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“Reipalt koolipinki” viis
rabasse ja terviserajale
14. septembri hommikul kogunes Järvakandi Gümnaasiumi koolipere sportlikus
riietuses koolimaja juurde, et
neljandat korda võtta ette tervisepäev „Reipalt koolipinki“. Pärast direktor Aet-Triin
Vasnu sütitavat sõnavõttu jaguneti kolme gruppi ja tegevus võis alata.
Algklasside lõbusad tunnid möödusid Järvakandi
terviserajal, kus lapsed saavad talvel ka suusamõnusid
nautida. Kohased õpetussõnad kaasa ja mindigi retkele.
Et rada algab kohe koolimaja tagant, oli ka mugav teele
asuda. Mõni õpilane ei saanud küll alguses aru, et see Loodusrajalt vaatetorni.
ongi seesama koht, kus talvel suusatatakse, ja esimesel üle raba. Nii mõnigi arvas
klassil oli avastamisrõõmu hommikul, et tossud on rapäris palju: „Ohoo, Järvakan- bas „tegijad“ küll ja laugaste
dis on isegi künkaid ja mõni vahelgi jätkus uljust loodulausa väikese mäe moodi!“ sest üle olla, kuid ... Hea, et
Teel olles uuriti loodust ja veel jalanõu kätte sai, poisist
tehti ka sporti. Mäkkejooksud rääkimata. Kauni järvekese
ja pendelteatejooks tekitasid äärde jõudes peeti maha korigal juhul küllaga hasarti. Kui ralik piknik ja tagasitee võis
hiljem sai veel metsas nii- alata. Palju reipust lisasid ka
sama kolada ja kooli juures värvikirev loodus ja ilus ilm.
turnida, oligi reipust tulnud
Samas vanuses rattamatkuhjaga. Pärast looduses vee- kajate sihtmärgiks oli 15 km
detud tunde mindi einestama kaugusel asuv Mukri raba
kooli uude sööklasse. Kõik loodusrada. Ilm oli ilus ja
jäid rahule.
vähese liiklusega teekond kuV–XII klassi jalgsimat- junes tõrgeteta. Kohale jõukajate tee viis alevist mõned des kaeti kohe lauad. Selleks
kilomeetrid välja Nõlvasoo tarbeks oli RMK meile kena
rabasse. Kuna teejuhtideks välikohviku meisterdanud,
olid vastava haridusega õpe- kus söögid-joogid olid meie
tajad, siis said matkajad hul- poolt. Keha kinnitatud, suungaliselt infot meie soode ja duti vaatlustorni ja loodusrarabade elust-olust. Sihtmär- dadele. Tornist avanev vaade
gini (suur rabajärv) jõudmi- oli ikka väga äge. Ja ilmgi
seks oli kaks teed ja loomu- läks kohe nii ilusaks, et niilikult valiti põnevam – otse sama rabaveerel istudagi oli

Mäkkejooksud tekitasid hasarti ja
pakkusid põnevust. Anu-Marii Kask

Tunnustati haridus- ja
kultuuritöötajaid
5. oktoobril toimus kultuurihallis pidulik vastuvõtt
Järvakandi haridus- ja kultuuritöötajatele. Vallavanem Mart Järvik tänas kutsutuid tehtud töö eest ja
tunnustas tublimaid. Tänukirja ja mälestusraamatu
said kultuurihalli kunstiline juht Merike Rego (maakonna memme-taadi suvepeo ,,Suvistepühane“ korraldamine ja järjepidev rahvapärimuslik tegevus),
Järvakandi Gümnaasiumi õpetaja Malle Valdre (pikaajaline ja kohusetundlik töö matemaatikaõpetaja
ja klassijuhatajana), Järvakandi lasteaia õpetaja Signe Eelma (kohusetundlik töö laste õpetamisel ja suunamisel) ja Tartu üliõpilane Kaido Kõrre (aktiivne
vabatahtlik tegevus noortekeskuse juures).
Õhtu muusikalise osa eest hoolitsesid Marek Sadam ja Tõnu Laikre.
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Leivanädal meie koolis

Margus Sepp

tore. Mukri raba jääb muide
Eestit läbiva matkaraja Oandu-Ikla teele. Oli ka ettepanekuid minna Ikla poole (175
km), et Oandu (195 km) jääb
vähe kaugeks, kuid koduigatsus seadis suuna ikkagi kodu
poole. Reipust tuli igal juhul
kõvasti juurde, kuigi pärast
retke avaldus see mõnusa
rammestusena.
„Järgmisel aastal jälle!“ oli
ühine kokkuvõte päevast.
Margus Sepp

Teel Mukrisse.

Margus Sepp

Järvakandi Gümnaasium tähistas 8.–12. oktoobrini
leivanädalat. Nädala alguses külastasime põhikooli
õpilastega OÜ Vändra Leib leivatehast, kust saabub
leib ka meie kooli toidulauale. Meie suure seltskonna võttis vastu rõõmsameelne tegevjuht Geidy, kes
tutvustas leivatoodete valmimist ja muidugi saime
ka ise maitsta ahjusooja leiba.
Nädala jooksul valmistasid usinad kooliõpilased
plakateid teemal „ Leib või sai – selles on küsimus“.
Eriti nutikas oli aga üheksas klass, kelle plakatil ilutses üleskutse „Vali kuldne kesktee – sepik!“
Nagu eelmiselgi aastal, valmistasime ka tänavu
terve kooliperega „kooli võileiva“, mille pikkuseks
mõõtsime 7,34 m (eelmisel aastal 6,50 m). Koolilõunad olid samuti leivateemalised, tänu kokatädidele
saime väga maitsvat leivavahtu.
Leivanädal lõppes algklassidele Sillaotsa talumuuseumis, kus õpilased tutvusid sügiseste talutöödega.
Poisid said käe soojaks rehepeksu ja jahu jahvatamisega, tütarlapsed aga küpsetasid leiba. Nädalale pandi
punkt ühise teejoomise ja leivasöömisega.
Rita Kardaš

Muutuvad tarbijakaitseameti
vastuvõtuajad

Piknik rabajärve ääres.

Reipust lisas ka turnimine.
Anu-Marii Kask

Andres Antonen

Reipalt järve poole.
Andres Antonen

Alates 1. oktoobrist muutuvad tarbijakaitseameti
vastuvõttude ajad, telefoninõustamine toimub tavapäraselt. Tartus, Pärnus ja Jõhvis oodatakse tarbijaid
oktoobris vastuvõtule kahel korral nädalas: esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 10–16. Tallinnas toimub
vastuvõtt samuti kaks korda nädalas, kuid neljapäeviti algab nõustamine kell 13.30.
Teistes tarbijakaitseameti esindustes saab vastuvõtule tulla ühel päeval nädalas. Täpsed kohad ja
kellaajad on kirjas ameti kodulehel.
Lisaks vastuvõttudele saavad tarbijad ametilt abi
küsida telefoni teel, mis on kõige kiirem võimalus
oma probleemile lahendus leida. Nõuandetelefonile 1330 (pikk number 620 1707) saab helistada
igal tööpäeval kella 8–16.30. Samuti vastab amet
tarbijate kirjalikele pöördumistele. Kirjutada saab
ametile e-posti aadressil info@tarbijakaitseamet.ee,
postiaadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130 või Facebooki vahendusel.
Hanna Turetski
tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja
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VOLIKOGU
Volikogu pidas istungi 26. septembril
Arengukava tegevusplaani aastateks 2013–2016 kehtestamine
Ettekande ja selgitustega arengukava tegevusplaani
kohta esinesid ﬁnantsnõunik Katrin Vahemets ja volikogu
esimees Enno Alliksaar.
Seejärel esitasid tegevusplaani kohta küsimusi volikogu liikmed. Tõstatati küsimus Rohelise Jõemaa koostöökogusse kuulumise kohta – kas see end õigustab ja kas poleks mõistlikum kuuluda mõnda Raplamaa samalaadsesse
koostöökogusse? Volikogu tegi vallavalitsusele ettepaneku koostada järgmiseks volikogu istungiks vastavasisuline
analüüs.
Küsiti ka puhkeala korrashoiu ja terviseraja valgustuse
kohta, tööstuspargi ja klaasiringi tegevuse ja kulude kohta
ning lasteaia ja kooli tugisüsteemi arendamise kohta. Selgitusi jaganud majandusnõunik Ene Nüganen rääkis, et
Nurtu puhkeala on vaja edasi arendada. Lisaks niitmisele
ja üldkorrashoiule tuleks rajada liivarand, atraktsioone,
mänguplatse, kohendada parklat ning ehitada käimla ja
riietuskabiin. Selle teostamine sõltub aga rahalistest võimalustest.
Pärast arutelu otsustas volikogu arengukava tegevusplaani kinnitada.
Järvakandi Gümnaasiumi põhimääruse kehtestamine
Ettekandega kooli põhimääruse muudatuste kohta esines Järvakandi gümnaasiumi direktor Aet-Triin Vasnu.
Volikogu otsustas põhimääruse kinnitada.
Maade munitsipaalomandisse taotlemine
Ene Nüganen selgitas vajadust võtta munitsipaalomandisse järgmised maa-alad: Staadioni tänav, Põllu tänav,
Kooli tänav.
Volikogu otsustas nimetatud alad võtta munitsipaalomandisse.
Järvakandi valla eelarvestrateegia
Pärast Katrin Vahemetsa vastavasisulist ettekannet otsustas volikogu Järvakandi valla eelarvestrateegia kinnitada.
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Järvakandi Kilva
27. hooaeg on algamas
30. oktoobril kell 18 alustab alevi Kinokohviku suures
saalis taas Järvakandi Kilb. Mängude ülesehitus on traditsiooniline: kakskümmend küsimust kümnel teemal poliitikast Järvakandi ümbruskonnani pluss neli boonusküsimust. Viimastes vähendavad võistkonnad oma koosseisu
kuni ühe vastajani, teenides samas õige vastusega sedavõrra lisapunkte. Kilva võistkonnas on maksimaalselt viis
liiget. Ka vähema arvuga võistkonnad ja üksiküritajad on
teretulnud. Mängu võitnud võikonna liikmeid autasustab
žürii trükistega. Arvan, et kord kuus, pimedail sügis- ja
talveõhtutel mälumänguga aega veeta, toob kevade kiiremini meieni.
Ajavahemikus oktoober 2011 – mai 2012 peeti 8 mängu. Osales endiselt kuus võistkonda. Karikas, peamiselt
Järvakandi vallavalitsuse ja volikogu liikmetest koosnev
võistkond, tunnistas väsimust ja loobus osalemisest. Asemele asus võistkond Piiritagused, kelle liikmed pärinevad vahetult Järvakandi alevi piiride tagant Lihuveskilt,
Seljalt ja Eidaperest. Möödunud hooajal peeti 7 mängu
Järvakandis Kinokohvikus ja 8., ühtlasi hooaja lõppmäng,
Kaisma Suurjärve puhkekeskuses. 26. hooajal ei suudetud
endiselt murda Eidapere võistkonna hegemooniat, kuigi
ohtlikuks konkurendiks näib neile kujunevat uustulnukate
Piiritaguste koondis. Hooaja lõppseis kujunes järgmiseks.
I koht Eidapere võistkond koosseisus Vello Argel, Priit
Orupõld, Tarmo Peterson, Helje Tammai ja Rein Veskimägi; II Piiritagused: Teevo Muromägi, Ene Nüganen,
Katrin ja Raivo Vahemets; III Raikküla: Ester Luik, Eduard Oganjan, Hannes Paat, Andrus Pajo ja Reet Saar.
Kolmele auhinnalisele kohale jõudnud võistkondade
liikmed said Järvakandi Vallavalitsuselt igaüks kingiks
raamatu. Mälumängu juhtis žürii koosseisus Rea Licht,
Selma Ustav ja allakirjutanu.
Enno Alliksaar

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

Järvakandi Gümnaasium muutub põhikooliks.

Jaanus Randla

Hariduskomisjon ei näe võimalusi
kooli 10. klassi avamiseks
8. oktoobril kogunes taas
Järvakandi valla hariduskomisjon, päevakorra peateemaks Järvakandi Gümnaasiumi saatus.
Teemakohase ettekandega esines komisjoni esimees
Enno Alliksaar. Kõneleja
andis ülevaate koolisöökla
üleviimisest ja akende vahetusest, kuid põhiküsimuseks
oli siiski kooli gümnaasiumiosa jätkamisvõimalused.
E. Alliksaare sõnul oli
hariduskomisjon
kevadel
seisukohal, et paarikümne
õpilasega gümnaasiumiosa
pidamine on väikevallale üle

jõu käiv üritus. Ettepanek jäi
vallavolikogus hääletamata,
sest loodeti aegade paranemist. Ajad ei paranenud, töökohti juurde ei tulnud, üksikisiku tulumaksu laekumine
ei kasvanud. Ja isegi juhul,
kui kõik tänavused põhikooli lõpetajad jätkaksid õpinguid Järvakandis, ei tagaks
see koolile riigi rahastatavat
gümnaasiumiosa. Pisigümnaasiumi ülalpidamine läheb
ainuüksi õpetajate palkadena
vallale tänavu maksma ligikaudu 45 000 eurot. Järgmisel õppeaastal kasvab valla
eelarvest makstav summa

seoses riigitoetuse lõppemisega väikegümnaasiumidele
veelgi.
Seoses eeltooduga tegi
ettekandja komisjonile ettepaneku mitte avada järgmisel õppeaastal Järvakandis
10. klassi ja taotleda seoses
gümnaasiumi põhikooliks
ümberkorraldamisega riigilt
toetust õppehoonete renoveerimiseks.
Pärast arutelu otsustas komisjon järgmist:
1. 1. septembril 2013 ei avata Järvakandi Gümnaasiumis
10. klassi (poolt 7 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud).

Hariduskomisjoni otsus esitada kinnitamiseks vallavolikogule 31. oktoobril 2012
toimuval istungil.
2. 10. klassi mitteavamise
otsuse vastuvõtmisel 2013.
õppeaastal alustada kohe
valla ehitusnõuniku ja kooli
koostööl võimaluste otsimist
kooli õppehoonete renoveerimiseks (projektid, hinnapakkumised).
3. Vajadusel sõlmida Rapla
Vallavalitsusega leping Järvakandi noortele gümnaasiumihariduse
andmiseks
Rapla Gümnaasiumis.
JK

Kontrollige torud enne pakase tulekut üle
Suured miinuskraadid talvel toovad kaasa hulga ebameeldivusi: vesi torustikus
võib jäätuda ning halvimal
juhul võib veetoru pinnases
lõhkeda. Kahjude minimeerimiseks soovitab Eesti Veeettevõtete Liit lasta vanad
veetorud spetsialistil enne
talve tulekut üle kontrollida
ja halvasti kaetud kohad käepäraste vahenditega lisasoojustada.
„Suurimaks probleemiks talvel on veetoru
lõhkemine, mille tingib
temperatuurimuutustega
kaasnev maapinna pidev
liikumine, mis avaldab survet ka veetorule,“ selgitas
Eesti Vee-ettevõtete Liidu juhatuse esimees Hans
Liibek liidu teates. „Kõige
haavatavamad on vanad
malmtorud, kuid spetsialistil tasuks lasta kaameraga
üle kontrollida mis tahes
torustik, mis on vanem kui
paarkümmend aastat. Ja seda eriti juhul, kui torudega
on juba varem probleeme
ette tulnud.“
Veetoru jäätumine on
ebameeldiv üllatus, mis tuleb ilmsiks sageli hommikul

või pärast tööpäeva, kui pikka aega ei ole kraanist vett
lastud voolata. „Kuigi jäätumiskohale võib olla raske
jälile saada, on külmanõrkadeks kohtadeks enamasti
sissetallatud või -sõidetud
teerajad, kus mulla- ja lumekiht on õhem ja tihedaks
tambitud. Samuti toru sisseviik hoone vundamendi juures, külm kelder või külmad
välisseinad. Nende kohtade
soojustamisele tasuks erilist
tähelepanu pöörata,“ soovitas Hans Liibek.
Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevdirektori Vahur
Tarkmehe sõnul on mõistlik
probleemiga tegeleda veel
enne, kui maapind päris läbi
külmub, kuna tagajärgede
likvideerimine juba jäätunud
pinnases on palju aeganõudvam ja kulukam tegevus.
„Enamasti annab vee kinnikülmumist ära hoida lihtsa soojustamisega, milleks
saab kasutada majapidamises käepäraseid vahendeid.
Näiteks ei tasu aeda lehtedest päris puhtaks riisuda,
vaid võib kuhjata lehed torustiku kohale. Hiljem saab
külmanõrkadele kohtadele

kuhjata lund, kuna lumi toimib talvel parima loodusliku
maasooja hoidjana,“ selgitas
Vahur Tarkmees.
Kui sõidutee ja torustik
hoovis ristuvad, soovitab
Tarkmees valida talveks teise liikumistrajektoori, kuid
kui see ei ole võimalik, saab
ristumiskohtadele
paigaldada ka spetsiaalsed matid.
Külmas keldris tuleks torude ümber mässida sooja
hoidvaid materjale, milleks
sobivad riided ja isegi vanad
ajalehed.
„Eriti krõbeda pakasega
peaks keldris olema kraadiklaas või veepang, mida
tuleb aeg-ajalt kontrollimas
käia – kui vesi panges hakkab jäätuma, on õige aeg
keldrisse toasooja lasta,“
soovitas Vahur Tarkmees.
„Aga kui külm ikka asu ei
anna, on viimane võimalus
jätta veekraan ööseks ka
õige pisut nirisema – sest
voolav vesi kindlasti kinni ei
jäätu.“
Kui ikkagi on juhtunud
kõige halvem ja vesi on
torus kinni külmunud, siis
ühte ei tohi Vahur Tarkmehe
sõnul kindlasti teha – hakata

toru lahtise leegiga ise üles
sulatama. „Abi saamiseks
tuleb pöörduda kas oma
vee-ettevõtte või torutööde
teenust pakkuva eraettevõtte poole, kellel on olemas
torude
lahtisulatamiseks
spetsiaalne riistvara,“ rääkis Vahur Tarkmees. „Kõik
vee-ettevõtted ise torude
lahtisulatamise teenust ei
paku, aga reeglina teavad,
millised ﬁrmad toruabi osutavad, ja annavad kontaktid.
Näiteks plasttorude lahtisulatamiseks on spetsiaalsed
aurutid, kuid metalltorude
jaoks elektrilised seadmed.
See töö tuleb usaldada spetsialistidele.“
Et tuleval talvel sarnaseid probleeme vältida, on
mitu võimalust – kui spetsialist avastab, et toru on
paigast nihkunud, roostetanud või lekib, tuleks nõrk
koht kiiresti välja vahetada.
Äärmisel juhul tuleb kogu
torustik paigaldada sügavamale, kus külm ligi ei pääse.
Kuid joogivee plasttorule
on tänapäeval võimalik paigaldada ka spetsiaalne küttekaabel.
Eesti Vee-ettevõtete Liit
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Puu- ja köögiviljade kampaania
17. september –
7. oktoober
„Sööme ära“
Eestis on umbes 50% inimestest ülekaalulised ja
nende osakaal on viimase
10 aasta jooksul pidevalt
kasvanud. Ülekaaluliste ja
rasvunud (ülekaaluliste kehamassiindeks on 25–30,
rasvunutel üle 30) naiste
osakaal on kasvanud 38%lt 45%-ni ning meeste hulk
43%-lt 54%-ni (Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, Tervise
Arengu Instituut 2010).
Ülekaalulisus on ühelt
poolt valede toitumisharjumuste (eelkõige rasva ja
suhkru liigne tarbimine ning
vähene puu- ja köögiviljade
tarbimine) ning teisalt vähese liikumise (suurenenud TV
vaatamise, arvuti taga istumise) tulemus.
Puu- ja köögiviljade söömine on üks tervisliku toitumise põhilistest näitajatest.
Riiklikes toitumisjuhistes
soovitatakse süüa vähemalt
5 portsjonit (üks portsjon
on 100 g ehk umbes üks
peotäis) puu- ja köögivilju
päevas.
Tegelikkuses
süüakse
neid kaugelt alla soovitatava koguse. Tervise Arengu
Instituudi tellimusel Turuuuringute ASi korraldatud
uuring näitas, et 5 ja enam
portsjonit sõi 2011. aastal
iga päev vaid 10% (2010.
aastal 8%) inimestest. 24%
inimestest ei söö iga päev
üldse puu- ja köögivilju.
Pooled (49%) inimesed söövad 1–2 portsjonit päevas.
Puu- ja köögivilju on
vaja süüa, sest need sisaldavad palju vett, vitamiine,
mineraalaineid, kiudaineid
ja fütotoitaineid, mis aitavad

vältida kroonilisi haigusi.
Need erinevad ained toimivad näiteks
• antioksüdantidena, suurendades organismi vastupanuvõimet vabadele radikaalidele;
• toetavad inimese immuunsüsteemi;
• aitavad alandada vere kolesteroolitaset ning vererõhku;
• osadel ainetel on antibakteriaalsed omadused.
C-vitamiini vähesus mõjutab ennekõike vastupanu
haigustele ja stressile, kaaliumi ja magneesiumi on väga vaja lihaste, eriti südamelihase töös. Võrreldes teiste
toitudega, annavad puu- ja
köögiviljad vähe energiat
(kaloreid).
Nendel inimestel, kelle dieet sisaldab soovitatud
koguses puu- ja köögivilju,
on oluliselt väiksem risk
haigestuda
kroonilistesse
haigustesse, eriti südameveresoonkonna haigustesse ja
mõningatesse vähkkasvajatesse.
Kampaania eesmärgid
• Tuletada meelde soovitust süüa päevas vähemalt 5
portsjonit (ehk peotäit) puuja köögivilju.
• Lihtsustada selle soovituse
täitmist, pakkudes inspiratsiooni ja tuge.
Kampaania sõnum
• Sööme kõik viis peotäit
puu- ja köögivilju iga päev,
nii kosub rahva tervis ja elujõud.
Kampaania kajastajad
Kauplused, TV, raadio, välimeedia, Internet
Käivitati
üle-eestilise
kampaania “Sööme ära!”

„Sööme ära!“ oli mõeldud
üldrahvaliku aktsioonina ning
selle eesmärk oli kaasata kõik
elanikkonna kihid, sõltumata
nende elukohast ja sotsiaalsest
staatusest. Aktsiooniga sai
liituda alates 17. septembrist
www.toitumine.ee kampaanialehel.
Liituda oli igati mõtet, sest
lisaks lubadusele, mida iga
inimene iseendale annab –
süüa rohkem puu- ja köögivilju – oli aktsioon ühtlasi ka
võistlus selgitamaks kohalike omavalitsuste seast välja
kõige puu- ja köögiviljasõbralikum kodupaik Eestis. Iga
liituja lisas oma andmetele
koduvalla või -linna nime,
me jagasime maavalitsuse
elanike arvu kampaanias
osalejate arvuga ja nii saime
kõige puu- ja köögiviljasõbralikuma elanikega valla või
linna nime.
Aktsiooniga said liituda

poed ja poeketid, samuti
oodati osalema ka söögikohti, kes olid aktsiooni
ajal valmis pakkuma puu- ja
köögiviljarikkaid toite, võimaluse korral soodustusega.
Nemad said „Sööme ära!“
ametliku partneri tähise, kui
liitumissoovist anti teada
enne kampaania algust, ja
nad kuvati kampaania veebilehel.
Kampaaniat rahastati Euroopa Sotsiaalfondist, programmi “Tervislikke valikuid
toetavad meetmed 2012”
raames.
Aitäh kõigile meie valla
inimestele, kes kampaaniaga
liitusid ja meie valla nime
vabariigi kaardile tekitasid!
Kampaania sai küll otsa, aga
usun, et tark on seda kampaaniat jätkata seni, kuni süüa
jaksame. Tervist kõigile!
Pressiinfo põhjal
Tiia Hansar

Algas saalihooaeg
September tõmbab õueüritustele joone alla ja spordirahvas hakkab vaikselt saali
poole kiikama.
11.–12.
septembrini
võistlesid noored kergejõustiklased Kohilas, kus peeti
Rapla maakonna koolinoorte mitmevõistluse KV. Kuna
mitmevõistlus on tehniliselt
raske ala, siis on võistkonna
komplekteerimine küllaltki
keeruline. Me saime sellega
enam-vähem hästi hakkama
ja kõik, kes starti läksid, olid
kooli eest ka vapralt väljas.
Tasuks gümnaasiumite arvestuse kindel esikoht ja
tublid individuaalsed esitused. BT seitsmevõistluses
oli võidukas Mari Lutšihhin
(2210 p), teise koha saavutas
Liina Edvand (2040 p). AT
seitsmevõistluses pidi Anett
Kaldas võistlema ainult iseendaga ja tasuks võit (2549
p). Poistest saavutas Kent
Pirma AP kümnevõistluses

kolmanda koha (4137 p).
Karikavõidule andsid oma
panuse veel Marleen Valdas,
Kadi-Triin Varik, Markus
Sepp, Kaspar-Rasmus Eelmaa, Margus Pari, Kert Jõema ja Silver-Erik Audse.
13. septembril koguneti
Kehtna staadionile, kus algklasside õpilastel oli kavas
piirkondlik jooksuvõistlus.
Läks pigem hästi, sest nii
mõnigi üllatas positiivselt nii
ennast kui teisi.
Keidy Kaal oli III vanemate tüdrukute 60 m jooksus
(9,8) ja III ka 600 m jooksus
(2.31,9). Samas vanusegrupis saavutas Carmen Melts II
koha 200 m jooksus (36,5).
NT 60 m jooksus saavutas
III koha Anna-Liisa Jõema,
200 m jooksus oli Annaliis
Tiik II (41,6) ja 600 m jooksus saavutas II koha Sophie-Demi Kulbok (2.45,2),
ning III koha Annaliis Tiik
(2.46,2).

Nooremate poiste 1000
m jooksus oli võidukas Arto Kivisild (2.29,6), II koha
saavutas Egon-Marten Anto (2.29,6). Lisaks saavutas
Egon-Marten III koha 60
m jooksus (10,0) ja 200 m
jooksus (35,8).
22.09 heideti Järvakandi
spordiväljakutel vahendeid
ja selgitati välja selle sügise mitmekülgseim heitja.
Heidete
mitmevõistluses
võisteldakse
kuulitõukes,
odaviskes, kettaheites, vasaraheites ja raskusheites.
Vahendeid heidetakse vastavalt vanuseklassile ja meetrid liidetakse. Nii lihtne see
ongi. Meeste arvestuses tuli
võitjaks Egert Tomingas
(AP – 126.11 m), kes suutis pinevas heitluses edestada „vanameister“ Lembit
Zahkna (M55 – 125.59 m),
kolmas oli Tanel Kurisoo (M
– 121.26 m). Esikolmikule
järgnesid Margus Sepp (M –

112.22 m), Kaspar-Rasmus
Eelmaa (BP – 87.28 m) ja
Markus Sepp (CP – 71.43
m). Naiste arvestuses tuli
võitjaks Mari Lutšihhin (BT
– 85.17 m, teine oli Kristel
Kruusmaa (CT – 56.67 m),
kolmas Marleen Valdas (CT
– 52.65 m) ja neljas KadiTriin Varik (CT – 46.20 m).
Oktoobrist jätkuvad treeningud võimlas järgmistel
aegadel:
• meeste korvpall: E 18.30
ja K 18;
• täiskasvanute lauatennis:
T 18 ja N 18;
• kergejõustik: E ja K (I–V)
14.45 ja (VI–XII) 15.45, R
pärast tunde (alates 13.30)
• jalgpall: (I–IV) E 17 ja N
16;
• pallimängud: (I–V) teisipäeval 15.00
• võrkpall: (VI–XII) T 16.30.
Metsarajad on avatud
24/7.
Margus Sepp

Järvakandi noored said võimaluse maailmameistritele pähe teha
Eelmisel aastal esimest korda katsetatud ja menukaks
osutunud lauamängude nädalavahetus kordus taas.
Reedel, 5. oktoobril kogunesid maailmatasemel lauamänguspetsialistid Järvakandi Avatud Noortekeskusesse,
et üheskoos kohalike suurte ja väikeste mängusõpradega
veeta meeldejääv ja arendav nädalavahetus. Kohale tuli
üle kümne meistri Ludo lauamänguklubist, kelle seas võis
kohata nii mängude loojaid kui ka maailmameistreid. Kohalikud noored ootasid seda nädalavahetust sedavõrd, et
neid tuli kordades rohkem kui eelmisel aastal.
Meeleoluka nädalavahetuse jooksul külastas lisaks Ludo meistritele keskust 69 registreerunud noort.
Ühele seltskonnale Järvakandi noortele meeldis mängimine sedavõrd, et nad jätsid pärast lahkumist lauale enda kirjutatud tagasiside. Alljärgnevalt mõned kirjed sellelt
paberilt.
Mis mulle meeldib/meeldis kõige rohkem lauamängude nädalavahetusel.
K: „Mulle meeldis see, et siin oli tore seltskond ja lahedad mängud. Kõige rohkem meeldis mulle üks mäng
nimega “Elas kord...”
KR: „Mulle meeldis “Elas kord...”, “Tsitadell” ja
“Pitchcar” „
R: „Mulle meeldisid mängud “Pitchcar” ja Elas
kord...”“
A: „Mulle meeldis siin kõik. Eriti mängud ja seltskond.
Oleksin tahtnud mängida mängu “Tsitadell”, aga lahedad
mängud olid “Pichcar” ja “Elas kord...”
Et Ludo lauamänguklubi kinkis meie noortekeskusele
mängu “Elas kord...”, saavad sellest nüüd osa kõik, kes
soovivad. Lisaks kinkis lauamängu “Kes keda sööb” autor
meile enda loodud mängu ning mõned noored said osa ka
mänguloomise protsessist, mille käigus võisid nad avaldada arvamust uue ja veel loomisel oleva mängu kohta.
Järgmisel aastal kordame ettevõtmist kindlasti ja tundub, et ka osalejaid tuleb aina juurde.
Mikk Merekivi
Järvakandi ANK juhataja

Mikk Merekivi

„Sündinud Raplamaal“
17. novembril kell 19 korraldab JCI Rapla ehk Rapla Ettevõtlike Noorte Koda Rapla Sadolin Spordihoones heategevusliku kontsertlavastuse „Sündinud Raplamaal“.
Esimene heategevuslik kontsert „Sündinud Raplamaal“ toimus 2006. aastal. Tol korral toetati piletituluga
(103 500 krooni) Rapla maakonna sünnitusosakonnale
kardiotokograaﬁ soetamist.
Sellel korral soovime oma kontsertlavastusega panustada Raplamaa noortele muusikutele ning koguda raha
fondi, mille tuluga ehitatakse kvaliteetne muusika- ja
helisalvestusstuudio. Muusika- ja helisalvestusstuudiot
saaksid kasutada nii laululapsed, muusikakooli õpilased,
koorid, pärimusansamblid, bändid jt tervest Rapla maakonnast ja ka üle Eesti.
Rapla Kultuurikeskuse ruumidesse ehitatav muusikaja helisalvestusstuudio tuleb Tõnu Susi nimeline, et avaldada austust tema elutööle ning eksponeerida loodavas
stuudios Tõnu kogutud/arhiveeritud heli- ja raadiotehnikat ning materjale.
Kontsertlavastusele „Sündinud Raplamaal“ kutsume
esinema Raplamaal sündinud või maakonnaga seotud
artiste: Birgit Õigemeel, Siiri Sisask, Riho Sibul, Maili
Metssalu, Katrin Karisma-Krumm, Marek Jürgenson, Tiina Adamson jpt. Nimekiri inimestest, kes on Raplamaalt
pärit ja oma tegemiste-toimetamistega Eestis tähelepanu
pälvinud, on väga muljetavaldav!
Piletid on müügil Piletilevis http://www.piletilevi.ee/
est/piletid/kogupere/muusika_ja_teater/?concert=112424
Ürituse koduleht: www.sundinudraplamaal.ee
Kaili Kalamäe
Rapla Vallavalitsuse avalike suhete spetsialist
489 0524, 5390 9276
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Sügisesed tähelepanekud
Taevas ei ole meid sel suvel ega ka alanud sügisel sooja ja päikesepaistega just hellitanud. Õppeaasta algus on
toonud teedele ning tänavatele hulgaliselt kooli ning sealt
koju kiirustavaid õpilasi. Sompus ning vihmase ilmaga
on tee ääres inimesi märgata raske, ka muudavad suured
veeloigud teedel liiklemiseks keeruliseks, sest jalakäijad
peavad kuivaks jääma. Kuigi oleme aastaid jaganud jalakäijatele Maanteeameti helkureid, liigub endiselt tänavatel hämaral ja pimedal ajal helkurita inimesi. Head autojuhid ning jalakäijad, arvestagem üksteisega ning olgem
ettevaatlikud!
Augusti lõpus külastasid kohalikku kauplust kahel korral varganäod, kelle saagiks langes erinevat alkoholi ning
tubakatooteid. Kahe sissetungimise vahe ei olnud nädalatki. Kohati jäi mulje, et vargused pandi toime, sest peo käigus jäi alkoholist puudu. Tänaseks on toimepanijad oma
pahateod üles tunnistanud ning ootavad karistust.
Viimastel nädalatel on maakonna erinevatest kohtadest
tulnud teateid mustlastest, kes sõidavad ringi välismaa
numbrimärgiga sõidukitega ning pakuvad müüa erinevaid
mootorsaage, mille nimetus esmapilgul vägagi tuntud ﬁrmat meenutab (nt Steel). Olles ise kokku puutunud pakutuga, julgen väita, et tegu on pigem saemakettide kui
saagidega. Pealt vaadates on mootorsaag nagu saag ikka,
see läheb ka tööle, kuid tööd sellega teha ei saa: saag lekib
üldjuhul nagu „mahlakask“. Soovitan eelnimetatud saagidest ja müüjatest eemale hoida ning kaupa mitte teha, sest
saagi ostes pole teil hiljem kellelegi pretensioone esitada.
Toimunud saemüügi intsidentidest on teada, et hinnad on
ülisoodsad ning müüjad osavad jutumehed. On juhuseid,
kus saemüüjad ei pea paljuks kiigata ilma omaniku nõusolekuta viimase garaaži või kuuri alla.
Lisaks probleemidele saagidega on suve lõpus ning sügise alguses registreeritud Järvakandis mitmeid jalgrattavargusi. Liiklusseadus § 20 lg 9 sätestab, et enne sõiduki
juurest lahkumist peab juht rakendama abinõusid, mis väldiksid sõiduki iseenesliku liikuma hakkamise ja tõkestaksid
selle omavolilise kasutamise. Paraku on aga tänavapilt jalgrataste osas Järvakandis vastupidine. Palju on lukustamata
rattaid väljas trepikodade ees. Turvaline elukeskkond ei
ole ainult politsei mure, vaid terve kogukonna.
Seega peab taas meelde tuletama ettevaatusabinõud
jalgrattavarguse vältimiseks:
• Jalgratta juurest lahkudes lukusta viimane jalgrattahoidla või muu sobiva eseme külge (lukustatud lukk, mis ei
ole kinnitusest või hoidjast läbi, on kasutu!).
• Võimaluse korral garažeeri jalgratas.
• Tee jalgrattast pilt ning kirjuta üles raaminumber (märkmikku või kalendrisse).
• Laena jalgratast vaid usaldusväärsele isikule.
Kui keegi silmab piirkonnas midagi ebaharilikku, millest politseil oleks vaja teada, palun sellest ka teatada.
Värvilist sügise jätku kõigile!
Jaan Sildoja
Kehtna konstaablijaoskonna piirkonnavanem
Telefon 5303 6804, 612 3503; lühinumber 110;
e-post jaan.sildoja@politsei.ee

Kontrolli oma ID-kaardi kehtivust
Lähtudes Riigi Infosüsteemi Ameti ekspertide hinnangust, uuendatakse 2011. aastal väljaantud ID- ja elamisloakaartide elektroonilist osa, sest üks dokumendi turvameetmetest vajab ajakohastamist.
Politsei- ja piirivalveamet saadab järgnevate kuude
jooksul kõigile 2011. aastal ID- või elamisloakaardi saanud inimestele ka personaalse kutse dokumendi uuendamiseks. Kes soovib, ei pea aga sugugi kutset ootama jääma, vaid igal eelmisel aastal ID-kaardi saanud inimesel
on võimalik talle sobival ajal pöörduda ükskõik millisesse
PPA teenindussaali üle Eesti, et oma dokumenti uuendada. 2011. aasta ID-kaarte ei vahetata välja, vaid pelgalt
uuendatakse nende elektroonilist osa – selleks on vaja
PPA teenindussaalis käia vaid korra ning uuendamine võtab aega alla 10 minuti ja on tasuta.
Kui 2011. aasta ID- või elamisloakaarti ei uuendata,
siis alates 2013. aasta märtsist peatatakse selle sertiﬁkaadid, mis tähendab, et kuni uuendamiseni kaarti elektrooniliselt kasutada ei saa, isikut tõendava dokumendina kehtib
kaart edasi.
Lääne prefektuuri kodakondsus- ja migratsioonibürool
on hea uudis ka kõigile neile, kel argipäevadel ametiasutusse pääseda on keeruline – oktoobrikuus oleme avatud
ka laupäeval, 13. oktoobril kell 10–14.
Ive Luur
Lääne prefektuuri kodakondsus- ja migratsiooni
büroo juhataja

KULT

UURIHALLIS

26. oktoober kl 20 Sügispidu ansambliga
ICEBREAKERS. Pilet 7 € eelmüügist, 10 € peopäeval
2. november kl 19 Kultuuri Kohvik – kohtumine
MATHURAGA. Pääse 2 € ja 3 €
7. november kl 18 Esimese Raamatu Ball.
Pidulik titade vastuvõtmine valla kodanikuks
8. november kl 19 Komöödiateater “Tour de Farce”.
Pilet 9 € ja 11 €
11. november kl 14 ISADEPÄEVAKONTSERT. Tasuta
14. november kl 18 Roseti töötuba
21. november kl 18 Roseti töötuba
25. november kl 16 Mälestusteõhtu kultuurihallis
“Maja 25”. Tasuta.
28. november kl 18 Roseti töötuba
2. detsember kl 17 TULE- JA TANTSUETENDUS. Pilet
2 € ja 3 €. Pärast etendust alevi jõulutulede süütamine
5. detsember kl 18 Roseti töötuba
8. detsember kl 17 Kultuurihalli 25. juubel
“JÕULUÕHTU 25”. Tasuta.
16. detsember kl 17 Advendikontsert “KOHTUMINE
KULTUURIKODUS”. Laval endised ja praegused
muusikud. Tasuta.
18. detsember kl 16 Lasteaia jõulupidu
20. detsember Gümnaasiumi jõulupidu
21. detsember Jõululaat
25. detsember Jõulukontsert. Tasuta.
29. detsember kl 19 JÄRVAKANDI AASTALÕPUBALL.
Tantsumuusika ansamblilt KARAVAN
Täpsem info järgmises lehes.

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.

Kohtumiseni!
UUS HOOAEG JÄRVAKANDI KULTUURIHALLIS
Alustanud on järgmised kollektiivid ja huvialaringid:
 Järvakandi Segakoor, juh. Heldi Tagel
 Meesansambel Viisitiim, juh. Heldi Tagel
 Koguduse naisansambel, juh. Eha Teras
 Naisrahvatantsurühm Hellakesed, juh. Helju Vahurand
 Naisrahvatantsurühm, juh. Eha Teras
 Showtantsugrupp Vürtsitüdrukud, juh. Helgi Randla
 Täiskasvanute näitering, juh. Vahur Kuusk
 Teatriring õpilastele, juh. Rea Licht
 Jooga algajatele, edasijõudnutele ja eakatele, juh Kadrin Karro
 Võistlustantsuklubi Mustang
Alustamas:
 zumba, juhendaja leidmine töös

MAJA OOTAB
TEGIJAID!

NB! Paljud ringid on rõõmsad uute liikmete lisandumise üle.
Kel on huvi, kontakteerugu julgelt 5346 0195 või kultuurihall@jarvakandi.ee

Tour de Farce ehk Abielu on igavene
Broadway menukomöödia nüüd Järvakandis!
KADRI ADAMSON ja HENRIK NORMANN
2 näitlejat, 10 rolli, 84 kostüümivahetust!
“Tour de Farce” ehk eesti keeles “Farsituur” või “Tippfarss” on pöörase
süžeega näitemäng. Ühte Ameerika hotellituppa saabub abielupaar,
kes on just ilmutanud raamatu “Abielu on igavene”, kuigi nende endi
kooselu on karile jooksmas. Samasse tuppa hakkab nüüd igasugust
rahvast sisse põikama ja üks koomiline situatsioon järgneb teisele. Kujutage ette, et seda kõike esitavad ainult kaks näitlejat, Kadri Adamson
ja Henrik Normann, kes pidevalt kostüüme ja parukaid vahetavad ning
täiesti erinevate tüüpidena laval käivad. Kogu see tulevärk annab vaatajale toibumiseks vaevalt mahti ja paneb imestama, kuidas see kõik võimalik on. Selles saab veenduda ainult oma silmaga – aasta naljakaim
komöödia on sündinud.
Kestus 2 h 30 min
Piletihinnad 9 EUR ja 11 EUR. Broneerimine ja eelmüük alates 15.
oktoobrist Järvakandi Kultuurihallis ja Järvakandi Aleviraamatukogus.
NB! Broneeritud piletid palume välja osta enne 5. novembrit. Vastasel korral lähevad nad müüki. Info 5346 0195 ja kultuurihall@jarvakandi.ee
Kohtumiseni!

92
Renata Kurs
85
Liidia Kangonen
Taissia Timofejeva
80
Helvi Maalik
Eevi Katkosild
Helju Lääts

75
Naima Tänav
70
Leo Kontaveit
Elmet Varblane

Jumalateenistused Järvakandi Pauluse kirikus
• Pühapäeval, 21. oktoobril kell 15
jumalateenistus
• Pühapäeval, 4. novembril kell 15
armulauaga jumalateenistus,
täiskogu koosolek koguduse juhtorganite valimiseks
• Pühapäeval, 18. novembril kell 15
armulauaga jumalateenistus

SÜGISPIDU ansambliga
IceBreakers
26. oktoobril kl 20 kultuurihallis!

Avatud baar.
Laudade broneerimine ning
info tel 5346 0195 või
kultuurihall@jarvakandi.ee.

Vladimir Jefremkin
13.11.1949–
3.10.2012

Piletid eelmüügis alates
15. oktoobrist hinnaga 7 EUR
kultuurihallis,
peo päeval, 26. oktoobril, 10 EUR.
Tule, naudi, lõbutse!
Kulub ära argielule vahelduseks!

