht oleks 1/3 suurvald
Kehtna eelarvest. Karta on, et hakkaksime lappima naabrite majandamisauke. Antud lahenduse korral võidaks ainult riik, sest Järvakandist laekuva tulumaksu arvelt väheneks senisele Kehtna vallale makstava tasandusfondi osa
u 10 miljonit krooni ja tegelik liituvate valdade eelarve
ei oleks mitte 1+1=2, vaid 1+1=1,5. Pealegi on Kehtna
vald Nõukogude-aegne lapitekk, kuhu Lelle vald sundliideti tervikuna, samuti enamik Järvakandi vallast ning
tükk Juuru ja Rapla vallast. Tänane Rapla kantide teemaplaneering näitab, et Kehtna kant moodustab vallast alla
viiendiku. Ka lahutab Kehtnat vallakeskusena Raplast
ainult 8 sõiduminutit, seega on autoajastul tegu mõttetu
vallaga.
4. variant: Kehtna vald ühineb rõngasvallana Järvakandi vallaga, sealjuures saaks Kehtna-Keava piirkond
osavalla staatuse. Kaerepere ja Ingliste piirkond saaks
enesemääramise õiguse ja lahkuks tõenäoliselt Rapla ja
Juuru suunas. Valla pindala oleks sel juhul ~400 ruutkilomeetrit ja rahvaarv ~5100 elanikku.
Plussid: Taastub ajalooline õiglus. Eidapere-Lokuta kandi rahva sümpaatia kõigub Järvakandi ja Vändra
vahel, kuid meie kasuks võiks selle kallutada Järvakandi-Lokuta tee katmine mustkattega. Esialgu säiliks Raplamaa terviklikkus.
Miinused: Jällegi lapiksime naabri majandusauke;
Eidapere-Lokuta kandi valik Vändra kasuks (demokraatidena tunnistame kandi kogukonna tahet) muudaks Järvakandi kui vallakeskuse asupaiga küsitavaks.
5. variant: Ühineme koos Raikküla vallaga Rapla vallaks, omades osavalla staatust. Valla pindala oleks 493
ruutkilomeetrit, elanikke ligi 13 000.
Plussid: Taastaksime ajaloolise kooslusena Rapla kirikukihelkonna (on ju ka Kehtna anneksiooni alla sattunud
Järvakandi kirik Põlma-Kehtna tee ääres Rapla abikirik).
Miinused: Järvakandi tunneb end suurvallas väikeaktsionärina – juba täna kaevatakse Rapla linna domineerimise üle maakonna teiste osade suhtes. Kuidas suudame
tagada, et ﬁnantseeringud ühisosast ei koonduks Raplasse, mis on pealegi asukohalt pealinnale lähemal? Raplas
on kaks gümnaasiumi, keskharidust andva koolina me
pildile ei mahuks.
6. variant: Järvakandi oleks üks kolmest osavallast (lisaks Tootsi vallale ja Vändra alevile), mis koos Kaisma
ja Vändra vallaga moodustaksid uue suurvalla pindalaga
655 ruutkilomeetrit ja rahvaarvuga 8200 elanikku. Vallal
võiks olla soovitavalt neutraalne nimi, näiteks LõunaAlempois (Muinas-Eesti väikemaakond, hõlmas tänase
Türi ja Vändra kihelkonna ala).
Plussid: Kombineerub tööstus ja põllumajandus; eeldatava suurvalla geograaﬁlisteks tippudeks saaksid praegused Järvakandi ja Tootsi vald ning Vändra alev, nende
vahele jääb 645 ruutkilomeetrit metsa- ja põllumaad – nii
murrame välja Kehtna blokaadist. Olemas on ka ajalooline kogemus edukast koostööst Vändra rajoonina.
Miinused: Tuleb vahetada maakonda, oleme siiski
harjukad, sest eeldatavasti on Rapla maakonna saatuseks
olla “ajutine”. Tootsi tulevik on tume – kauaks sealset
turvast ja turbatööstust. Vändra Gümnaasiumiga on raske
võistelda.
Lõpetuseks
Haldusreform vallaametnike arvu ei vähenda. Eestis
on tegelikult Tallinna ministeeriumites ja ametites ning
maavalitsustes 26 000 riigiametnikku. Vallavalitsustes
on ametnikke ainult 2000 ja neid ei loeta riigiametnikeks.
Nad teevad oma igapäevast tööd ja suurvaldades saab
suurema palganumbriga ehk tegusamat ja kogenumat
ametkonda palgata. Osavalla staatus tähendab haldusteenuse jäämist kohapeale.
Ressursside jaotus ja eelarve tegemine läheb suurvalla
volikogu pädevusse ja kaugeneb tunduvalt rahvast. Kõrgema astme meditsiiniteenuse osutaja valik jääb vallaelanikule vabaks. Harjumuspärane Rapla ja Tallinn või hoopis Pärnu – see on teie valik.
Lähtudes eeltoodust, palun vallavolikogu esimehena
teid anda OMA HINNANG (kui peres on eriarvamused,
siis HINNANGUD) esitatud variantidele Järvakandi tuleviku nägemisel. Selleks on lehega kaasas vastav küsitlusleht, millele märkige ristiga teile sobivaim variant! Täidetud küsitlusleht toimetage palun vallamaja postkasti.
Tulemused avaldan järgmises Järvakandi Kajas.
Teid kaasamõtlemise eest ette tänades
Enno Alliksaar
volikogu esimees

MTÜ rahvusvaheliste
projektide juhtimise koolitus
11.-12. novembril kl 10
Rapla maavalitsuse saalis

Detailplaneeringu algatamine
Järvakandi Vallavalitsus algatas 17.09.2008. aasta otsusega nr 161 detailplaneeringu Järvakandi vallas Järvakandi alevis Ujula tn 1 ja Ujula
tn 3 kinnistutele ja bussijaama parklale. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on Ujula tn 1 ja Ujula tn 3 asuvatele kinnistutele äri- ja kaubanduskeskuse rajamine ning bussijaama parkla terminali asukoha ning
liikluskorralduse planeerimine Ujula tänavalt Vana-Asula tänavani. Planeeringuga määratakse ära ehitusõigused ja juurdepääsuteed. Planeeringuala suurus on 2,08 ha. Detailplaneeringu korraldajaks ja kehtestajaks
on Järvakandi Vallavalitsus (Järvakandi vald, 79101 Rapla maakond, tel
489 4710, e-post: jarvakandi@jarvakandi.ee)

Koolitaja Katrin Viru
Koolitus on osalejatele tasuta
Registreerimine tel 489 4755 või anneli@raek.ee
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Head kliendid!
7. novembril tähistab kohvik
Eliis oma
15. sünnipäeva
Olete kõik oodatud
sünnipäevakringlit maitsma!
Asume ikka endiselt
teenindusmaja II korrusel.
Oleme avatud E–R kell 9–15.

PESUMASINA
kasutamise teenus Järvakandi hooldekodus ja
päevakeskuses
Pesumasin
mahutavusega kuni 7 kg – 50
krooni, kuni 5 kg – 35
krooni
Info telefonil 487
7231

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
korraldab koostöös
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega

19., 20., 26. novembril algusega kell 13
Rapla maavalitsuse saalis

ALUSTAVATE
MITTETULUNDUSÜHENDUSTE
KOOLITUSE
KOOLITUSE TEEMAD:

Järvakandi Aleviraamatukogust saab laenutada DVD-d
“V Järvakandi päevad
2008”.
Raamatukogu on avatud
E–R 12–18; L 11–16

POLITSEI
Järvakandi arvudes: (18.09–20.10.2008): väärteoteateid 4, LE
nõuete rikkumisi 2, muid sündmusi / teateid 9, kuriteoteateid 3.
· 26.10 kella 2.00 ajal peksid Järvakandis seni kindlaks tegemata
viis-kuus meest 1987. ja 1988. aastal sündinud noormehi, kellele
tekitati tervisekahjustusi.
· 16.10 kella 02.18 paiku eiras Vana-Asula tänaval politsei antud peatumismärguannet sõiduauto Audi A4, mida juhtis 1987.
aastal sündinud noormees (joobe osas annab vastuse ekspertiis),
ja sõitis Rapla–Järvakandi–Kergu teele suunaga Rapla poole. 26
km-l kaldus auto esialgse hinnangu kohaselt suure kiiruse tõttu
teelt välja paremale poole kraavi vastu puud. Liiklusõnnetuse tagajärjel said vigastada auto 1987. aastal sündinud juht ning kaasreisijad: 1988. aastal sündinud noormees ja 1983. aastal sündinud
noormees. Mõlemad kaasreisijad olid alkoholijoobes. Kõik kolm
kannatanut toimetati haiglasse.
· 21.09 kella 1.30 ajal lõi 1978. aastal sündinud meesterahvas Järvakandis pea piirkonda 1984. aastal sündinud noormeest, tekitades viimasele tervisekahjustuse ning füüsilist valu.
· 20.09 kella 00.50 ajal peksis 1984. aastal sündinud noormees
koos sõbraga Järvakandis kahte 1989. aastal sündinud noormeest,
põhjustades viimastele tervisekahjustusi ja füüsilist valu.

Möödunud kuu oli Järvakandis politsei vaatevinklist
üldjoontes üsna rahulik. Väärteomenetlus alustati nelja
sündmuse põhjal ning kriminaalmenetlus kolmel juhul.
Alustatud kriminaalmenetlustes annavad tooni peksmised.
“Vägijooki” pruukides on tülid ja arusaamatused kerged tulema. Muret tekitav on asjaolu, et peksmistel kiputakse kasutama erinevaid vahendeid, mis võivad tekitada
väga tõsiseid vigastusi.
Alkohol ei puudunud ka 16. oktoobril toimunud liiklusõnnetuses. 3 noormeest otsustasid, et neile on “vägijooki” pruukides kõik teod lubatud. Paksu tüli tekitas asjaolu, et keegi oli julgenud parklas auto nende auto kohale
parkida. Valjuhäälselt otsiti valesti parkinud auto omanikku ning kui sellest kasu ei olnud, otsustati minna pargitud
auto kallale ning visati katki maja aken, kus n-ö vale koha
peal parkinud sõiduki omanik ööbis. Politsei kohale jõudes kadus kolmes mehehakatises aga viimnegi julgus. Ei
reageeritud politsei korduvatele peatumismärguannetele
ning kihutati Järvakandist Rapla poole. Politseipoolset
tagaajamist otseselt ei toimunud, sest kihutajad kadusid
silmist. Politsei liikus samas suunas, kuhu noored uljaspeadki, ja leidis nad siis, kui nende teekond oli lõppenud
natuke maad Järvakandi asulast väljas puu otsas. Liiklusõnnetuse tagajärjel toimetati sõiduauto juht ja üks kaasreisija Põhja-Eesti Regionaalhaigla intensiivosakonda. Teine
kaasreisija SA Rapla Maakonnahaiglasse.
Jaan Sildoja, konstaabel
Telefon 612 3503; e-post jaan.sildoja@rapla.pol.ee ja
lühinumber 110. Vajadusel võib helistada ka 5332 6900
(Angelyca Vaerand) või 529 6503 (Vladimir Doktorov).

•
•
•
•

Organisatsioonide vormid, MTÜ asutamine
Õigussuhted, seadused, lepingud
Maksud, raamatupidamine, aastaaruanded
MTÜ roll ühiskonnas, ühenduste koostöö
avaliku ja erasektoriga
• MTÜ arendamine ja rahastamisvõimalused
• Kaasamine ja ühistegevuse arendav mõju.

KOOLITUSE VIIVAD LÄBI:
Kaidi Holm, Saima Mänd, Elina Kivinukk.
Koolitusel osalemine on tasuta, kuid eeldab eelregistreerimist
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuses tel 489 4755 või
e-posti aadressil anneli@raek.ee

Jumalateenistused Järvakandi Pauluse kirikus
• Pühapäeval, 16. novembril kell 16 armulauaga
jumalateenistus
• Pühapäeval, 7. detsembril kell 16 II advendi
armulauaga jumalateenistus
Jumalateenistused Järvakandi (Kehtna) Peetri kirikus
• Pühapäeval, 23. novembril kell 15.30 surnutepüha
armulauaga jumalateenistus
Järvakandi MISJONIKESKUS, Mai tn 4
PÜHAPÄEVITI kell14 JUMALATEENISTUS
REEDETI
• Meestele piiblitund kell 15.30 koos kohvi ja suupistetega
piibliõppeklassis
• Naistele palvekoosolek kell 15.30 palveruumis
• Lastele pühapäevakool kell 17 maiustustega
• Venekeelsete vaimulike laulude ühislaulmine kell 17
kõrvalruumis
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Anastasia Ragun
85
Raissa Saar

Avaldame kaastunnet
Regiina Jõhvikale
isa Heino
surma puhul.
Töökollektiiv
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Salme Treima
Endel Riipulk
75
Ivan Solovjov

Heino Jõhvikas
30.07.1944 –
9.10.2008

