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Esimesed Peetri Kooli
lõpetajad
Tänavu 14. juunil oli üks ajalooline hetk,
nimelt lõpetasid esimesed õpilased Peetri
Kooli, eelnevalt olid lõpetajad Peetri
Põhikooli omad. Aktus algas tavapäraselt
9. klassi lõpetajate saabumisega. Sel aastal lõpetasid kolm tublit õpilast: Kati
Hummel, Reilika Reinla ja Jaan-Markus
Järva. Peetri kooli direktor Janno Nau
helistas viimast korda lõpetajatele koolikella lugedes ka sellekohase salmi. Oma
kõnes rääkis direktor sellest, et just see
hetk on viimane selles koolis, siin on saadud oma oskused ja teadmised, mida
edasises elus kasutada. “Hea meel on
selle üle, et te teate mida te tahate edasi
teha ja mida peate selle saamiseks tegema”. Direktor soovis lõpetajatele julget
pealehakkamist ja mainis ka seda, et küll
te kunagi näete, kuidas kõik, mida soovisite, ongi täitunud. Õpilased said kingituseks esimesed Peetri kooli logoga ja enda-

nimelised kruusid. Direktor oli rõõmus
selle üle, et saali oli kogunenud nii palju
rahvast nagu pole seal juba aastaid korraga viibinud. Klassijuhataja Hedi Jürgen
sai oma õpilastele head teekonda soovida, rääkides natukene enda õpilastest,
meenutades koos veedetud aega ning ka
koostööd vanematega. Lõpetajatele kinkis
esimene klassijuhataja Tuuli Järva pildid,
mis olid juba esimeses klassis joonistatud.
Kõigile oli lisatud ka pisike mõttetera.
Üllatusena oli Tuuli ka Kati Hummeli esimese klassijuhataja kohale kutsunud,
nimelt tuli Kati Peetri alles teise klassi.
Kõik klassijuhatajad võtsid üles viisijupi,
mida kõik saalisolijad said kaasa laulda.
Kareda Vallavalitsuse poolt sai sõna sotsiaalnõunik Aive Volter, kes oma mõtted
sai edasi anda Peetri kooli hümni tsiteerides, meenutades ka seda, et tema Peetri
põhikooli lõpetamisest on möödunud
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juba 10 aastat. Õpilased said valla poolt
lillekimbu ja pisikese kingikoti. Kooli hoolekogu poolt võttis sõna Kaidy-Ly Välb
meenutades koosveedetud hetki laagrites. Lisaks andis ta üle Katile tänukirja
Kodutütarde poolt, kuna tema jäi truuks
neile kuni 9. klassi lõpuni. Et rõõmus
pidupäeva tuju ei kaoks, olid ka lõpetajad
valmistanud ette väikese laulu. Lisaks
said nad tänada kõiki õpetajaid, kes
nende arengule on kaasa aidanud.
Lõpetajate vanemate nimel kõneles Tiina
Tiigi, kes samuti kiitis õpetajaid tehtud
töö eest. Kuna rahvast oli palju kogunenud sai direktor jagada välja ka aukirjad:
Aktiivne õpilane Liisi Välb, Hea õpilane
Ege Orlovski ja Aasta õpetaja Helle
Raunmägi. Soovime lõpetajatele meiegi
omaltpoolt tuult tiibadesse, uusi huvitavaid väljakutseid.
Getter Klaas

Vabandus
Soovin vabandada kõigi vallalehe lugejate ees, maikuu lehes oli palju apsakaid ja
mõningate tekstide väljajäämist. Proovin
parandada selle kuu lehes välja jäänud
tekstide vead. Samuti vabandan ühe surmateate mitte avaldamise eest. Soovin
kõigile ilusat suve jätku.
Getter Klaas
Vasakult Reilika Reinla, Jaan-Markus Järva, õpetaja Hedi Jürgen ja Kati Hummel
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Volikogu
istungilt
Juunikuu volikogu istung toimus 18.
kuupäeval. Volikogu istungist võttis osa
kaheksa liiget, puudus Tiiu Aas.
Kinnitati Kareda valla põhimääruse uus
redaktsioon.
Tunnistati kehtetuks Kareda Vallavolikogu
21. oktoobri 2008.a. määrus nr 16
„Kareda valla tänukirja statuut“ kuna
Kareda valla autasude andmise kord on
sisse kirjutatud Kareda valla uude põhimäärusesse.
Kinnitati Kareda valla tiheasustusaladel
raieloa andmise tingimused ja kord, mis
määrab kindlaks puude raieks loa taotlemise, vormistamise ning väljastamise tingimused tiheasustusaladel Peetri alevikus
ning Müüsleri ja Esna külades. Kord ei
reguleeri puude raiet metsaseaduse § 3
nimetatud aladel ja viljapuude raiumist.
Volikogu kuulas ära revisjonikomisjoni
arvamuse ning kinnitas 2012.a. majandusaasta aruande. Seoses sügisel toimuvate kohalike volikogude valimistega,
võeti vastu kolm volikogu otsust: „Kareda
Vallavolikogu liikmete arvu määramine“,
„Kareda Vallavolikogu valimiseks valimisringkonna moodustamine ning mandaatide arvu määramine“ ja „Kareda valla
valimiskomisjoni moodustamine“.
Volikogu otsusega lubati vallavanem
Kulno Klein puhkusele 01.07. – 03. 07.
2013.
Volikogu lähtudes Koeru Vallavolikogu
30.mai 2013 otsusest nr 22 „Ettepanek
haldusterritoriaalse korralduse ja piiride
muutmise kohta“, võttis vastu otsuse, et
Kareda Vallavolikogu nõustub alustama
Koeru Vallavolikoguga läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise
üle.
Kareda Vallavolikogu oma 19. oktoobri
2010. a otsusega nr 27 otsustas osaleda
AS Järvamaa Haigla Õendusabi keskuse
investeeringu elluviimisel. Tulenevalt
vajadusest muuta investeeringu omaosaluse katmine aktsiate soetuseks võeti
vastu otsus osta 2013.aastal AS Järvamaa
Haigla 96 aktsiat nimiväärtusega 64
eurot kogusummas 6144 eurot.
Alates 2014.aastast kuni 2021 (kaasaarvatud) aastani igal aastal 48 aktsiat nimiväärtusega 64 eurot kogusummas 3072
eurot aastas.
Võeti teadmiseks informatsioonid Kareda
valla 2013.a. eelarve täitmisest ning
Peetri alevikus Põhjanaba ja Kooli tn 1
kinnistute võõrandamisest.
Juulikuus volikogu istungit ei toimud suvepuhkusel. Järgmine volikogu istung
toimub 27.augustil.

Küsimused Vallavanemale
1. Rääkige natukene endast. Milline
inimene te olete?
Lõpe-tasite just ülikooli, mis erialal ja
miks just sellise
valiku tegite?
Isegi olen endalt küsinud kas olen õpetaja,
poliitik või ärimees? Ma arvan, et kui
inimene tegeleb erinevate eluvaldkondadega, avardab see silmaringi ning annab
kogemuse, mida ei ole võimalik saada
üheski koolis. Kuna olen kiire ümberlülitusvõimega, pole mul ka rollist väljatulemisega raskusi. Lõpetasin sel aastal
Tallinna Ülikooli kohaliku omavalitsuse
liiklusohutusspetsialisti erialal. Eelkõige
valisin selle eriala, kuna olen liiklusohutuse valdkonnaga seotud pea paarkümmend aastat. Erinevates Järvamaa koolides õpetajaametit peetud rokem kui tosin
aastat ja püüan ennast jõudumõõda
täiendada. Me elame muutuvas maailmas
ja annan endale aru ,et muutustega tuleb
kaasa minna või rongilt maha astuda.
Valikud teeme me ise, kuid olen veendunud, ükskõik mis ametis või rollis me
parasjagu oleme, peame inimesteks
jääma.
2. Miks just Kareda vald?
Eelkõige väljakutse, väike vald Järvamaa
südames, otsustasin ennast proovile
panna. Siiani olen kaheksa aasta vältel
omavalitsuse tööga sina peal olnud volikogu poolel, kui ilmus konkursi kuulutus,
tekkis huvi vaadata seda tööd valitsuse
tööpositsioonilt.
3. Olete nüüd Kareda vallavanemana tööl olnud kaks kuud, milliseid
probleeme olete märganud? Kas
olete juba teinud mingeid muudatusi või on need alles ees? Mida
tahate kindlasti parandada Kareda
vallas? Millised on teie eesmärgid?
Eelkõige püüan ennast kurssi viia valda
puududavate dokumentide ja õigusaktidega. Oleme moodustanud uue vallavalitsuse ja kaardistame probleemid. Olen
tutvunud vallale kuuluvate teedega, mis
vajavad hooldust. On valmimas teedehoiukava, mille järgi seda teostama hakatakse.
Arutelu koht on kas Kareda vallas on
vabatahtlikke tuletõrjujaid. Kas me peaksime oma koduõuelt ka kaugemale nägema, kulu põlemisel ei küsi tuli kinnistupiire? Kodu ei piirne ainult oma toaga, on
sõbrad, naabrid, tuttavad, kellest me

hoolime. Kui ka sina, kes sa seda loed,
hoolid Kareda vallast ja sul on soov vabatahtlikega liituda, anna valda endast
teada.
Korraldatud on ka kortermajade üldkoosolekuid, et aidata kaasa korteriühistute
tekkele ning luua ühised alused hoonete
tehnilisele korrashoiule. Valiku, kuidas
kortermajade haldust korraldada, saavad
teha vaid korteriomanikud, vald saab
toetada vaid tehnilise toega.
Kindlasti on puudu ühest tublist meistrimehest, kuna vallal on hooneid, mis ei
ole oma esimeses nooruses ja vajavad
pidevat hooldust.
Töö on huvitav ja esitab erinevaid väljakutseid. Üht võin küll väita, et Kareda
vallas elavad positiivsed inimesed. Soov
on kandideerida ka oktoobris vallavanema ametikohale.
4. Kas olete külastanud ka kooli ja
lasteaeda? Kas märkasite puudusi
nendes asutustes?
Ma ei tahaks täna puudutada teemat
betoon, vaid eelkõige kutsuda kaasa mõtlema teemale sisu. Uskumustes on jõud
nagu ka tervikpildi nägemises, kool liialt
konservatiivne raamitud õppe- ja ainekavaga. Tihtilugu kuuleme fraase ülikooli
lõpetajatelt "Ma olen väärtusetu!".
Uskumatu, et minul võis selline alateadlik
uskumus olla! Olin jahmunud. Tänapäeval
otsitakse tikutulega keskastme spetsialiste, tublisid, kohusetundlikke ja otsuseid
vastu võtta julgevaid kaastöötajaid.
Tööõpetus on eelkõige töö- ja tehnoloogiaõpetus, õpetus kultuurist, eetikast,
seadustest ning tehnoloogilistest arengutest. Paraku on meie maa liiga väike, et
kõik suudaksime spetsialiseeruda mingile
marginaalsele erialale, vaid jällegi peavad
meil ühiskonnas olema universaalsed inimesed, kes on valmis väikse vaevaga
ümberõppeks vastavalt majandussituatsioonile. Integreeritud põhiharidus, mida
loovalt ja sihikindlalt õpetades annab
vundamendi noorele ellu astuvale inimesele. Kooli püsimajäämine Peetri keskusesse peab saama prioriteediks number
üks. Läinud nädalal oli riigikogu kultuurikomisjoni laual eelnõu, mis jõustudes
tooks kaasa koolide ebaõiglase kohtlemise ja aitaks kaasa maakoolide väljasuretamisele. Eelnõus on riigil kavatsus lõpetada igasugune koolide tugispetsialistide
rahastamine ja lükata kogu vastutus omavalitsuste õlgadele. Kui enam ei jätku
palgaraha logopeedidele, psühholoogidele ja eripedagoogidele, satub ohtu sadade
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tuge ja nõustamist vajavate laste areng.
5. Koeru vald tegi Karedale liitumisettepaneku. Mida arvate teie
sellest? Kas on plaanis liituda?
Viimasel ajal on palju kõneainet tekitanud omavalitsuste liitumise teema.
Poliitikud on eriarvamusel, paljude omavalitsuste juhid leiavad, et kiirelt muutuvas ajas ja ka muutuva seadusandlusega
kaasas käies oleks kindlasti vajalik spetsialiseerumine omavalitsustes. Kuna
omavalitsuste ülesanne on kogu kohaliku elu korraldamine, siis 7-8 töötajaga
väikevaldadel on võimatu sammu pidada omades sisuliselt samu kohusutusi,
mis suured omavalitsused. Kindlasti aga
ei ole arukas valitsemiskulusid suurendada, sest siis kannatavad muud tegevusvaldkonnad. Paraku otsustamisõigus, kas
liituda või mitteliituda on volikogu liikmetel.
Elanikele teadmiseks on see, et enne ühinemist on oluline rahva arvamuse väljaselgitamine. Selle meetodid ja toimumise
aeg tehakse kõigile teatavaks.
6. Kas on plaanis ka noorte elu
hakata edendama ?
Noortel on kõrge sisemotivatsioon ning
üldjuhul tegutsevad nad suure huviga.
Noored usuvad tavaliselt oma võimetesse
erinevate ülesannetega toime tulla. Nad
vajavad tuge ja kindlust uute neile tundmatute rollide harjutamisel ja uute tegevuste alustamisel. Vallal on suur keskus,
kuhu on noored oodatud nii sportima,
aega veetma kui erinevaid tegevusi tegema.
Seega leian, et me ei peaks noori õpetama vaid pigem juhendama ja kasvatama.
Oluline on adekvaatne tagasiside noorte
tegutsemistele ja teada saada, millist
tuge noored vajavad.
Ka siin mängib arengu mõttes olulist rolli
eeskuju. Noori motiveerib kohustusi täitma täiskasvanu nakatav eeskuju ning
üheskoos tegutsemine. Kuna noortel soov
ja tahe tegutseda on olemas, siis on peamiseks ülesandeks säilitada noore initstiivi ja tegutsemislusti.
7. Mida ootate kohalikelt inimestelt,
et vald ühiselt paremaks muuta?
2013. aasta volikogu valimistel on tarvis
hoolega mõelda, kelle poolt oma hääl
anda. Sinu sõber, sugulane, ülemus või
muidu hea tuttav ei pruugi olla see, kes
lubab seda, mida teha suudab. Valimas
käimine on üks väheseid võimalusi, kus
iga vallaelanik saab mõjutada oma tulevikku. Hooligem oma vallast, see on meie
vald.
Vallaleht
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Kareda vald osales Järvamaa tantsu- ja laulupeol
2013.
aasta
kannab
nimetust
Pärandiaasta. Sellest lähtuvalt kandis
tantsukontsert nime "Ajaring – aastaring“.
Etendus, mille lavastas Marika Kuusik,
tutvustas vaatajatele läbi tantsude ja tekstide meie rahvakalendrit, mille järgi elasid ja toimetasid meie esivanemad. Nii
kulgeb aeg kevade algust tähistavast jüripäevast läbi jaani-, rukkimaarja-, mihkli-,
toomapäeva jõuludeni ning sealt taas
jüripäevani.
Ka laulupeo „Päritud laulud“ lavastus oli
seotud kultuuripärandi aastaga. Peol sai
kuulda kadri-, mardi-, kiige- ja looduslaule. Lavastuse põhirõhk oli esivanematel ja
ürgsusel. Lisaks kooridele esinesid peol
ka solistid ja ansamblid. Laulupeo etenduse lavastas Ave Avamere.
31. mai hommikul alustas peotuli teekonda Järvamaa kultuurihiiest, kohast,
kus kasvamas saja Järvamaa parima kultuuritöötaja puud. Tuli süüdati hiies karjaste lõkke juures, tibutavas vihmas, laulu
võtsid üles selle aasta jaanuaris parimaks
kollektiiviks pärjatud ansambel Naized.
Tulele, mis päeva jooksul läbis kõiki omavalitsusi, andis oma õnnistuse ja head
soovid kaasa kirikuõpetaja Teet
Hanschmidt, kes päeva lõpus võttis tulelaterna Türi kirikusse hoiule laulu- ja
tantsupeo päeva ootama.
„Kas Kareda vald on valmis laulu- ja tant-

supeole minema?“ küsisid tuletoojad
maakonna kõige värskemalt vallavanemalt Kulno Kleinilt Kareda Valla Maja ees.
„Kareda vald on kogu aeg valmis! Meie
inimesed on juba staadionil proovides
käinud, meilt lähevad peole nais- ja lasterühmad. Kannan hoolt selle eest, et kõik
saaks kenasti peole ja tagasi transporditud“ raporteeris Kulno Klein.
Ronkäigus oli Valdur Permansonil tähtis
ülesanne: kõige ees kärutada Kareda
valla silti. Vallavanem Kulno Klein kandis
uhkusega meie valla lippu. Esireas oli ka
volikogu esimees Siiri Tammiste. Nende
järel sammusid juba inimesed, kelle üle
võime vaid uhkust tunda: meie oma valla
Peetri -Vodja lastekoor koos juhendaja
Hedi Jürgeniga, seejärel tantsijad Peetri
naisrühmast, nende juhendajaks on
Anneli Karma. Kokku osales tantsu ja
laulupeol mitu tuhat esinejat, kes olid
endale ka ilusa ilma tellinud. Nüüdseks
on üks suur pidu Järvamaal edukalt möödunud. Jääme uut ootama.
Tekst on pandud kokku
erinevatest allikatest

Foto: Ants Leppoja
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Suurepärane kevadkontsert pargis

3. juunil toimus Peetri kooli kevadkontsert. Kõik lapsed olid midagi selgeks õppinud. Kontsert oli täis üllatusi ja vaadata
oli nii mõndagi. Meie enda pisikeses
koolis on nii palju võrratuid muusikuid,
tantsijaid ja lauljaid. Ilm oli võrratu ja
seetõttu oli ka kontserdipaigaks valitud
Peetri park, mis oli täis lilli ja mõnusat
suvelõhna. Esimesena laulis Peetri-Vodja
koor mitu vahvat laulu. Siis alustasid
kõige pisemad, selgeks oli õpitud nii luuletus, laul, kui pisike näidend sellest, kuidas väikesed peavad suurte sõna kuulama. Neid pisikesi tublisi lapsi juhendas
klassijuhataja Niina Raitmaa. Veel esinesid esimese klassi lapsed lauluga, kus
paljud olid ka pillimängu selgeks õppinud: kes mängis kannelt, kes kitarri.
Pillimängu oli lastele selgeks õpetanud
Hedi Jürgen.
Edasi oli kord teise-kolmanda klassi laste
käes. Õpetaja Tuuli Järva pidas eelnevalt

pisikese tutvustava kõne. Nende etteaste
eeskujuks oli Kultuuripärandi aasta, lapsed näitasid, kuidas nemad sellest kõigest
aru saavad. Pähe oli pandud omatehtud
“kiivrid-mütsid” mis olid valmistatud
makulatuurist ja kliistrist. Ees olid põlled,
mis valmistati kartuli ja pintslitrükki
kasutades. Nii läkski vahva tants lahti ,
lapsed kandsid lipsudest endatehtud usse
kätel, mis nagu vingerdasid õhus. Veel oli
selgeks õpitud laul varesest.
Abigail Tikerpalu ja Sofia Bristol esitasid
süntesaatoril Beethoveni loo “Koopaorav”.
Järgmisena oli aeg üks mõnus tants ära
vaadata. Õed Helina ja Liina Välb tantsisid tõeliselt vahvat maroko tantsu. Ka Ege
Orlovski ja Elis-Erika Maasi esitasid kitarridel ühe tuntud loo “Lambada”. Neljanda
ja viienda klassi tragid lapsed olid lausa
orkestri kokku pannud, esitades samuti
Beethoveni loo “Kevadele”. Veel sai kuulda Liisa Kasepõllu esituses lugu “Mina

ise”. Kuues ja seitsmes klass andsid oma
panuse kontserdile “Oma laulu ei leia ma
üles”.
Liina Kruusement ja Helina Välb esinesid
kevadkontserdil lugudega “Vana pildiraam” ning lõpetasid kontserdi lauluga “
See viis”, mis andis võimaluse ka publikul
kaasa laulda. Ja oligi kontsert lõppenud.
Edasi jäi veel tänada õpetaja Hedit, kes
on lastega uskumatu töö ära teinud. Meie
kooli lapsed on väga võimekad.
Tänukimbu said veel õpetaja Tuuli, Niina
ja direktor Janno Nau, kes vastutas helitehnika eest. Sügav kummardus ka lastele, ilma nendeta meil juba selliseid kontserte ei oleks. Kes sel korral tulla ei saanud, peaks järgmisel korral ise kohal
olema, et seda kõike kogeda saaks. Peale
kontserti algas lastel öökool, kus oli ettevalmistatud nii mõnigi põnev üritus.
Võimalus oli ka lastevanematel koos lastega öö koolis veeta.
Getter Klaas

MTÜ Peetri Lapsed
11. juunil toimus MTÜ Peetri Lapsed avatud üldkoosolek. Võeti vastu 2012. majandusaasta aruanne. MTÜ-st lahkus kaks
asutajaliiget. Tänud teile panuse eest Siiri
ja Ene! Ühinguga liitus kolm uut liiget.
MTÜ on oma seni läbiviidud projektidega
toonud kogukonnale lisaraha pea 6000
eur. Korrastatud on ühistööga Peetri laululava, paigaldatud bussiootepaviljon ja
ronimisredelid Peetri Kooli juurde.
Projektiideid oleme peamiselt saanud
hoolekogu koosolekutelt.
Koosolekul esitati mitmeid mõtteid, millega edasi minna: kooliaia teema, tervisera-

ja tegemine, jõusaali loomine, loodusvaatluste käivitamine läbi Looduskalendri.
Tekkis küsimus, et kas Kareda vallal on
prioriteedid, kuhu luua puhkepaikasid ja
terviseradasid?
MTÜ Karessen
Ühingul on lõpusirgel LEADER projekt,
Esna vana vallamaja rekonstrueerimine I
etapp. Augustikuu teisel poolel peab
PRIA-le olema esitatud lõpukuludeklaratsioon. Tähelepaneliku mööduja pilk on
alates selle aasta algusest näinud auväärse hoone välisilme muutumist atraktiivsu-

se kasvu suunas. Enne jaanipäeva saab
valmis plekk-katuse osa ning ka vinskapile paigaldatakse uued aknad. Katusekivid
on juba paigaldusootel. Täna lõpetasin
projektiväliselt hoone Anna-poolse otsaviiluseina krohviparandustööd. Paari
päeva pärast viib ehitajafirma tellingud
ära.
Hea lugeja, laupäeval, 27. augustil korraldame Esna vanas vallamajas katusepeo.
Olete oodatud lustima teile avatud loodavas kogukonnamajas!
Tõnu Taal
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Kooli ja lasteaia väljasõit

Kuu kokkuvõte koolist

Kolmapäeval, 5. juunil kell 8.00 hakkasime kooli juurest Tallinna poole sõitma.
Kohal olid peaaegu kõik õpilased ja õpetajad. Veel ühinesid meiega mõned lasteaialapsed koos vanematega. Enne loomaaeda suundumist vaatasime ringi
Vabaõhumuuseumis.
Loomaaeda jõudes hargnesime gruppidesse ning meile anti ka töölehed, mida
klasside kaupa selle mõne tunni jooksul
täita sai. Küsimused ja ülesanded olid
loomadega seotud.
Kahjuks olid paljud loomad oma majakestes varjus ja neid näha ei õnnestunud,
kuna oli väga palav ilm.
Mulle meeldis kõige rohkem uusi ninasarvikuid vaadata ja ahvid olid ka toredad.
Mina jäin selle päevaga üli rahule ja ma
usun, et teised ka.

1. juunil osalesid Peetri Kooli 9 laululast Järvamaa laulu- ja tantsupeol.
3. juunil toimus Peetri Koolis kevadkontsert ja öökool, täname omalt poolt
ka Kaitseliidu
Järva maleva Peetri rühma, sest läbi nede
saime lastele vibud ja telgi.
4. juunil, Eesti lipu päeval, osales koolipere pidulikul lipu heiskamisel
5. juunil toimus ekskursioon Eesti
Vabaõhumuuseumi ja Tallinna Loomaaeda
7. juunil toimus matemaatika riigieksam
13. juunil toimus ühiskonna ja inglise
keele riigieksam
14. juunil toimus 9. klassi lõpupidu
4. juunil toimus ka diretori vastuvõtt
tublimatele õpilastele.
Seekord olid vastuvõtule kutsutud järgmised õpilased: Brent Bürkland, Samuel
Vilipõld, Abigail Tikerpalu, Rasmus
Lilletai, Urmo Dikker, Kirke Koppel,
Karolin Kons, Sofia Bristol, Ege Orlovski,
Mari Einmann, Kirke Anton, Liisi Välb ,
Elsa-Pauliine Palu ja Helina Välb.

Liina Kruusement

Kati Tsirk
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Suure-Peetri
rühma
tegemised
Kevadpoega saatsime kooliteele kuus last.
Laura - Liisa Toodre, Mattias Kõrgessaar,
Taavet Tikerpalu, Ainar Rehemaa, Hanna
Krass, Aksel Gornov. Traditsiooniliselt istutasime puu, milleks oli sel aastal dekoratiivõunapuu ja sõime torti, mida kaunistas kiri
"Hüvasti lasteaed".
Juunis kaunistasime ja mitmekesistasime
oma õueala. Väiksed Peetrid istutasid taimi
puupakkudesee, Suured Peetrid said valmis
kolmekordse kõrgpeenra. Nii pakkude saagimisek kui peenraludade viimistlemisel oli
abiks Taavi Tikerpalu. Puidumaterjali, mille
eest väga tänulikud oleme, kinkis lasteaiale
OÜ Prestigio. Puidumaterjali jagub ka selleks, et saame liivakastidele uued ümbrised.
Lahked ja abivalmid inimesed teevad meie
argipäevi rõõmsamaks, aitäh teile! Taimede
istutamisele lisaks sai õued ikka rattaga
sõita, peitust mängida, mis rinnuni ulatuvas
rohus oli lausa lõbus, liivakooke meisterdada. 12. Juuni võtsid Suured Peetrid ette
käigu jäätmejaama, et vanad paaterid ja
värvijäägid ikka ohutusse kohta viia.
Meeldetuletuseks: Lasteaed on kollektiivpuhkusel 1. -28. juuli. Ootame lapsi lasteaeda jälle 29. juulil alumisse rühma.

Kodutütarde tegemisi lehe- ja jaanikuus
Käisime Liisi, Liina ja Kaidi-Lyga 18. mail
Järva-Jaanis noortepäeval. Päris alguseks
me ei jõudnud, aga rongkäiguks ja ametlikuks avamiseks olime ka meie kohal. Päev
oli töine: mängisime Varjupaiga mängu ja
käisime kinomuuseumis kinotöötoas, kus
tutvusime vana kinotehnikaga ja vaatasime
vanaaegset multifilmi. Tahtsime mudellennukite töötuppa ka minna, aga kahjuks
pidime bussi peale hakkama minema.
Kogu tore üritus toimus Vanatehnika varjupaigas. Järgmisel aastal plaanime minna
uuesti.
4. juunil tähistasime koos kooliga Eesti
lipupäeva. Kodutütred kogunesid kella
kaheksaks pidulikus vormis kiriku ette, et
lipp heisata. Lipu hesikamise õigus oli rühmajuhil ja –juhiabil. Laulsime laulu
„Eestimaa, mu isamaa“.
8. juunil toimus kauaoodatud ekskursioonipäev Tartu. Kodutütreid osales 9 , koolist
saime juurde võtta veel kuus õpilast.
Külastasime botaanikaaia väliekspositsioone. Otsisime vastuseid küsimustele: Kui
kaua kasvab rohttaim samal kasvukohal?;

Milline Tartu tänavanimi on botaanikaaiaga seotud ja kuidas?; Milline taim suudab
enda ümber maapinda sulatada?; Milline
oli botaanikaaia praeguse territooriumi
keskaegne funktsioon Tartus?; Milline
keskaegse Tartu linna kindlustuselement
on säilinud veel ainult botaanikaaias?;
Milline on kõige suurem kodumaine puu
botaanikaaias?
Järgmisena tutvusime EELK Jaani kiriku
kui arhitektuuripärliga, kus on aukartust
ärataval hulgal säilinud terrakotaskulptuure. Tutvusime kiriku ajaloo ning tänaste
tegemistega.
Edasi viis meid tee 19. saj. Tartu
Linnakodaniku muuseumisse, kus uurisime giidi saatel, milline näeb välja Tartus
üks vanim säilinud puumaja. Saime teada
tolle aja kommetest ja eluviisidest. Peale
ekskursiooni osalesime töötoas –
„Bürgeripere köök: ürdid ja vürtsid“.
Linnakodaniku maja köögis on neil vürtsidel ja ürtidel jutustada põnevaid lugusid
keskaegsest ja uusaegsest Euroopast. Saime
teada, et vürtse vahetati nt teenijate vastu.

Mänguasjamuuseumi ja Teatri kodu külastades uurisime giidi saatel mänguasju,
millega lapsed siinmail on mänginud, lisaks
kunstnikunukke, maailma rahvaste nukke,
soome-ugri traditsioonilisi mänguasju,
filmi- ja teatrinukke. Teatri Kodu näol on
tegemist maailmas ainulaadse teatrimajaga.
Tartu Linnamuuseumis tutvusime giidi
saatel Woldemar Conrad von Pistohlkorsi
1790. a valminud maja elu- ja ajalooga
(maja stukitööde autor on sama, kes
Roosna-Alliku mõisas). Osalesime töötoas
„Veneetsia peekri maalimine“, milles saime
teadmisi haruldastest veneetsia peekritest,
nende valmistamise tehnoloogiast, põhimotiividest ning legendidest.
Tagasiteel tegime muistses Vaigamaa keskuses peatuse, uurisime Kassinurme kindlust ja hiit. Pidasime maha suure lahingu,
vallutasime kindlust.
Helina Välb
Peetri kodutütarde rühmajuht
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Pikk postitee kaob öösse

Aaviku talu postkast

Ma väga loodan, et bostonlane Eugene
O’Neill seal üleval kõrgel mulle andeks
annab, et ma tema kuulsa näidendi pealkirja jultunult ära kasutan, aga jutt tuleb
hoopiski rõõmsamatest teemadest ja olgu
siis peale, kas päevatee või postitee, ega
seal olegi suurt vahet, vahe on ainult kirjatüki sisul.
Eks neil pikkadel postipäevadel ole juhtunud nii head kui halba, rohkem ikka
head. Kohtutud nii halbade kui heade
inimestega. Pigem ikka heade ning toredate inimestega, kui päris tahtlikult halba
soovivate inimestega. Halb teadupärast
kleepub veel järgmiselgi päeval ja ülejärgmiselgi päeval on veel su küljes kui
vihaleht, kuni kellegi hea inimese hea
sõna selle lõplikult maha peseb. Aitäh

teile selle eest.
Aga aitab nüüd sellest ja läheme teema
juurde, millest rääkida soovisin.
Postivedaja, kindlasti ka posti tellija jaoks,
on üks äärmiselt oluline ja vajalik asi, mis
küll kiires ja murelikus maailmas tundub
olema see viimase järgu tähtsusega detail
- see on postkast. Pole ju vahet, kust sa
selle lugemisvara õhtul koju minnes üles
korjad, esmatähtis, et ta on olemas ja
pole vihmast väga läbi ligunenud ning
kõige tähtsam, et sealt ikka oleks, mida
võtta. Aga võta näpust, hoopis teise
tunde tekitab tee ääres seisev kunstiteos,
kuhu inimene on mängu pannud oma
kunstniku hinge ja soovi nii endale, kui
oma perele ja kindlasti ka möödasõitjatele rõõmu valmistada, postkast, mis materjalilt ja ka teostuselt sulandub ümbrusega ja omaniku koduga üheks pilkupüüdvaks ansambliks. Üheks selliseks toredaks
postipaneku paigaks on Öötla külas,
Aaviku talu teeotsal asuv talutähis, mis
täidab ka postkasti ülesannet. Vankriratas,
kuhu on hobuseraudadest vaimukalt
kujundatud talu nimi, alumine osa täidab
edukalt postkasti ülesannet ja nii, et postivedaja võib rahulikult autost väljumata
ajalehed postkasti potsatada, ka sellele
on mõeldud. Suur tänu Ülle Pajula perele! Postkasti pildistamas käies sõnas Ülle,
et üks unistus tal siiski veel postkastiga
on, nimelt tahab ta sinna kunagi midagi
palju huvitavamat valmistada. Jääme
ootama, milline postkast kaunistab kunagi Aaviku talu. Aga postitee läheb ikka
edasi ja edasi ning järgmisel korral tulevad uued inimesed ja uued kaunid postkastid. Ma olen täiesti kindel, et järgmisel
aastal on teede ääres veel kaunimaid
ning huvitavamaid postkaste. Eestlane on
juba kord selline, kui kodu on ilus, siis
olgu juba kõik ilus, ka postkast ja muidugi hing.
Annan veel teada, et kõikidest ilusatest ja
huvitavatest postkastidest, milledest
fotod vallalehes ilmuvad, üritame vallamajas välja panna näituse, kui lahke vallavalitsus minu ettepanekuga nõustub.
Soovin kõigile kaunist ja päikselist suve!
Thea Silluta,
postimehe Leo Silluta abiline.

Ootame kõiki AVATUD
TALUDE PÄEVALE
21.juulil 2013.
Tegemist on MTÜ Järva Arengu Partnerid
ja MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu
koostööprojektiga "Järvamaal on
mõnus!", mida rahastab LEADER programm. 21.juulil avavad Järvamaal külastajatele oma väravad 13 talu, et tutvustada taluelu ilu ja võlu. Tule ja veendu, et
Järvamaal on mõnus!

Folkloorifestival, mis
peab tähtsaks
kohalikku pärimust.
3.-7. juulini toimub Eestis folkloorifestival Baltica, mis toob kokku üle 2000
laulja, tantsija ja pillimehe mitmelt
maalt ja pakub võimalust osa saada
ehedatest pidudest mitmes Eesti paigas.
Mitmekülgset tegevust – kuulamist,
osalemist, õppimist, meisterdamist on
Baltical kogu perele
väikestest suurteni ja enamusele neist
sündmustest on ka prii sissepääs. Ehe
India tantsudraama, Sloveenia ja Leedu
tantsijad, Eesti kandlemängijad, Keenia
ja Läti trummimäng – neid kõiki võib
Baltical kohata. Tänavusuvine festival
saab alguse Tartus, mis täitub mitut
sorti pesadega, kus saab tutvuda erinevate maade muusika, tantsude, laulude
ja muu pärimusega. Õhtul toimub
Vanemuise kontserdimajas vägev pidu:
Eesti ja teiste rahvaste tantsud ja laulud.
Baltica on festival, kuhu võiks tulla
kogu perega, et avastada oma pärimus.
Loe lähemalt www.folkloorinoukogu.ee
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70 aastat
Velikije Luki
lahingust
Sel aastal täitus 70 aastat Teise
Maailmasõja ühest verisemast ja ohvriterohkemast Velikije Luki lahingust, kus
võitlesid ka 8. Eesti Laskurkorpuse sõjamehed. Velikije Luki lahingutes hukkus
üle 5000 eesti sõjamehe, kes on maetud
Velikije Luki vennaskalmistutele. Velikije
Luki lahingutes kaotas Eesti Laskurkorpus
langenutena ja raskelt haavatutena üle
poole oma isikkoosseisust. Kõik need
tuhanded eesti sõjamehed väärivad meenutamist ja meelespidamist.
Eesti Vabadusvõitluse Muuseum koos
reisibürooga Mainedd organiseerib sel
aasta Velikije Lukis võidelnute ja seal
hukkunute lähedastele, ajaloo- ja militaarhuvilistele Velikije Luki külastamist
26. - 28 juulil ja 23.-25. augustil. Velikije
Luki kolmepäevasel reisil külastame ka
Petseri kloostrit, Pihkva Kremli, Ostrovi
relvamuuseumit, Puškiniga seotud kohti
Mihhailovskojes. Velikije Lukis külastame
eesti sõjameeste vennaskalmistuid,
memoriaalkompleksi, lahingutega seotud kohti ja ajaloomuuseumi. Mälestame
Velikije Luki lahingutes langenud eesti
sõjamehi. Info reisi kohta 551 9 407 või
reisibüroos Mainedd: info@mainedd.ee,
tel 644 47 44
Johannes Tõrs
Eesti Vabadusvõitluse
Muuseumi juhataja

Läbi Tähevärava ootab 8-15. aastaseid noori suvel
pärimuskultuuriga seotud laagrisse
Huvilaager: Pärandimaailmas suviselt seigeldes toimub 31.07-4.08 Järvamaa erinevais paigus. Laagri kolmel esimesel
päeval külastatakse einevaid pärandkultuuriga seotud piirkondi ja vaatamisväärsusi. Kolmel esimesel päeval ööbitakse
kodus ja hommikuti minnakse ühiselt
bussiga retkele. Kaks viimast päeva on
telgis ööbimisega.
Esialgne tegevuskava:
31. juuli: Järva-Peetri Püha Peetruse kirik
- tutvume kiriku aja- ning kultuurilooga,
saame teada kirikuga seotud isikute elulugudest huvitavaid fakte; Koeru valla
muuseum - tutvume Koeru kandi ajalooga, kuulame lugusid ja legende; Jürimardi
talumuuseum - tutvume talutarvete ja –
tööriistadega, õpime võid tegema, telgedel vaipa kuduma, villa kraasima, ketrama; Aravete külamuuseum – saame teada
talurahva tegemistest ning osaleme klaasimaalimise töötoas; Ambla Püha Neitsi
Maarja kirik – saame teada selle kandi
kultuuri- ja ajaloost; Järva-Jaani Ristija
Johannese kirik – võrdleme külastatud
kirikute sarnasusi ja eripära, külastame
kellatorni;
Järva-Jaani
Avatud
Noortekeskus – kohtumisõhtu ja ühistegevused Järva-Jaani noortega.
1. august: Sassi Talu Jaanalinnufarm saame teada erinevate lindude (jaanalind, emu, kiivi, nandu jt) elu-olust; Eesti
Piimandusmuuseum – saame teada piimanduse ajaloost ning õpime jäätist valmistama; Eistvere Mõis – saame teada
mõisa ajaloost ja käime ujumas; Eesti
Ringhäälingumuuseum - saame teadlikumaks ringhäälingu progressist, raadioning teletöö ajaloost ja kaasajast. Osaleme
töötoas „Meie uudised“, kus õpime koostama tele-uudist. Valminud uudisklipi

saame endaga kaasa; Türi Avatud
Noortekeskus – kohtumisõhtu ja seltsielu;
Vitspunumise õpituba huviselts Põimik
eestvedamisel.
2. august: Järva-Madise Püha Matteuse
kirik - uurime kiriku kultuurilugu,
J-Madise ja Niguliste kiriku ühisosa,
oleme „Tõe ja õiguse jälgedes“; Vargamäe
- saame teadlikumaks A.H.Tammsaare
eluloost, tutvume selle ajastu elu-oluga,
osaleme töötubades „Vargamäe seitsmevõistlus“ ning „Raha-auk“; Albu mõis saame teada Albu mõisa kultuuri- ja ajaloost, mõisaga seotud inimestest;
Valgehobusemägi – käime loodusmatkal
ja ujume.
3.-4. aug – telklaager Rava järve ääres –
ujumine, mängud, lõke, arutelud, ajurünnak, töötoad, tegevused loodusmaastikul,
üllatuskülaline...
Registreerumiseks ootame lapsevanema
kirja, kus ta annab teada oma lapse nime,
kes soovib laagris osaleda. Lisaks nimele
anna palun teada, kas noor osaleb ainult
31.07-2.08
(ekskursioonipäevadel);
ainult 3-4.08 (Rava järve ääres); või ta
osaleb kõik 5 päeva. Koha laagris tagab
osaluspanuse (12 € - transport) kandmine MTÜ Läbi Tähevärava kontole nr
10200123453016, märgi palun osaleja
nimi maksekorraldusele. Päeva toitlustus
on iga lapsevanema enda vastutusel – leivakott kaasa! Kõik muud külastused ja
atraktsioonid on lastele tasuta.
Täiendav informatsioon info@labitahevarava.net või 53 402 705
Laagri läbiviimist toetab KÜSK läbi
Kohaliku Omaalgatuse Programmi.
Kaidi-Ly Välb
Laagri juhataja

Peetri Postkontor on puhkuse ajaks ajutiselt suletud
25. juunist kuni 1. juulini; 15.-28. juulini.
Antud perioodil on võimalik postiteenuseid
ka edasi tarbida ning selleks on järgmised
võimalused:
1.TELLIDA KIRJAKANDJA TASUTA KOJU!
Kirjakandjat saavad TASUTA elu- või asukohta tellida kõik füüsilised- ja juriidilised
isikud, kes elavad/asuvad maapiirkonnas
lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km.
Maa-piirkonnaks on küla, aleviku või alevi
territoorium. Elu- või asukohas osutab kirjakandja järgmiseid teenuseid:
a. kirisaadetise ja postipaki vastuvõtmine/
kättetoimetamine;
b. rahakaartide saatmine;

c. perioodikatellimuste vormistamine;
d. maksete teostamine;
e. postimaksevahendite müük;
f. pensioni ja muude sotsiaaltoetuste kättesaamine.
Kirjakandjat saab koju tellida Eesti Posti
kliendiinfo telefonil 1661. Tellimusi
võetakse vastu E–R kella 9–18, L 9-15.
Klienditeeninduskeskuses registreeritakse
kliendi tellimus, mis edastatakse klienti teenindava piirkonna postiasutusse. Enne kella
16.00 saabunud tellimuste korral võetakse
kliendiga ühendust samal päeval ning lepitakse kokku tellimuse täitmise aeg.

Hilisemate tellimuste korral võetakse ühendust järgmisel tööpäeval (E–R).
Kirjakandja osutab postiteenuseid tellija eluvõi asukohas tellimuse saamisele järgneval
tööpäeval (E–R), kui ei ole kokku lepitud
teisiti. Konkreetne tellimuse osutamise ajavahemik antakse kliendile täpsusega 1 tund.
2. Külastada lähimat postiasutus
Järva-Jaani postkontor (Lai 23, Järva-Jaani
73301 Grossi pood).
Postkontor on avatud:
E-R 8:30-16:00
L 8:30-13:00
P suletud
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TEATED

KUULUTUSED

REKLAAM

Alates jaanipäevast on vallavalitsuse ametnikud tööl alljärgnevalt:
vallasekretär Helju Plukk 25.-28.
juuni; taas tööl alates 5. augustist
sekretär Terje Kuusmann 25. juuni - 5.
juuli; taas tööl alates 12. augustist
sotsiaalnõunik Aive Volter 8.-19. juuli;
19.-23 august; taas tööl alates
2. septembrist

Sambla Juuli pajatusi

Alles see olli kui pidasime aastavahetust.
Lasime raketta ja jõime ennast mäluauku.
Nüüd laula aga iga suu, et Jaan läts jaanitulele, miuke Jaani hobune...
Me tegime oma külas ka jaanituld. Oi kui
pallu rahvast olli. Vai nagu laul ütle, et
siit nurgast ja sealt nurgast keskpõrandale
kokku. Ja olli alles lõbu ja lusti. Õhta
hämaruses olli terve park laksutavaid silmi
täis. Ets noore otsisi oma sõnajalaõit.
No ja kokkuvõttes sai nii mõnigi illus noorpaar kokku.
Muidu om elo ikke rahulik olnu. Es loe
midagist, et iga päiv saja. Puhu tuul vingevinge. Me põhjamaa rahvas olle selle kõigega juba harjunu. Vai nagu kuulus
ansambelgi laula, et juunikuus lumi on
maas... Niisama meite jaaniõhtu repertuaaris olli jõululaulud. Aiamaa olle mul tehtu.
Naabri Mariga käime juba turu peal aiasaadusi müütamas. No nii nipet- näpet.
Kapsad- kaalid taha aga veel kasva.
Egas midagi illusat suve teitele! Jooksen
ruttu- kartul taha ju rohimist. Aga teie
olge mõnusad.
Ikke ja alati teite Juuli.

maa- ja keskkonnaspetsialist Kristiina
Krönkvist 22.-26. juuli; taas tööl alates
21. augustist
ehitusspetsialist Valdur Permanson 29.
juuli-16. august; taas tööl alates
26. august
vallavanem Kulno Klein on puhkusel
1.-3. juuli.
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EELK Järva-Peetri Püha Peetruse
koguduse teated:
07.07.13 12.00 Surnuaiapüha JärvaPeetri kalmistul 14.07.13 12.00
Surnuaiapüha Kadastiku kalmistul (kirikus Jumalateenistust ei toimu)
28.07.13 12.00 Jumalateenistus armulauaga
Lisaks on juunist augustini meie kirik
avatud Teeliste Kirik 2013 projekti raames laupäeval ja pühapäeval kell 11.0016.00.
Kontakt: Diakon Jaanus Tammiste,
jarva-peetri@eelk.ee, tel.51 41 486

Siberi lehisest kvaliteetsed terrassi- ja
voodrilauad, aialipid ja eritellimustööd,
sh ka kuusk ja mänd. 59192469
www.wellmax.ee
Ostan PARIMA HINNAGA seismajäänud: kodumasinaid/elektroonikat,
autoromusid, tsikleid, põllutehnikat,
rattaid, tööriistu, metalli jne. Transport,
äravedu, demontaaž TASUTA!
Info: 58947301

Meie hulgast on lahkunud
SOFJA SOLDATOVA
13.08.1950 - 3.06.2013

Meie hulgast on lahkunud
LEMBIT MANDEL

19.08.1931 - 25.04.2013

KAREDA VALLALEHT

Väljaandja: Kareda Vallavalitsus
Toimetaja: Getter Klaas, tel 566 62038,
e-post: getter@kareda.ee
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Tiraaž 200
Lehe trükib: OÜ Multipress
Küljendab: Andrus Kopliste

