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Ants Sepp – 70 ja 50
17. mai pärastlõunal
kogunes Järvakandi
Rahvamajja kaugelt üle
saja mehe ja naise Ants
Sepa austamisõhtule,
et tähistada tema
70. sünnipäeva ja 50.
lavategevuse aastapäeva.
Kui austatud juubilar lillesülemitega külaliste spaleeri
vahelt läbi oli marssinud ja
tugitooli istunud, anti sõna
ainult rahvamaja juhtﬁguuridele Helgi Randlale ja Hans
Äärmale.
Alles pärast klaaside
kokkulöömist said sõna tervitusteks külalised. Neid oli
ligidalt ja kaugelt: Järvakandi ja Kaisma vallavanemad
Mart Järvik ja Kalju Metsoja, Afganistani-missioonilt
naasnud Vahur Licht, Erika
Šefer-Müller Saksamaalt,
Lõuna-Eestist jalgrattal otse
peosaali sõitnud Järvakandi
endine sporditäht Jüri Laane, Tori vallast saabunud
kunagine Sicana solist Ardo
Juhkov ja ümbruskonna taidluskollektiivide eestvedajad.
Vallavolikogu esindajana oli
minu kohustuseks ette lugeda
Rapla Maavalitsuse tänukiri.
See tõi saali suure elavuse.
Keegi paharet oli tänukirjas
lisanud juubilarile viis liigset
eluaastat. Aga juubilar võttis
juhtunut hea huumorina. Tore on, viie aasta pärast uus
pidu!
Siis algas kontsert: Jär-

vakandi segakoor ja meesansambel Viisitiim, mille
solistina juubilar küll täismahus akadeemilist kontsertesinemist ei lubanud, aga
neli-viis lugu laulis ikkagi;
vahenumbrid väsimatutelt
Vürtsitüdrukutelt ja Kaisma
akordionistide
ansambel.
Viimatinimetatuga on Ants
Sepal kirjas ka kontserdireisid Ungarisse ja Itaaliasse.
Esineda võisid kõik soovijad, eriti hästi tuli laul välja
Seppade arvuka suguvõsa
musikaalsetel
liikmetel.
Tantsuks musitseeris Ardo
Juhkov ja kui ta lauda puhkama istus, jätkas juubilar
oma lauludega. Kogu õhtu
jäädvustas kaameramehena
Meelis Tomson, kes vabamal hetkel segakoori liikmena lauljatega ühines.
Meelis salvestas ka juubilariga lühiintervjuu: Ahekõnnu mehena loodab juubilar, et lähikülade osas tuleb
ometi läbimurre ja nad on
jälle Järvakandi valla külad.
Esinemiste kohta vastates
arvas Ants, et Eestis ei ole
kohta, kus ta koos Sicanaga
laulnud ei ole. Seda on tehtud nii mandril kui saartel,
maa all (Piusa koobastes) ja
vee peal. Välisreisidest peab
juubilar hinnatumaks NSV
Liidu päevil esinemist Sicanaga Moskvas Rahvamajanduse Saavutuste Näitusel,
taasiseseisvumise ajal kontserdireisi Helsingisse ja juba

LÜHIDALT

Katrin Kuum on Järvakandi
aasta ema 2008
Tänavusele Rapla Naisseltsi korraldatud Raplamaa aasta
ema konkursile esitas Järvakandi vald vallavolikogu aseesimehe Katrin Kuuma, kelle peres kasvab kolm tütart ning kasupoeg. Katrin osaleb aktiivselt sotsiaalkomisjoni töös, on
volikogu esindajana kooli hoolekogus ning alati nõus osalema ajutiste komisjonide töös. Katrin on tähelepanuväärse
empaatiavõimega ja osavõtlik kaasinimeste murede suhtes.
Raplamaa aasta emaks 2008 valiti Nele Aus Juuru vallast.

Koolirahvas “tegi ära”
2. ja 3. mail lõi mõnikümmend Järvakandi Gümnaasiumi
õpilast ja osa õpetajaid kaasa puudeistutamis- ja koristustalgutel. Esimesel päeval oli peaeesmärk puude istutamine Tupiku suusamäele. Teisel päeval koristati terviserada
ja selle ümbrust. Kooli 6. klass koristas vana prügimäge
tulevase Laane pargi territooriumil.
Üleriigilisest kampaaniast “Teeme ära” inspireeritud
ettevõtmise kohalikud eestvedajad olid Järvakandi Gümnaasiumi õpetajad Tiia Hansar ja Margus Sepp.
Juubilar Viisitiimi solistina üles astumas.

pensionipõlves koos Kaisma
akordionistidega esinemisi
Ungaris ja Itaalias.
Juubilar on elanud pika
ja tegevusrohke elu, kus igapäevase leiva teenimise kõrval tänaseks ajalukku läinud
kombinaadi Järvakandi Tehased klaasivabrikus on teda
alati saatnud laul, pillimäng
ja pere nelja koolitatud ning
suureks kasvatatud lapse
ning lastelastega.
Ants ise on sündinud
16. mail 1938 Möldri talus
Ahekõnnu külas Järvakandi vallas. Antsul ja abikaasa
Vaikel on kaks täiskasvanud

Aivar Põllu

tütart ja poega, üheksa lapselast ja üks lapselapse laps.
Tütar Meeli on Tallinnas
arst, teised lapsed on truuks
jäänud kodupaigale: poeg
Aivar peab esivanemate talu, Margus ja Marianne on
Järvakandi Gümnaasiumi
õpetajad.
Ants Sepp on ka tuntud
külaliigutaja. Tema idee oli
hakata korraldama Ahekõnnu ja Järvakandi “kandi” külade päevi. Seni on need Järvakandi Vallavalitsuse toel ja
Tugeda talu pererahva kaasabil kenasti välja tulnud.
Enno Alliksaar

Seekord oli peale kirikuliste
kohal ka volikogu esimees
Enno Alliksaar, et pidulikult
kogudusele üle anda puupäevadel “Puusümpoosion
2007” valminud ingli kuju.
Kui Ukraina skulptori
Petro Romanyki valmistatud “Ingel” õnnistatud ja
ansambli poolt esitatud laul

kuulatud, liikus rahvas kaskedega kaunistatud kirikusse, kus toimus nelipüha teenistus koos leeriõnnistamise
ja väikese kontserdiga. Esines koguduse ansambel Eha
Terase juhatamisel.
Leerilaste õnnistamine
nelipühal on saamas Järvakandi koguduse kauniks
traditsiooniks. Ootame taas
uusi inimesi, kes on huvitatud kristlikust osadusest ja
koguduse tööst.
Rita Merekivi

Mai algul kukkus Rapla TÜ-le kuuluva kauplusehoone
karniisist ala mitu kivi, ohustades otseselt hoonest möödunud inimeste elu. Juhtum lõppes siiski vaid ehmatusega. Sama hoone katuseäär on varisenud ka varem.
Lähtudes juhtunust, tegi vallavalitsus Rapla TÜ-le
ettekirjutuse 1. juuniks ohtlik olukord ja varingust põhjustatud kahjustused likvideerida.

Alevist kadusid konteinerid
Viimase kuu jooksul on alevist jäätmekäitleja poolt ära
viidud mõned paberikonteinerid. Vallavanem Mart Järviku sõnul on selle põhjustajaks alevielanikud, kes viisid
nimetatud konteineritesse järjekindlalt olmejäätmeid.

Alevistaadion loodetakse autodest vabastada
Mais valmis alevistaadioni serva (Vana-Asula sissesõidust
kooli suunas) kruusaga kaetud teelõik, mis vallajuhtide hinnangul peaks vähendama autojuhtide soovi kasutada liiklemiseks staadionirada. Ühtlasi kaeti peenkruusaga ja siluti
ka staadioniring, mis tulevikus on kavas piirata aiaga.
Rajati ka teelõik Tehaste tänavast vana lasketiiruni (rajatava krossirajani).

Õnnistati leerilapsi
Esimesel nelipühal käidi
kirikus varemalt ja
käiakse tänapäeval, käisin
minagi.

Kauplusehoone eluohtlik

Maavanem soovib Järvakandit
näha Kehtna valla osana?

Õpetaja Mihkel Kukk leerilaste Kaisa, Petra, Karli ja Liisiga.
Rita Merekivi

15. mail toimunud ROL-i volikoguesimeeste kogul räägiti
maakonna terviklikkuse säilitamisest ja Järvakandi ning
selle ümbruse haldusterritoriaalsest kuuluvusest. Lisaks
Raplamaa valdade volikogude esimeestele oli kohal ka
maavanem Tõnis Blank, kes seekord otsustas n-ö mängida lahtiste kaartidega, teatades, et maakonna terviklikkuse
säilimise huvides võiks Järvakandist saada osavald Kehtna valla sees.
JK
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VOLIKOGU

Volikogu lubas võtta laenu
28. mail toimunud istungil otsustas volikogu heaks kiita vallavalitsuse ettepaneku taotleda laenu kuni 600 000
krooni Järvakandi tänavavalgustuse ehituseks ja rahastatud projektide omaosaluse katmiseks. Laenu intress on
kuni 5,0%, tähtaeg kolm aastat.
Laenuvõtmise vajadust kommenteerinud vallavanem
Mart Järviku sõnul on selge, et alevi peatänava valgustuse väljaehitamiseks on lisaks eelarves olevale 300 000
kroonile vaja umbes 300 000 krooni lisaraha. Tulnud on
mõned positiivsed vastused erinevatele projektitaotlustele ja ka nende omaosaluste tasumine on vallavanema
hinnangul mõistlik katta laenuga. M. Järviku kinnitusel
on valla laenukoormus hetkel nullilähedane, seega vallaeelarvele koormavaks antud laen ei saa.

Kohanimede kinnitamine
Volikogu otsustas kinnitada Uue tänava lõunapoolse
külje, Kooli tänava ja Tallinna maantee vahele algatatud
detailplaneeringu ala tänavatele järgmised nimed: Lõo
tänav, Kraavi tänav, Luige tee, Tedre tänav ja Ööbiku
tänav.

Keskkonnamõjude hindamine
Volikogu otsustas mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju hindamist Eidapere tee ja 1. Mai tänava
vahelisel 6,9 ha maa-alal ning Uue tänava lõunaosas
Tallinna maantee ja Kooli tänava vahelisel 2,3 ha maaalal, sest kavandatavate tegevuste elluviimisel ei kaasne
eeldatavat keskkonnamõju ja asjaolusid, mis nõuaksid
strateegilise keskkonnamõju algatamist. Detailplaneeringu eesmärgiks on nimetatud maa-alale ehitusõiguse
määramine ning teedevõrgu ja tehnovõrkude paigutuse
lahendamine.
Volikogu kinnitas ka nüüdisajastatud aleviraamatukogu kasutamise eeskirja.
Põhjalikumalt on volikogu kinnitatud õigusaktidega
võimalik tutvuda valla Interneti-kodulehekülje vahendusel (www.jarvakandi.ee), raamatukogus või vallamaja
infotoas.
JK
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Kulla lapsed!
Kas emadepäevaks võõraste vanatädide peenardelt varastatud lillede kinkimine oma emale valmistas teile rõõmu? Ma arvan, et südames oli teil ikka kripeldus sellest,
kuidas te need lilled hankisite. Te kiskusite nartsissid ja
tulbid juurtega välja või murdsite kõigi lehtedega nii, et
järgmisel kevadel need enam ei õitse ega valmista silmarõõmu kellelegi. Lilligi peab oskama noppida.
Ärge järgmisel emadepäeval enam nii tehke! Emadele teevad suurt rõõmu ka metsa alt nopitud õied. Ja teil
endalgi süda rahulikum – need pole varastatud!
Vanatädi, kes oli väga kurb, kui nägi enda ja oma
naabrite rüüstatud lillepeenraid.

Kolmandad klaasipäevad olid
täis huvitavaid sündmusi
21. aprillil toimus III
klaasipäevade raames
Järvakandi Rahvamajas
klaasikonverents “Eesti
klaas 380”. Väljapanekuga
“Hüti klaasikoda 380”
avati klaasimuuseumi
näituseküünis tänavune
näitusehooaeg.
Klaasikonverents oli rahvamaja saali toonud umbes 80
inimest. Et ettekanded olid
huvitavad, tõdesid paljud üsna üksmeelselt. Ja muuseum
sai osalejatelt mitu väärtuslikku annetust: isolaatorite kogu, originaalesemeid Nõlva
ja Hüti klaasikojast ja muid
klaasesemeid. Suur tänu!
Võib vast märkida, et
üritus õnnestus igati, kui
muidugi mitte arvestada
seda, et Järvakandi inimesi

üllatuslikult vähe kohal oli.
Pakuvad ju vaid kord aastas
toimuvad klaasipäevad ka
siinsele rahvale vaheldust ja
annavad võimaluse kõigest
ise vahetult ja tasuta osa saada – Tartu, Tallinna, Soome
ja Hiiumaa inimesed tulevad
oma kodukoha lugudega
meie juurde lausa ise kohale.
Korda läks ka näitusehooaja avamine meie näituseküünis klaasinäitusega
“Hüti klaasikoda 380”. Kohal käis Eesti Televisioon
ja jõudsime õhtustesse uudistessegi. Näitust toetasid
Eesti Kultuurkapital ja Hasartmängumaksu Nõukogu
kumbki 10 000 krooniga.
Selle eest saime ka inventari osta: valgustid lakke ja
vitriinikapid eksponaatide

Soome Klaasimuuseumi peavarahoidja Kaisa Koivisto ettekannet pidamas
Allan Kima
tarbeks. Soome Klaasimuu- kaema tulla.
seumi peavarahoidja Kaisa
Tule Sinagi, hea lugeja,
Koivisto (pildil) pidas näi- näitust vaatama!
tust sedavõrd huvipakkuTänan kõiki, kes näituse
vaks, et lubas hiljem koos ja konverentsi sündimise ja
kogu kollektiivi ja paljude hea käekäigu eest seisid.
Soome
Klaasimuuseumi
Allan Kima
Sõprade Seltsi liikmetega
Järvakandi Klaasisel suvel seda uuesti Eestisse
muuseumi juhataja

Järvakandi Kilb 2007/2008
Ajal, kui Rapla
Maavalitsus otsib
maakonna ühisosa, on
see Järvakandi vallas
21 aastat tagasi meie
kandi piirkondliku
mälumänguna leitud.
Idee on pärit tollaselt Järvakandi Tehaste klubi juhatajalt
Helgi Randlalt. Koos Hans
Äärmaga oleme kõik need
aastad mängu elus hoidnud
ning Järvakandi, Eidapere,
Raikküla ja Kaisma võistkonnad igal aastal oktoobrist
maini kord kuus ajusid ragistama pannud. Mängu juurde
kuulub ka suvine ühisretk
Eestimaad avastama.
Tänavuse hooaja lõppmäng toimus 30. aprillil
Kaisma Suurjärve puhkealal,
kus vastuvõtjaks oli Kaisma

Vasakult Ester Luik ja Reet Saar ning võidukad Kaisma nõiad.

vallavanem Kalju Metsoja
isiklikult. Mängu võitki kuulus paraja paremusega Kaismale. Ka Kilb 2007/2008
kokkuvõte ei toonud Järvakandi võistkondadele midagi head – auhinnakohad
läksid kõik naabritele: I koht
– Raikküla (Hannes Paat, Es-

ter Luik, Reet Saar, Eduard
Oganjan ja Jaanus Aader);
II koht – Eidapere (Tarmo
Peterson, Vello Argel, Rein
Veskimägi, Helje Tammai
ja Priit Orupõld); III koht –
Kaisma (Arnold-Erich Auksmaa, Marika Kruusmaa, Ingrid Sillaste, Kaili Voolaid ja

Mart Järvik

Merle Minn). Auhindadeks
said mälumängurid raamatud. Mälumängu toetab Järvakandi Vallavalitsus.
Suviseks reisisihiks on
seekord Soomaa. Žürii tegutses kooseisus Hans Äärma,
Kai Naurits ja allakirjutanu.
Enno Alliksaar

Järvakandi noorkotkad olid võidukad
Martin Herem Tapa
Väljaõppekeskuse ülemaks
2. juunil saab ametist lahkuva kolonel
Urmas Roosimäe asemel Tapa Väljaõppekeskuse ülemaks major Martin
Herem (pildil), kes on olnud teenistuses
alates kaitseväe loomisest 1992. aastal.
M. Herem on lõpetanud Järvakandi
Keskkooli, Riigikaitse Akadeemia ja
Balti Kaitsekolledži, teeninud Kuperjanovi pataljonis ja
Tartu Üksikjalaväepataljonis ning Kaitseväe Ühendatud
Õppeasutustes. 2006. aastal oli ta välismissioonil Iraagis.
Alates 2007. aastast on Herem töötanud Tapa Väljaõppekeskuses staabiülemana.
1. juulist saab major Heremist ka Viru kaitseringkonna
ülem.
JK

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

Luureretke 2008 võitnud Järvakandi noorkotkad esindavad
Mini-Ernal Rapla malevat.
Mais toimus Vigala valla
territooriumil iga-aastane KL
Rapla maleva kodutütarde ja
noorkotkaste Luureretk 2008.
Osales 7 noorkotkaste
võistkonda. Kahjuks ei suutnud tüdrukud sobivat tiimi
kokku panna. Seda ei tasu

neile aga pahaks panna, sest
tegu on tõsise katsumusega,
millega paljud täiskasvanudki
hakkama ei saaks.
Võistlejad pandi lisaks
matkamisele proovile lõkke
tegemises, asjade otsimises,
kummipaadiga jõe ületamises, õhupüssist laskmises, lippude tundmises, luuramises
jpm. Raskust lisas vihm, mis

varahommikul üllatas metsa
all magajaid ja häiris veel päevalgi.
Retke võitjaks tuli ülisuure eduga (280 karistuspunkti)
meie vanemate poiste võistkond (Kaupo Tomson, Rauno Roht, Raul Kalda ja Aso
Licht), Vigala (466 kp) ja
Juuru (960 kp) ees. Nemad
esindavad KL Rapla male-

va noorkotkaid vabariiklikul
sõjalis-sportlikul retkel MiniErna.
Keava noorkotkastega
võistkonna moodustanud Argo Kägi ja Reemet Tamm
saavutasid 4. koha. Retkest
võtsid osa ka Viljar Piirimaa,
Kristo Osula, Renee Kaasik
ja Vaiko Licht.
Rea Licht

suitsuandur. Kodukülastuse
tellimiseks tuleb helistada
päästeala infotelefonil 1524.
Kodukülastuste läbiviimine
on tasuta.
Kuigi suitsuandur muutub kohustuslikuks igas kodus alles 2009. a 1. juulist,
soovitame kõigil enda ja lä-

hedaste tervise ja vara kaitseks paigaldada andur juba
nüüd.

Tehkem kodu tuleohutuks
Igal aastal hukkub Eestimaa
kodudes tuleõnnetustes ligikaudu 130 inimest. Enamik
tulekahjudest on alguse saanud hooletusest suitsetamisel, mittekorras küttekolde
kasutamisest, vanadest ja
katkistest elektrijuhtmetest
või eksimusest mõne muu

tuleohutusnõude vastu.
“Kodu tuleohutuks” on
projekt, mille raames on igal
inimesel võimalik enda koju
kutsuda päästespetsialist, et
üheskoos kodu tuleohutusalane seisukord üle vaadata
ning leida parim koht, kuhu
oleks mõistlik paigaldada

Piret Seire
Ennetustöö büroo
juhataja,
Lääne-Eesti Päästekeskus
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Ma tean, mida sa teed 13. ja
14. juunil
Enam ei pea ilmselt kellelegi
selgitama, mis on Rabarock.
Pigem peab rääkima sellest,
kes juuni teisel nädalavahetusel
Järavakandi kahel laval
esinevad. Tänavune lineup pole pidusöök ainult
muusikagurmaanidele, vaid
igale head muusikat hindavale
inimesele.
Viimase nelja dekaadi jooksul pidevalt muusikamaailma üllatanud
nime Sparks taga peidavad end
provokatiivsed, vaimukad ja iroonilised sõnamängumeistrid Ron ja
Russell Mael, kes segavad poppi,
rock’n’rolli, punki, diskot, glämmi,
elektroonikat ja vodevilli. Geniaalsuse ja debiilsuse äärel laveerivat
musa täiendavad bändi veidrad
videod. Tänaseks on Sparks jõudnud 21. albumini, mida vääriliselt
tähistatakse: mais ja juunis Londonis toimuval kontserdisarjal Sparks
Spectacular esitab bänd igal õhtul
ühe albumi. Eesti publik kuuleb
Sparksi uut albumit ja loominguparemikku päev pärast maailma
esiettekannet.
1976. aastal loodud inglise postpunk-bänd The Fall on ilmselt üks
olulisemaid rokkmuusika legende,
kes Eestis esinenud. Mullu ilmus
The Fallil 26. stuudioalbum. Isikupärast The Falli on raske millegagi
võrrelda ehk nagu on öelnud legendarne John Peel BBCst: “Nad on
alati erinevad ja alati samad.”
Rokisaurused ja uued tegijad
Euroopa üht mõjukamat hevimetal bändi Helloween teatakse
muusikastiili power metal’i looja
ja viljelejana. “Legendaarne saksa
bänd, mis on samas kaalus näiteks
Slayeri, Megadethi või Anthraxiga,
kuid oluliselt meloodilisem ja popim. Kindlasti on neil väga veenev
laiv,” kommenteerib pauermetalliste Rabarocki üks korraldaja Cram.
Rabarock avardab publiku
muusikamaitset, pakkudes lisaks
auväärsetele rokisaurustele rohkelt
värsket kraami – need bändid näitavad uusi suundi ja on aktuaalsed
just praegu.
Tänu jõulistele lavašõudele on

Compromise Blue.
Danko Jonesist saanud Euroopa
festivalide oodatud külaline. Danko
Jonesi ﬁrmamärgiks on kaasahaaravad rokiriﬁd ja refräänid ning vahetu side publikuga.
Electric Eel Shocki taga on
energilised jaapani kutid, kes on
veendunud, et “rock’n’roll can
rescue the world!”. Nende laive
vaadates on selge, et tüübid teavad,
mida räägivad. Electric Eel Shocki
repertuaar on segu klassikalisest
rokist, pungist ja metal’ist. Ja väike
vihje naistele – bändi trummaril on
kombeks laval alasti esineda!

Külalised kaugemalt
Ameerikast tuleb külla maailma
muusikapressi luubi all olev garaažipungibänd Black Lips. Kuna
nende energilised lavašõud kipuvad
aeg-ajalt kontrolli alt väljuma, on
bändi kontserte nii ära keelatud kui
ka sündsusetuse eest trahvitud
Elektroonilist krautrokki viljelevasse bändi Fujiya & Miyagi kuulub
kolm inglise muusikut, kelle saund
sobib kuhugi 70ndate bändide Neu!,
Cani, Kraftwerki ja Talking Headsi
ning uue kooli elektroonika pioneeride Aphex Twini, The Orbi ja Stereolabi vahele.
Vaiko Eplik & Eliit ei vaja tutvustamist. See eksperimentaalne
popisensatsioon põhineb ühe muusiku andel. Rabarockil kuuleb publik materjali Vaiko uhiuuelt albumilt
“3 – Kosmose odüsseia”.

Eesti rokiklassikat esindavad
Ultima Thule, külaliseks algusaegadel bändis laulnud Silvi Vrait,
ning Propeller Peeter Volkonski ja
Peeter Malkoviga. Kohal on 90ndate algul väikekodanlasi šokeerinud
punkbänd Psychoterror. Uue eestikeelse albumiga rõõmustab fänne
Compromise Blue, kapteniks Emil
Rutiku. Festivali ISIC-lavale paneb
väärika punkti muinasmetali liider
Metsatöll, kellel on ette näidata uus
album “Iivakivi”.
Pitchshifter on Inglismaalt pärit
halastamatult kompromissitu industriaaliäss, kes on tänu unikaalsele käekirjale jäädvustanud end
Inglismaa muusikalukku. Läänemere kallaste rokki pakuvad Rootsi fuzz-rokibänd Truckﬁghters,
Soome muusikaedetabelite tipus
viibiv meloodilist raskerokki viljelev Kotiteollisuus ja põhjanaabrite
raskekahurväelased Los Bastardos
Finlandeses.
Olles muusikast pilgeni, saab
moššimise vahepeal staaritseda hevikaraokel, jälgida jalkatelgis EMlahinguid, vaadata kinobussis muusikaﬁlme, telklaagris ringi rullida
ja sõpradega suve algust tähistada.
Muusika ei vaiki ka öösel. Rabarocki Ööklubi reedesed staarid on
vaimukas Soome humppa-rokipunt
Eläkeläiset ja diskor Mart Juur ning
laupäeval Me, Myself & I ja DJ Hämäläinen.
Ingrid Peek

Noored kergejõustiklased jätkuvalt tublid
13. mail tegid noored kergejõustiklased tähtsa stardi Kohilas, kus peeti
maakonna TV-10 olümpiastarti III
ja IV etapp. Paljud tegid just siin
oma elu parimad tulemused ja talvine “siblimine” sai meeldiva tasu.
Vanemate tüdrukute palliviskes saavutas Anett Kaldas kindla esikoha
hea tulemusega 43.03, sama grupi
kettaheites oli kolmas Liisa Valdas (20.42). Nooremate tüdrukute
600 m jooksus saavutas teise koha
Laura Torri (2.17,29). Nooremate
poiste teivashüppes oli Tanel Turro
teine (1.60), Kaspar Rasmus Eelma
ja Reinart Loidap jagasid kolmandat kohta (1.40), Kevin Varblane oli
kolmas 1000 m jooksus (3.55,05).
Enne mitmevõistlust on Jär-

vakandi lapsed gümnaasiumide
arvestuses liidrikohal, seda tänu
just ühtlasele esinemisele kõikidel
aladel. Ees ootab ka veel kaks vabariiklikku etappi.
20.-21. mail toimusid Kohilas
maakonna koolinoorte meistrivõistlused, mida võiks nimetada ka kehalise kasvatuse aineolümpiaadiks.
Siin saavutatud medalil on kaalu
igal juhul. Kahju ainult, et kõik
võistlema ei saanud – oma põhitöö
on talvel unarusse jäetud ja nii mõnigi pidi medaliürituse vahetama “tulekustutamisega” tarkusetemplis.
Osaledes suhteliselt väikese
võistkonnaga, läks siiski korda ka
midagi suurt ära teha. CP-vanuserühmas oli Egert Tomingas pa-

rim kahel alal: 60 m tõkkejooksus
(10.53) ja teivashüppes (2.35), lisaks kolmas kõrgushüppes (1.40).
Kauro Kruusma võitis samas vanusegrupis esikoha kuulitõukes
(10.03) ja oli kolmas kettaheites
(24.93). Kettaheite võitis Siim
Tammiste (26.31), Tanel Turro oli
kolmas teivashüppes (1.70). CT
palliviskes sai esikoha Anett Kaldas (41.13). JT-klassis sai kaks
medalit Evely Metsniit: I koht 200
m jooksus (30,98) ja kolmas koht
kaugushüppes (4.28), sama vanuseklassi poiste kuulitõukes oli teine
Andrea Lega (12.25 on tulemus ka
kooli edetabelisse) ja kolmas Priit
Solovjev (10.72).
Margus Sepp

SPORT

Lõpuks medal
Maakonna MV korvpalli II liigas saavutas Järvakandi Kalev Tulihein
meeskond pronksmedali. Aastaid sama tuumikuga mängides on ikka
veidi puudu jäänud. Sel aastal õnnestus aga meeskond paremini komplekteerida ja leegionäride valik läks ka täkkesse.
Hooaja lõpetamisel peeti meeles toetajaid ja nemadki aitasid meil
tuju tõsta. Kõlama jäi mõte, et kui järgmisel hooajal suudame tuumiku
koos hoida, on võimalik ainult tõusta – elame-näeme.

Ees vaskult: Kaido Kaldas (kapten), Ando Ailjamaa, Margus Sepp,
Margus Laasma. Seisavad vasakult: Timo Toobal, Raimo Merekivi, Riho Stražev, Gert Reiksar, Timo Tints, Lembit Zahkna. Mängisid veel
Risto Šults, Lennart Vahemets ja viimane varumängija Erki Lillemägi.
Pilt tehtud pärast edukat viimast kodumängu Kohila võistkonna vastu.

Heidetepäeval 22 võistlejat
1. mail koguneti traditsiooniliselt heiteväljakutele, et kaeda, kes talvel
rohkem jõudu kogunud. 22 eri vanuses spordisõpra (nende seas 3 naist)
selgitasid paremuse viiel alal ja sellele võistlusele omaselt on kõik vanuseklassid koos (heitevahendi raskus on siiski vastav vanusegrupile).
Kuulitõuge, mehed: 1. Kalev Laasma - 12.75 (5 kg), 2. Siim Sassi
- 11.65 (5 kg), 3. Mati Allas 11.38 (5 kg); naised: 1. Keili Tutt - 8.66 (4
kg), 2. Triinu Selter - 7.13 (4 kg), 3. Liisa Valdas - 6.55 (3 kg). Odavise: M: 1. Margus Laasma - 45.45 (800 g), 2. Arnold Lepiste - 43.88
(600 g), 3.-4. Mati Allas ja Tommi Ründal - 43.84 (600 g); N: 1. Triinu
Selter - 26.77 (600 g), 2. Keili Tutt - 22.56 (600 g), 3. Jaanika Värat
- 21.66 (600 g). Kettaheide, M: 1. Lembit Zahkna - 37.02 (2 kg), 2.
Tommi Ründal - 32.95 (1,5 kg), 3. Arnold Lepiste - 32.60 (1,5 kg); N:
1. Keili Tutt - 25.49 (1 kg), 2. Liisa Valdas - 21.66 (0,75 kg), 3. Triinu
Selter - 18.42 (1 kg). Vasaraheide, M: 1. Lembit Zahkna - 35.00 (7,257
kg), 2. Margus Sepp - 33.00 (7,257 kg), 3. Siim Sassi - 30.01 (5 kg); N:
1. Triinu Selter - 25.40 (4 kg), 2. Keili Tutt - 25.07 (4 kg), 3. Liisa Valdas - 13.74 (3 kg). Raskusheide: M (16 kg): 1.Lembit Zahkna - 12.42,
2. Tanel Kurisoo - 12.17, 3.Tõnu Teras - 10.24; N (7,257 kg): 1. Keili
Tutt - 13.18, 2. Triinu Selter - 11.90

Rattakross kogub populaarsust
4. mail peeti terviserajal kolmas mägirattakross ja terviseliikumise üritus. Meeldiv oli tõdeda, et seekord oli jalgrattaid stardis juba 18 ja
raja ääres “järgminekordtuleniseka”-huvlisi. Rada oli sportlikult päris
paras ja huvitav, ilm soe ning auhinnad kõigile osalejatele.
Eelkooliealised poisid (0,6 km): 1. Tõnu Algre - 2.12,7, 2. Hannes
Õunpuu - 3.04,8, 3. Riko Smirnov - 3.57,8, poisid 7-11 a (1,2 km): 1.
Kristen Kontaveit - 4.06,7, 2. Siim Eensalu - 4.20,1, 3. Andero Anto
- 4.41,7, tüdrukud 7–11a (1,2km): 1. Mari Lutšihhin - 4.25,2; noormehed 12–15a (5,6 km): 1. Egert Tomingas - 22.30,1, 2. Siim Tammiste
- 24.11,9; neiud 12–15a (2,8 km): 1. Liisa Valdas - 12.14,4; mehed
(8,4 km): 1. Ants Hendrikson - 25.47,3, 2. Erki Lillemägi - 26.57,4;
naised (5,6km): 1. Anu Teras - 20.51,0, 2. Annika Tammiste - 25.53,3,
3. Ailen Tiitus - 25.55,4.
Pärast rattakrossi autasustamist pääses rajale 40 tervisesportlast eri
vanuses ja eri liikumisviisidega. Pärast jõukohase terviseringi läbimist
ootas osalejaid loosiauhindade jagamine. Loodame, et terviseraja leiavad suvekuudel üles teisedki, kes peavad lugu reipast meelest ja ilusast
loodusest.
JK

Veerand suvehooajast läbi
Järvakandi amatöörjalgpallurite 2008. a suvehooajast on läbitud pisut
rohkem kui neljandik ehk seljataga seitse kohtumist. Kokku on neid
sel aastal 22. Fakt, et nimetatud hulga mängudega neli punkti kogunud
oleme, ei anna sugugi põhjust rinda uhkusest kummi ajada. Kuid meie
eesmärgiks polegi Eesti kõige madalama liiga 4. tsooni ülekaalukas
võitmine, vaid pigem juba tervisepordi sugemetega jalgpall. Samas,
hoolimata meie mängijate suhteliselt kirjust rahvuslikust päritolust,
käitub Triblingu meeskond nagu tõeline eestlane – kogub vaevaliselt
tuure, kuid pärast ei saa edu tiivustatud hoogu pidama. Vähemalt eelmisel hooajal juhtus nii.
Rait & Tribling
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IN MEMORIAM

Toomas Kivilo
9.11.1941 – 24.05.2008
Laupäeval tabas Eesti vibusporti valus kaotus, kui meie
hulgast lahkus igaviku teele tulihingeline ala eestvedaja,
tipptreener Toomas Kivilo. Üle 40 aasta jõudis ta vibuspordi juures olla laskuri, treeneri, kohtuniku, ametniku ja
toetajana. Tema käe all on õpetust ja juhendust saanud
paljud vibuspordihuvilised, kellest paarsada on sirgunud
arvestatavaks sportlaseks.
Nõo kooli ja Võru Tööstustehnikumi lõpetamise järel
suunati Toomas Kivilo tööle Tartusse. Seal tutvustas talle
vibulaskmist ja sai tema õpetajaks Taido Meumers, kes
Eestis esimese mehena üleliiduliselt sel alal tippu jõudis.
Kui Kivilode pere kolis elama Järvakanti, said Toomaselt vibuslaskmise pisiku ka töökaaslased ning juba
1968. aastal loodi alasektsioon. Treeneritööd tegi Toomas Kivilo alati ühiskondliku tööna oma põhitöö kõrvalt
Järvakandi Tehastes. Ta oli vabariikliku kategooria kohtunik.
1974. a täitis Toomas Kivilo vibulaskurina meistersportlase normatiivi ning oli Eestis üle paarikümne aasta
arvestatav laskur. Kogu pere jagas tema kirge ning abikaasa, tütar ja poeg on vibulaskmises meistersportlased.
Treeneritöö oli Toomas Kivilo kirg ja südameasi, eriti töö noortega. Oma sooja ja teistest hooliva käitumise,
optimismi, täpsuse ning pideva enesetäiendamisega oli
ta neile eeskujuks. Treeningrühmaga liitumise eeltingimuseks seadis ta eduka õppimise ning sportlaslikult eeskujuliku käitumise. Aastate jooksul pöördusid tema kui
tunnustatud treeneri poole nõu ja abi saama teiste klubide
laskurid ning treenerid.
Toomas Kivilo õpilased on toonud esikohti ja medaleid rahvusvahelistelt, üleliidulistelt ja vabariiklikelt
võistlustelt, nendele kuulub enamik Eesti rekorditest. Põhitöö kõrvalt suutis ta edukaima õpilase, oma poja Raul
Kivilo viia Barcelona ja Atlanta olümpiamängudele.
1978. aastal omistati Toomas Kivilole Eesti NSV teenelise treeneri aunimetus. 1981. aastast oli ta Spordiseltsi
Kalev auliige. Ta oli Eesti Olümpiakomitee esindajate
kogu liige. Toomas Kivilo oli Eesti Spordiseltsi Kalev
liikmeskonda kuuluva Järvakandi Vibuklubi Ilves asutajaliige ja hing.
Pärast 2004. a rasket südameoperatsiooni oli tema
soov naasta vibuplatsile, jätkata tööd treeninggruppi kuulunud väga andekate noortega. See sisemine tuli põles
nii eredalt ja andis jõudu, et kõige pooleli jätmine tundus
mõeldamatu. Tal oli ju veel nii paljut edasi anda, õpetada.
Õpilaste jätkuvad edusammud tegid rõõmu kõigile. 2005.
aastal sai Toomas Kivilost Rapla maakonna tippauhinna
“Rapla Redel” laureaat, millega tunnustati tema pikaajalist tegevust vibuspordi propageerijana ja noorte kasvatajana nende sportlike eluviiside kujundamisel.
Toomas Kivilo moto oli, et kes teeb, see jõuab. Veel
laupäeval Järvakandis toimunud Eesti karikavõistlustel
oli ta vibuplatsil nagu ikka. Aga õhtul süda enam ei jaksanud.
Toomas, meie nooled jäävad lendama!
Järvakandi Vibuklubi Ilves
Eesti Vibuspordi Keskus
Eesti Vibuliit
Järvakandi vallavolikogu ja -valitsus
Eesti Spordiselts Kalev
Rapla Maakonna Spordiliit
Rapla Maavalitsus
Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium
Eesti Olümpiakomitee

13. juunil kell 22.30
Käru raudteejaama aida platsil
KÜÜDITAMISE MÄLESTUSÕHTU
• laulab Tõnis Mägi
• kõlab eesti luule
• sõnavõtud
Üritus on tasuta.
Info tel 5302 2015

POLITSEI
Järvakandi arvudes: Liiklusseaduse rikkumised – 5, tubakaseaduse rikkumised – 1, väärteoteated – 5, muud teated – 13, kuriteoteated – 2.
28.04.2008 kell 16.00 kuni 29.04.2008 kell 06.30 on vaba juurdepääsu kasutades Nõlva tänava elamu aia tagant varastatud kaks
25-ribilist radiaatorit ja raudteerulliku telg.
15.05.2008 kell 22.00 kuni 16.05.2008 kell 08.00 on Järvakandis
Nõlva tänaval asuva Järvakandi Gümnaasiumi territooriumi lipuväljakule, kooli spordiplatsile ja Tupiku suusamäele sõidetud sisse
tugevad rehvijäljed. Kahjustatud on haljasala ja terviseraja äärde
istutatud kuuse- ja männitaimi.
12.05.2008 kell 12.39 teatati, et Tehase tänaval sõideti veoautoga
Scania katki asutuse territooriumi puidust väravad. Joobes juhi pidasid kinni Pärnu politseiosakonna ametnikud.
11.05.2008 kella 01.35 paiku teatati, et Tallinna maanteel asuvas
lõbustusasutuses toimub kaklus. Patrulli kohale jõudes oli olukord
rahunenud ja kaklejaid enam kohal ei olnud.
9.05.2008 juhtis 1967. a sündinud mees mootorsõidukit, omamata
vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust.
10.05.2008 kell 14.24 teatati, et alevis sõidab ATV-ga ringi kaks
väidetavalt purjus meest. Kontrollimisel selgus, et mehed olid kained ja midagi ebaseaduslikku ei teinud.
12.04.2008 toimus liiklusõnnetus Tallinna maanteel, kus joobes ja
juhtimisõiguseta 1985. a sündinud mees sõitis Nissan Primeraga
tagant otsa ees pidurdanud sõidukile Toyota Starlet.
4.05.2008 kella 01.45 ajal toimus Tallinna maanteel asuva lõbustusasutuse ees kaklus, kus seni kindlakstegemata isik peksis 1973.
a sündinud meest, tekitades viimasele tervisekahjustusi.
20.04.2008 juhtis 1985. a sündinud mees mootorsõidukit ajal, mil
tema mootorsõiduki juhtimise õigus on peatatud.
22.04.2008 juhtis 1946. a sündinud mees mootorsõidukit, omamata vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust.

Konstaabel Kristel Kesküla

Veel on viimane võimalus kasutamata EVP-de hüvitamiseks
Rahandusministeerium annab teada, et isikutel (või nende
pärijatel), kes pole seni esitanud erastamisväärtpaberite hüvitamise avaldust, on õigus tähtaja ennistamise korras taotleda EVP-de hüvitamist kuni 2. juulini 2008.
Rahandusministeerium kutsub üles kõiki EVP-sid omavaid isikuid või nende pärijaid taotlema erastamisväärtpaberite hüvitamist enne seadusest tuleneva lisatähtaja lõppemist.
Täpsem info Interneti-leheküljel
http://www.ﬁn.ee/?id=75526

Värvid valda
Jätkub Järvakandi Vallavalitsuse, ES Sadolin AS ja kaupluse
SANLUX koostöö. Sellega seoses on Järvakandi vallas asuvate ehitiste omanikel võimalik majade, abihoonete, tarade
värvimiseks osta soodusprotsendiga (20%) puit- ja mineraalpindade fassaadivärve ning puidukaitsevahendeid. Allahindlus kehtib ainult ES Sadolin AS poolt pakutavatele toodetele,
mida müüakse kaupluses SANLUX, Alu tee 16, Raplas.
Soodustuse saamiseks on vaja kaupluses esitada vallavalitsuse majandusnõuniku poolt kinnitatud värvipass.
Eelnevalt on vajalik välja selgitada värvitava pinna suurus
ruutmeetrites.
Sellel aastal premeeritakse vallavalitsuse poolt Järvakandis Värvid Valda kampaania parimat lahendust.
Täpsem info telefonil 489 4715; tehnilist infot värvide
kohta saab kauplusest SANLUX, telefonil 489 0997.
Ene Nüganen, majandusnõunik

20. juunil kell 18
Järvakandi Rahvamajas
Järvakandi Gümnaasiumi
IX klassi LÕPUAKTUS

Õnnitleme
vastabiellunuid
ning soovime
kannatust ja
pikka meelt
abieluteel!

21. juunil kell 18
Järvakandi Rahvamajas
Järvakandi Gümnaasiumi
XII klassi LÕPUAKTUS

Lugupeetud lapsevanemad!
Lasteaed Pesamuna on kollektiivpuhkusel
25. juunist–3. augustini.
Lapsi ootame jälle 4. augustist. Siis on avatud sõimerühm ja üks
aiarühm. Kõik rühmad alustavad 11. augustist.
Soovime kõigile oma väikestele ja suurtele sõpradele mõnusat
päikeseküllast ning seiklusrikast suve!
Kohtumiseni augustis!
Info tel 5344 0804
Heivi Kipper, Lasteaed Pesamuna juhataja

23. juunil
Järvakandi Rahvamaja juures

JAANITULI
• Võistumängimised
• Tantsuks ansambel Vanker

Jumalateenistused
Järvakandi Pauluse
kirikus

85
Antonina Uharskaja
80
Matrona Salm
75
Vahur Annusson
70
Aino Rego
Linda Laaneallik
Einu Endrekson
Ivan Viljakainen

• Pühapäeval, 15. juunil kell 16.00 armulauaga
jumalateenistus
• Pühapäeval 6. juulil kell 16.00 armulauaga
jumalateenistus
Jumalateenistused Järvakandi (Kehtna) Peetri kirikus
• Pühapäeval, 29. juunil kell 15.30 kiriku nime- ja
154. aastapäeva armulauaga
jumalateenistus
24. juunil kell 12.00 surnuaiapüha Rapla kalmistul

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

MÜÜA
Müüa 2-toaline ahjuküttega korter Järvakandis
Rahu tn (vajab renoveerimist). Hind: 100 000 kr.
Tel 53 321 550.

Hillar Hein
8.05.1935 – 29.04.2008
Nadežda Brovkina
16.01.1954 – 6.05.2008
Toomas Kivilo
9.11.1941 - 24.05.2008

