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Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine Müüsleris pildis

Sellel aastal sai Eesti Vabariik 96. aastaseks. Presidendi kõnes 24. veebruaril
2014 jäi kummitama lause: „Me oleme
vabad, ja sellega harjunud“. Kas tõesti
oleme sellega harjunud, kuna möödunud
on nii palju aastaid? Kuid siiski tasuks
tunnustada ja meeles pidada neid, tänu
kellele me vabad oleme.
Nii nagu alati olid Müüslerisse kogunenud inimesed, kes peavad tähtsaks meie
esivanemate tehtud tegude eest neile
austust avaldada. Seega tahan tänada
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kõiki, kes 24. veebruaril lähevad mälestusmärkide juurde, käivad kirikus või
kasvõi kodus olles meenutavad inimesi,
kellele me kõik selle võlgneme. Sel aastal
oli ka kõnepidajaid rohkem kui eelnevatel
aastatel, ju siis muutub see päev meie
kõigi jaoks üha tähtsamaks.
Siinkohal tahan teile piltide vahendusel
näidata, kes seda tähtsat päeva oluliseks
peavad.
Getter Klaas

Maavanem Tiina Oraste

Kareda vallavanem Kulno Klein ja
Volikogu esimees Janno Nau

Koeru valla esindajad

Omavalitsuste liidu esimees
Kristjan Kõlljalg
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Volikogu

Sel korral alustati volikogu kell 16.30
ringkäiguga läbi Kareda Valla Maja.
Vallavanem Kulno Klein tutvustas kõiki
ruume, ka neid, mis alles pooleli või üldse
väljaehitamata on jäänud. Küsimusi ja
ohhetamist oli palju, et kuidas nii suur
maja nii tühi ja pooleli on. Mõned ruumid
on siiski juba enam kasutust leidnud: val-

minud on töötuba õpiringide korraldamiseks, kus on ennast mõnusasti sisse seadnud ka suguvõsauurimisega tegelevad
inimesed. Olemas on ruum kangastelgedele, kuigi kangasteljed vajavad veel kokkupanemist. Vanast kolikambrist on nüüdseks valminud ka jõusaal, mis ootab külastajaid. Seintele ootame veel grafiteid,

seega kui keegi teab kedagi, kes sellega
tegeleb ja oleks nõus meile appi tulema,
andke aga teada. Ringkäigul osalesid
peaaegu kõik volikogu liikmed ja lisaks ka
mõned huvilised.
Vallaleht

Volikogu istungilt
Volikogu istung toimus 18. märtsil. Volikogu
istungist võtsid osa kõik volikogu liikmed.
Võeti vastu Peetri Rahvamaja uus põhimäärus.
Kinnitati vallavolikogu alatiste komisjonide
2014.a. tööplaanid.
Vallavalitsus tegi volikogule ettepaneku
muuta Kareda Vallavalitsuse struktuuri ja

teenistuskohtade koosseisu, et kuulutada
välja konkurss ning võtta tööle 1,0 ametikohale hooldusjuht, kes teostaks vallale
kuuluvate hoonete tehnilisi ja sanitaarremonttöid ning territooriumide haljastustöid. Volikogu võttis vastu otsuse Kareda
Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmise kohta ning lähtu-

valt sellest tuleb vallavalitsusel kuulutab
välja konkurss hooldusjuhi ametikohale.
Viimase päevakorra punktina kinnitati korruptsioonivastase seaduse rakendamise
kord.
Järgmine volikogu istung toimub 15. aprillil 2014.a.

Vallavanema veerg
Panustame
üheskoos

haridusellu

Väga oluliseks peame õpivõimaluste kättesaadavust
kodulähedases koolis.
Hea, et meie lastel on see
olemas: võimalus omandada põhiharidus Peetri Koolis.
Mida me ootame koolilt ja kuhu liigub haridusmaastik? Üheks märksõnaks võiks olla
õpivõimaluste paljusus. Kindlasti sooviksid
lapsevanemad kooli, kus rakendatakse erinevaid õppekavu, õppesuundi ning õppevorme,
arvestatakse erivajadustega õppijate haridusvajadusi. Tugiteenuste arendamine on oluline
ja vajalik põhihariduse omandamiseks võrdsete tingimuste olemasolu tagamisel. Praegu
on olukord selline, et ebapiisavalt on psühholooge, sotsiaalpedagooge. Ühtsus, avatus ja
paindlikkus on võtmesõnad, millega annab
muuta kooli õpilase sõbralikumaks , et iga
lapsevanem saaks uhkusega õelda: ”See on
meie kool”. Haridussüsteem, mis suudab
reageerida ühiskonna ja indiviidide muutuva-

tele vajadustele ning rahvusvahelise majanduse ja tööturu muutuvale nõudlusele ja on
avatud, on tuleviku kool. Õppesisu ja hariduse kvaliteedi tagamine ning õppemetoodiliseja materiaalbaasi uuendamine peab saama
normiks, mis aitab arendada organisatsiooni
ja anda head haridust meie koolis.
Õppimise kujundamine elulaadi üheks osaks
peaks kujunema üheks eesmärgiks, mis aitab
siseneda konkurentsitult tööjõuturule. Hea
haridus ja lai silmaring annab meie õpilastele
võimaluse enesetäiendamiseks, minna maailma, kogeda uusi kogemusi, areneda ja tulla
koduvalda tagasi ning õpitut teistele jagada.
Peetri Kooli arengut puudutavate otsuste
ettevalmistamisest võtavad osa kolme sektori
– avaliku, äri- ja kolmanda sektori esindajad.
Hea näitena võib tuua väga aktiivset ja tegusat kooli hoolekogu ning valla asutuste järjest
tihenevat koostööd.
Tõsine partner on juba aastaid koolile AS
Peetri Põld ja Piim, kelle toel organiseeritakse
suvevaheajal töö- ja puhkelaager. Õppe- ja
majanduskulude katmisel osalevad ühishuvi-

de alusel kõik tulemusest huvitatud pooled,
tagades Peetri Kooli püsimajäämise. Alati on
lihtsam öelda: ei ole võimalik, puudub
resurss, aga mõnikord võiks ju mõelda, mida
olen mina teinud, et meie koolis õppivate
laste elu sisutihedamaks muuta. Iga laps on
indiviid ja vajab tähelepanu. Küsigem endalt,
kas ma pööran tähelepanu oma lapse individuaalsete võimete maksimaalsele arendamisele, teen koostööd õpetajaga, et õppuritele
võimaldataks neile sobivaid paindlikke õppevorme ja õpet individuaalõppekavade järgi.
Ärgem unustagem õpetajat, tema rolli koolis.
Uued eesmärgid ja põhimõtted haridussüsteemi arengus ning haridussüsteemi senisest
avaram mõistmine eeldavad muutusi ka
õppekvaliteedi hindamise kriteeriumides ja
muutustes. Õpetajatel on väga vastutusrikas
roll õppe- ja kasvatustöös. Jätkugu neil sära,
et sellega sütitada õpihimu meie kooli õpilastes.
Soovin kõigile soojust hinge, tarkusi toimetamistes ja kena kevade algust.
21.03.2014

Märts 2014

KAREDA VALLA INFOLEHT

3

Lasteaia tegemised kevadkuus
Märtsikuus keskendusime loodusvaatluse
kõrvalt emakeelele ja teatrile. Aga kõigest
järgemööda.
04. märtsil pidasime vastlapäeva. Sel aastal pidime hakkama saama lumeta, aga
ega liug sellepärast laskmata ei jäänud.
Pikad liud tulid liumäel.
14. märtsil tähistasime emakeele päeva.
Külastasime raamatukogu, kus Helena oli

ette valmistanud toreda programmi, mis
aitas lastel mõista emakeele tähendust ja
saime aimu kui palju erinevaid emakeeli
tegelikult maailmas on.
20. märtsil võtsime vastu kevadet, mis
tervitas meid rohke lumega. 17. - 21.
märtsil pühendasime teatrile, meisterdasime rohkelt maske, nukke, tegime nukuteatrit ja maskeerusime oma lemmikkan-

gelasteks.
Rõõm oli tervitada mitut rändlindu, kes
soojalt maalt meile tagasi jõudsid!
Kindlasti on selle aasta märts erakordne
ka selle poolest, et kelgutamise asemel
said lapsed ratastega ümber maja sõita.
Õpetaja Estelle

Märtsikuu väikeste rühmas
Vastlapäeval keerutasime toas vastlavurri,
mängisime rahvuslikke mänge ning
maiustasime vastlakuklitega. Õues sportisime õpetaja Taavi juhendamisel ja liulaskmiseks tõime õue tubase liumäe.
Emakeelepäeval lugesime lastega luuletu-

si, kuulasime lastelaule ja vaatasime päevateemalist Jussi multikat. Kevad algas
ilusa paksu lumega. Käisime pargis lumele jälgi tegemas, kuulasime linnulaulu,
otsisime, millise puu otsas varesed kraaksuvad. Väga paljusid lapsi kimbutavad

viirushaigused. Loodame, et lapsed peatselt paranevad. Ilusat kevadet!
Õpetaja Edvi

Naljakuu saabumise puhul saime ka õpetaja Edvi käest laste naljakaid ütlemisi:
*4-a. tüdruk:"Ma käisin vanaisaga hobusega sõitmas"
Õpetaja: "Kuidas te sõitsite, kas sa istusid hobuse seljas?"
Laps: "Ei, ma istusin hobuse saba taga."
*6-a. tüdruk: "Need kinga rihma augud on nii vintsked, et klambrid ei taha kuidagi läbi mahtuda!"
*5-a. poiss: "Phui! Sigala on jälle võimsamalt tööle hakanud!"
Selgituseks: lasteaia algusaastal oli meil teadupärast naabriks sigala.
*3-a. tüdruk istub kiigel ja räägib "tundmatus keeles"
õpetaja: "Mis keeles Sa räägid?"
laps: "See on viasati keel"
*3-a.lapsed mängivad arsti.
Poiss: "Sul on 20 senti palavikku."
*5-a. tüdruk: "Õpetaja , me eile magasime nii kaua, et jäime varaks ja ei jõudnud lasteaeda tulla!

Koolis märtsikuus
Märts on igale kooliga seotud inimesele
oodatud kuu, sest selle keskel on oodata
koolivaheaega. Märtsis lõpeb kolmas, kõige
pikem õppeveerand.
Muidugi tuli kõigil pingutada, et tunnistusele saaks need kõige paremad tulemused.
3. märtsil käisime ligi poolte kooliõpilastega kauaoodatud preemiareisil. Nimelt tublid vanapaberi kogujad said tänuks preemiareisi sedapuhku Tallinnasse. Käisime ekskursioonil telemajas, kinos ja lustisime
Skypargis. Päev oli pikk, kuid põnev ja
küllap on mitmed lapsevanemad selle kokkuvõtet juba facebookis näinud.
04. märtsil tähistasime ka koolis vastlapäe-

va, seekord sportlikult spordisaalis.
13. märtsil käisid Arvo Orlovski, Birgit
Korbe, Abigail Tikerpalu, Kirke Koppel 2.3. klasside maakondlikul emakeelepäeval
Türil. Lapsed panid end proovile teadmistes emakeelest, Eestimaast ja kirjutati sulega. Meie lapsed said viktoriinis koos teiste
lastega I koha ja Abigail märgiti ära kui
väga ilusa käekirjaga laps.
13. märtsil oli ka Vodja - Peetri Kooril ühisproov. Ettelaulmine on juba 17. aprillil
Paides. Emakeelepäeval 14. märtsil toimus
käekirjavõistlus, mille tulemused selguvad
uue veerandi alguses. Ühtlasi lõppes ka 3.
veerand, mille lõpuaktusel käsitleti meie

emakeele minevikku, olevikku ja ka tulevikku, loeti luuletusi. Tublimad õppurid
said ära märgitud tunnistuste kätteandmisega kooli ees. Kõigile anti kaasa head
soovid vaheajaks.
19. märtsil käisid Peetri Kooli õpetajad
Paides hariduskonverentsil. Käsitleti järgmisi
teemasid: PISA test ja mida see Eesti kohta
räägib; hariduslike erivajadustega lapsed
põhikoolis ning mis on Huvitav kool?
24. märtsil algab neljas, viimane õppeveerand. Loodame, et see tuleb põnev ja õpetlik. Ilusat kevadet meile kõigile!

Algab jäälinnu joonistusvõistlus
2014. aasta lind on jäälind, keda tema
erksate värvide tõttu kutsutakse ka
põhjamaa kalliskiviks või jõgede pärliks.
Eesti Ornitoloogiaühing kuulutab välja jäälinnu teemalise joonistusvõistluse, millest
on oodatud osa võtma kõik huvilised.
Parimaid töid ootavad auhinnad ja nendest

korraldatakse võistluse lõppedes näitus,
mida võib alates juunikuust näha erinevates Eesti paikades. Jäälinnu teemalised
tööd tuleb saata või tuua hiljemalt 1.maiks
2014 Eesti Ornitoloogiaühingusse aadressil Veski 4, Tartu 51005. Täpsemat infot, sh
võistluse tingimused leiab aasta linnu

Peetri Kooli huvijuht
Estelle Tikerpalu

kodulehelt aadressiga
www.eoy.ee/jaalind/
Teate edastas:
Elo Hermann
Jäälinnu joonistusvõistluse korraldaja
e-post: elomann@yahoo.com
telefon: 5650 2137
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„Saagu Valgus Järvamaa“ on saanud hoo sisse.
Veebruaris avas uksed „ Saagu Valgus
Järvamaa“ , asukohaga Pikk 29, JärvaJaani. Siiri Sisaski poolt loodud kaubamärgi all toimetava organisatsiooni peamiseks eesmärgiks on toetada Järvamaal
abi vajavaid peresid. Olenemata pereliikmete arvust. Ka üks inimene on pere. Abi
on esemeline. Tänu annetajatele on meil
võimalus pere vajadusest lähtuvalt kokku
panna riideid- s.h. voodipesu, kardinaid,
mööblit, toidunõusid, jalatseid jne. Meie
poole abi saamiseks võivad pöörduda
kõik, kas siis omavalitsuste sotsiaaltöötajate kaudu või isiklikult. Ka naabrid või

sugulased saavad anda teada ühe või
teise pere olukorrast. Edasi on meie
meeskonnal juba kindel süsteem, kuidas
pakid peredeni jõuavad.
Alates märtsist on meil koostöö ka Eesti
Toidupangaga. Keskusesse tuleb toiduabi
igal nädalal. Siis juba vastavalt pereliikmete arvule pakime toidukorvid kokku.
Keskuse üks osa on väike poeke, kus
annetajate loal müüme osa annetustest.
Hinnad on sümboolsed, kuid see aitab
meil isemajandava organisatsioonina
toime tulla. Lisaks toetame laste tasuta
huviharidust. Järva-Jaanis on juba esime-

sed sammud huvihariduses tehtud.
Ajapikku püüame jõuda veel erinevatesse
paikadesse Järvamaal. Huviringide kohta
täpsema info leiab meie kodulehelt www.
jarvamaa.saaguvalgus.ee
Meie heategevus-keskus on avatud esmaspäevast reedeni kell 10.00- 18.00
Laupäeval 10.00- 15.00
Meile saab kirjutada : keskus@saaguvalgus.ee või helistada 38 38 252
Meeldivat koostööd soovides,
Saagu Valgus
Järvamaa meeskond.

Algas talgute registreerimine 3. mail peetavale Teeme Ära talgupäevale
Algab seitsmes talgukevad: Teeme Ära
talgupäeva meeskond kutsub kõiki inimesi, kogukondi, ühendusi, asutusi ja ettevõtteid üle Eesti korraldama 3. mail ühiselt talguid. Maikuu esimesel laupäeval
peetav Teeme Ära talgupäev on aastatega
kujunenud kümnete tuhandete eestimaalaste jaoks kevadiseks oodatud suursündmuseks, mil tullakse kokku ning võetakse
käsile kodukandis kõige pakilisemalt ärategemist vajavad tööd. Tänasest on talgute registreerimiseks avatud ka uuenenud
talguveeb aadressil www.teemeara.ee.
Kuna sel aastal soovib Teeme Ära talgupäeva meeskond innustada talgutel osalema senisest rohkem noori, kuulutatakse
talgukevad täna Tallinnas avatuks koos
Polygoni teatrikooli kasvandikega. Koos
aktiivsete teatrinoortega antakse talgukorras ühiselt lihvi nende teatrisaalile, seejärel kõneldakse talgupäeva ettevalmistustest ja tänavustest rõhuasetustest. Mis
peamine – iga inimene ja iga kogukond
saab ikka ise otsustada, millised tööd ja
tegemised 3. mai talgupäeval ühiselt ette
võetakse.
Teeme Ära talgupäeva eestvedaja,
Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige
Tarmo Tüür ütles, et talgupäeva väärtus
seisneb väga lihtsates, ent eluliselt olulis
olulistes asjades – talgupäev annab inimestele
võimaluse väljendada oma head tahet,
hoolivust ja koostöösoovi. „Talgutelt leiame elu ja rõõmu, õnnetunde, õlatunde ja
turvatunde – hea tunde koos tegutsemisest. Selles peitubki talgupäeva võlu!“
lausus Tüür. „Talgupäev annab inimestele
usku, et ka mina saan midagi muuta. Just
see veendumus koos oskusega ümbritsevat probleemi märgata ning lahendami-

seks käed külge panna on tänases killustuvas maailmas suur väärtus, mis paljudes
riikides paraku juba kaduma läinud.
Seepärast ongi talgud märkamatult ka
Eesti ekspordiartikliks kujunenud.“
Tänavuse talgupäeva ettevalmistamisel
tulid Teeme Ära talgupäeva meeskonnale
appi sihtasutuse Domus Dorpatensis noored, kes võtsid enda õlule talgupäeva
noortesuuna vedamise. Talgupäeva maakondlike koordinaatorite võrgustik saab
täiendust kohalike noortejuhtide näol, et
koos senisest veelgi paremini innustada ja
toetada talgujuhte kõikjal üle Eesti. Samuti
tehakse koostööd Liikumisaasta 2014 projekti raames, sest talgud ja liikumine on
väga tihedalt seotud. Üheskoos kutsume
üles korraldama kõikjal Eestis talguid terviseradade ja spordirajatiste heaks.
Tänavu on ka Soome lahe aasta, mis toob
senisest rohkem tähelepanu ning talgutegemisi mere äärde, saartele ja sadamatesse.
Teeme Ära talgupäeva ettevalmistused on
sujunud hästi: talguveeb on tänasest avatud uuteks talgutegudeks ja kevadine talguilm on tellitud, kohe on koos ka talgute
stardipaketid. Nagu juba kahel varasemal
aastal, saavad talgujuhid, kes on registreerinud oma talgud Teeme Ära kodulehel,
talgute stardipaketi. Koostööpartnerite
abiga kokku pandud ja talgukorras komplekteeritud stardipakett sisaldab praktilisi
abivahendeid ja soovitusi talgupäeva korraldamiseks. Muuhulgas on paketis esmaabitarbed, mõned töökindad, buff talgujuhile, talguliste lauamäng „Talguhundi
seiklused ümber Eesti“, ajalehe Talguline
tänavune number, natuke teed ja šokolaadi, ehitus- ja aiapoe sooduskupong, talgu-

kuulutused, Talguhundi kleepsud, kriisijuhend ning talgunõuandeid.
Talguid saab kirja panna 12. märtsist ning
talgutele registreeruda 14. aprillist – selleks ajaks on talguveebis juba piisav hulk
talguid, mille vahelt valida. Mulluse talgupäeva tagasivaatena: 2013. aastal korraldati üle Eesti 1522 talgut, millest võttis
osa 40 098 talgulist.
Talgupäeva korraldavad Eestimaa Looduse
Fond, Eesti Külaliikumine Kodukant ja
nende ümber koondunud võrgustik. Seal
hulgas Vabaühenduste Liit EMSL, SA
Domus Dorpatensis, Eesti Muinsuskaitse
Ümarlaud jpt. Partneritena löövad kaasa
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Itella
Smartpost, Nordic Hotel Forum,
Pakendikeskus, Tamrex, Vizeum, EMT jt.
Talgute stardipaketti aitasid kokku panna
Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tamrex,
Twix, Pakendikeskus, Liikumisaasta 2014,
Ecoprint, Vaba Maa, Bauhof ja Saga.
Paketid toimetab talgujuhtidele kätte Itella
Smartpost.
Täpsem info: www.teemeara.ee
Tarmo Tüür, Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse
liige, tel 534 11020 , e-post tarmo@
elfond.ee
Külli Vollmer, Teeme Ära talgupäeva maa
maakondlike koordinaatorite eestvedaja, Ees
Eesti
Külaliikumise Kodukant külakultuu
külakultuuri
valdkonna juht, tel 511 4027 , e-po
e-post
kylli@kodukant.ee
Erkki Peetsalu, Teeme Ära talgupäev
talgupäeva
meeskond, tel 501 8100 , e-post erkki@
maailmad.ee
19. märtsi seisuga Kareda vallas talgui
talguid
registreeritud ei ole. Seega kutsume kõik
kõiki
üles ka meie vallas talguid registreerima
registreerima.
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MTÜ Järvamaa Naiste Tugikeskuse tegevusest teavitamine
MTÜ Järvamaa Naiste Tugikeskus abistab
naistevastase, sh lähisuhte vägivalla ohvriks langenud naisi.
Ohvritele pakutakse kompleksteenuseid:
nõustamine, juriidiline nõustamine, psühhoteraapia, turvakodus viibimise võimalus (vajadusel naine koos lastega).
Kõik teenused naistele on tasuta.
Lähisuhtevägivalla all kannatavad naised
võivad helistada ööpäevaringselt numbrile 58 13 37 55 või kirjutada meile e-posti
teel:
jarvanaistekeskus@gmail.com,
e-mailidele vastame igapäevaselt, sh
nädalavahetustel. Ööpäevaringselt on
kättesaadav ka tugikeskuse majutusteenus naisele ja temaga kaasas olevatele
lastele.
Majutust naistele ja nendega kaasas olevatele lastele pakub tugikeskus Paide linnas 3-toalises kõigi mugavustega korteris,
mille asukoht on salastatud. Saabumine
turvakodusse lepitakse kokku telefoni
teel. Turvakodus on olemas kõik vajalik
majutuseks: eraldi toad naistele ja nende
lastele, söögi tegemise võimalus, pesu
pesemise võimalus, lastele mängunurk ja
õppimise võimalused, tagatud esmatarbevahendid.
Nõustamist pakuvad naistevastase vägivalla koolituse läbinud spetsialistid.
Juriidilist nõustamist (sh kohtus esinda-

mist) viib läbi jurist Merle Albrant, psühhoteraapiat viib läbi terapeut Kait Sinisalu.
Kõik nõustamise ajad, sh juriidilise nõustamise ja psühhoteraapia lepitakse eraldi
kokku, vastavalt kliendi olukorrale ja
vajadustele. Nõustamist viiakse läbi tugikeskuse kontoris, asukohaga F.J.
Wiedemanni 1-21, Türi linn.
Kõikidele tugikeskuse poole pöördunud
naistele tagatakse konfidentsiaalsus, va
juhul, kui naise või tema kaasas olevate
laste turvalisus on ohus.
Järvamaa Naiste Tugikeskus abistab nii
Järvamaa kui ka teiste maakondade naisi
(kui teistest maakondadest soovivad naised tulla Paide turvakodusse varjule).
Järvamaa Naiste Tugikeskus asutati
oktoobris 2013. Nõustamisteenuste osutamisega alustati detsembrist 2013.a. ,
turvakodu avati veebruar 2014. Alates
detsembrist on meie poole pöördunud üle
15 naise.
MTÜ Järvamaa Naiste Tugikeskus kuulub
Eesti Naiste Varjupaikade Liitu. Oleme
sõlminud koostöölepingu Eesti Naiste
Varjupaikade Liiduga Norra finantsmehhanismist 2009-2014 rahastatud projekti
”Developing services for victims of domestic violence, strengthening co-operation
between different institutions and raising
awareness among victims and the general

public ” elluviimiseks ajavahemikul
01.12.2013 - 31.12.2015.
Meie omalt poolt oleme huvitatud, et info
meie teenuste kohta võiks jõuda võimalikult paljude Järvamaa elanikkeni, sh. inimesteni, kellele meie teenused on suunatud.
Palume siinkohal teie poolset abi info
levitamisel. Võimaluse korral palume
avaldada infot selle teenuse kohta kohalikes valla lehtedes.
Lisana on kaasa pandud ka A4 kujul infoleht meie teenustest (kuulutus.doc), mida
on võimalik välja printida ja erinevatele
infostendidele panna (vallad, raamatukogud, jne.).
Huvi korral oleme valmis ka ise koha
peale tulema, et oma teenustest lähemalt
rääkida.
Usume head koostööd erinevate Järvamaa
valdade ja KOV-ga.
Täiendavat info Järvamaa Naiste Tugikeskuse teenuste kohta saab telefonil 58
13 37 55 või e-posti teel: jarvanaistekeskus@gmail.com
Lugupidamisega
Riin Palu
Järvamaa Naiste Tugikeskuse juhataja

VILISTLASTE KOKKUTULEK!
7.juuni 2014
Oodatud on kõik, kes omandanud Järvamaal kutsehariduse:
Paide Kutsekeskkooli, Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli, Järva-Jaani Kutsekooli ning nende eelkäijate lõpetajad.
Kokkutulek toimub nii Särevere kui Paide õppekohas.
Osalustasu kuni 18.maini 12 eurot, kohapeal makstes 15 eurot (maksmine sularahas)
Osalustasu kanda: Rahandusministeerium, viitenumber 2500081556, selgitusse märkida: „kokkutulek“ + ees- ja perekonnanimi,
lõpetamise aasta (või õpetamise aastad), õppekoht.
Swedbank a/a EE93 2200 2210 2377 8606; SEB Pank a/a EE89 1010 2200 3479 6011
Vaata lisa: www.jkhkvilistlane.weebly.com või www.jkhk.ee
Kontakt/info: tel. 525 3736, kool@jkhk.ee
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Raamatukogu ja rahvamaja üritused
MÄRTSIS:
3.märtsil kl 17.00 - 20.00 said suguvõsauurijad kokku raamatukogus. Andres
Kruusmaa juhendamisel saadi infot ja
huvitavaid fakte, kuidas oma sugupuud
uurida. Lepiti kokku, et suguvõsa-uurijate
kokkusaamised hakkavad toimuma 2
korda kuus – igal esimesel ja kolmandal
esmaspäeval. Suvel teeme vahe sisse ja
sügisel alustame uue hooga. Ootama
kõiki huvitatuid, liituda meie seltskonnaga võib igal ajal.
14.märtsil kl 10.45 - raamatukogus
emakeelepäeva tähistamine lasteaialastega
Rääkisime, mis on emakeel, miks ja millal
hakati tähistama emakeelepäeva, kes oli
Kristjan Jaak Peterson, mängisime sõnamänge, saime palju teada maailma keeltest, vaatasime koos raamatuid
17.märtsil kl 17.00 – suguvõsauurijate
kokkusaamine
koos
Andres
Kruusmaaga
25.märtsil kl 13.00 – 19.00 portselannõude maalimise töötuba, maalida
saab tasse ja taldrikuid, lihavõttepühadeks munaaluseid, jäneseid, kanu (võta
kaasa 2-3 €). Kannud ja vaagnad on kallimad (9 €).

APRILLIS:
1.aprillil kl 13.00 – 17.00 Naljapäeva
üritus, vaatame naljafilme, meisterdame
naljakaid nöörinukke. Ootame nii lastelt
kui täiskasvanutelt naljakaid lugusid, luuletusi, pilte, meisterdusi, laste vahvaid
ütlemisi jm. hiljemalt 28.märtsiks.
Naljakamatele auhinnad.
2.aprillil kl 10.45 - Rahvusvaheline
lasteraamatupäev. Lapsed teevad ise raamatu, mille saavad endale koju. Loeme
lasteaialastele ette raamatuid, vaatame
vanu lasteraamatuid. Vanade lasteraamatute näitus (palve valla elanikele, kellel
on kodus huvitavaid vanu lasteraamatuid, tooge näitusele)
7.aprillil 17.30 – suguvõsauurijate
kokkusaamine koos Andres Kruusmaaga
(võta kaasa 2 €)
15.aprillil kl 17.00 – glütseriinseepide
valmistamine, juhendaja Helena, võta
kaasa 4 €
21.aprillil kl 17.30 – suguvõsauurijate
kokkusaamine koos Andres Kruusmaaga
(võta kaasa 2 €)
24.aprill kl 17.00 – karpide valmistamine, juhendaja Pille, võta kaasa 2-3 €
Raamatukogus väljas ka kirjanike tähtpäevadega seotud raamatunäitused ja
väljapanekud.

„Lugemise vabadus“
Eestlased loevad kriitiliselt vähe? Tõesta
Sina vastupidist!
Kallid emad-isad, vanaemad-vanaisad ja
lapsed!
Kirjandusfestivali Prima Vista korraldustoimkond paneb kokku tekstikogumikku
ja kutsub Teid üles kirjeldama oma pere
lugemisharjumusi eesmärgiga luua
kogumik, mis ühendab kaante vahele
Eesti inimeste tekstieelistused. Selleks
palume Teil meile kirjutada, mida loevad
Teie perekonnaliikmed. Ootame tekste,
mis kirjeldavad Teie laste ja lastelaste
igapäevast lugemust. Soovime ka teada,
mida sellisest lugemisest arvate, ning
muu seas võiksite enda ja teiste pereliikmete lugemisi võrrelda.
Nõuded tekstile:
Maht kuni kaks A4 lk
Saada aadressil a) posti teel Struve 1,
Tartu 50091 või b) e-mailiga marksonannika@gmail.com
Märksõnaks kirjuta „Prima Vista
Vabadus“
Tähtaeg: 31. märts
Kindlasti lisa oma kontaktandmed.
Kogumiku esitlus toimub maikuus Prima
Vista festivalil.
NB! Korraldajad jätavad endale õiguse
tekste toimetada.

Küüditatute mälestuspäev
25. märtsil on leinapäev, mil peetakse
meeles Siberisse küüditatuid. Eestist küüditati üle 30 000 inimese Nõukogude
okupatsiooni ajal Siberisse ja teistesse
piirkondadesse, et hävitada Eestis nõukogude võimu aktiivsed ja potentsiaalsed
vastased ning nende lähedased ja perekonnaliiikmed, kogu iseseisvusaegne
poliitiline ja majanduslik juhtkond. Hirmu
ja terroriga loodeti maha suruda juba eos
igasugune mõte vastupanust ja iseseisvuse taastamisest.
Märtsiküüditamine algas 25. märtsil
1949. a. Selle käigus deporteeriti üle 20
000 inimese, enamasti naised ja lapsed.
Suurem osa neist saadeti Krasnojarski
kraisse ja Novosibirski oblastisse. See oli
teine massiline küüditamine, mille käigus
kolmest Balti riigist viidi Siberisse kokku
94 779 inimest. Märtsiküüditamine puudutas kümneid tuhandeid elusid, kodusid, kuid kõige enam inimhingi.

Ka meie vallas peeti seda päeva meeles
ning viidi küünlad Öötla külas asuvale
mälestusmärgile. Kareda valla esindajatena asetasid küünla vallavanem Kulno
Klein ja vallasekretär Helju Plukk. Väga

meeldiv oli, et ajalooliselt nii tähtsal päeval oli kohale tulnud ka vallarahvas, kes
lähedasi meenutas või kes ise on Siberist
elusalt tagasi tulnud.
Vallaleht
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Rõõmusõnum tegevustoetuse saamisest
MTÜ Läbi Tähevärava projekt Nähtavaks
muutumine läbi kommunikatsiooni ja
koostöö toetusleping on Avatud eesti
Fondis allkirjastamisel. Projekti eesmärk
on tõsta organisatsiooni kommunikatsioonialast võimekust, et tagada hästi
toimiv kommunikatsioonisüsteem liikmete ja sihtgruppide paremaks kaasamiseks
ning luau ühendusest avalikkusele suunatud läbipaistev, meedias nähtav, positiivne ja usaldusväärne kuvand. Projekti
tulemusel koostatakse kommunikatsioonikava, mille koostamisele kaasatakse
lisaks oma liikmeskonnale ka partnereid,
toetajaid ja sihtgrupi esindajaid, kellele
ühenduse tegevused on suunatud.
Tulemuste saavutamiseks viiakse läbi rida
koolitusi ja koosolekuid. Projekti eesmärke ja kaasamise kavatsusi tutvustatakse
infopäeval ning tulemusi tutvustatakse
lõpuseminaril. Projekti käigus jälgitakse
tagasiside kogumise abil süsteemi toimi-

vust, vajadusel korrigeeritakse ning tagatakse tulemuse jätkumine peale projekti
lõppu sellega, et muudetakse tagasisidestamine pidevaks tegevuseks. Valmib arengukava. Paralleelselt ühingu arendustegevustega pakutakse võimalust teistele
piirkonna ühendustele ning organisatsioonidele osaleda koolitustel ning töötada välja oma kommunikatsiooni- ning
arengukava. Ühingud ja organisatsioonid, kes on huvitatud osalemisest, andke
palun oma soovist täiendavalt teada kaidily@labitahevarava.net Projekti viiakse
ellu ajavahemikul 1.04-31.12.2014
Projekti kogumaksumus on 8290 eurot.
Vabaühenduste Fond toetas projekti 7461
euroga Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2009-2014 eelarvest Avatud Eesti
Fondi vahendusel.
Kaidi-Ly Välb
Projektijuht
Elitec EasyOffice Mailer

Kareda Vallavalitsus otsib oma
meeskonda
HOOLDUSJUHTI
Töö kirjeldus:
• vallale kuuluvate hoonete tehnilised
ja sanitaarremonttööd ning territooriumide haljastustööd.
Nõudmised kandidaadile:
• Töökus, ausus, kohusetundlikkus
• B-kategooria juhilubade olemasolu
Kandideerimiseks:
• Esitada kirjalik avaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 14. aprilliks 2014.a.,
aadressil Kesktee 11, Peetri alevik
73101 Järvamaa või e-postiga kareda@estpak.ee.
Lisainfo: telefonil 56461544, vallavanem Kulno Klein.

Läbi Tähevärava osaleb üle-eestilises projektis
17.03.2014 saab alguse Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK)
suurprojekt „Riskilaste toetusprogrammi
rakendamine läbi noortekeskuste“. Läbi
Tähevärava on projektipartner Järvamaal
Kesk-Eesti Noorsootöökeskusele koos
Albu ja Koigi noortekeskustega. Meie
ühing keskendub peaasjalikult huvitegevusele, viies perioodil 2014/2015 läbi
meeskonnatöö- ja pärandkultuuriga seonduvaid töötube ning 2015/2016 draamaõpet. Projekti on kaasatud kõik 15 maakonda 86. noortekeskuse ja noorteühendustega üle Eesti. Projekt keskendub
7.-26. aastaste riskioludes elavate noorte
heaolu ja noorsootöösse kaasatuse suurendamisele ning erinevate tegevuste
kaudu sotsiaalsete oskuste arendamisele.
Tähelepanu all on mitteformaalne koge-

musõpe ja kontaktnoorsootöö. Programmi
raames toimub tihe koostöö Norra partneriga Ungdom & Fritid. Peamisteks
koostööpartneriteks Eestis on lisaks kohalikele omavalitustele ja noortekeskustele
Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar,
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia,
Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti
Noorsootöötajate Ühendus, MTÜ Urban
Style ja MTÜ RuaCrew. Projekti toetab
Eesti Noorsootöö Keskus Euroopa
Majanduspiirkonna finantsmehhanismi
programmi „Riskilapsed- ja noored“ avatud taotlusvooru „Noorte– ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja –noori on paranenud“ kaudu.
Kaidi-Ly Välb
Läbi Tähevärava juhatuse liige
noortejuht

Kareda valla laste
lauluvõistlus
Kareda valla laste lauluvõistluse
korraldamiseks palun kõikidel lastel, kes
tahavad osaleda, registreeruda kooli
huvijuhi Estelle juures hiljemalt 10.
aprilliks 2014.a.
Eeldatavalt toimub laste lauluvõistlus
21. aprillil algusega kell 15.00 lasteaia
saalis. Jälgige reklaami!

☺SILMADE KONTROLL
☺SILMARÕHU MÕÕTMINE
☺PRILLIDE MÜÜK
☺PRILLIDE PISIREMONT
☺OPTILISED PÄIKESEPRILLID
21. aprill 2014. a.

KELLA 11:00-st

KAREDA
VALLAMAJAS
Silmade kontroll maksab 6€. Prillitellijale on kontroll

TASUTA.

INFO ja etteregistreerimine
telefonil:
3849020
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Sambla Juuli pajatusi
No näed siis nüüd, kes ütles, et kevad
käes, kevad käes. Aga võta näpust.
Ütlen mina. Õigus olli hoopis sellel, kes
ütles, et ega too tali taiva jää.
Ja nii olligi tali jälle alanu. Lapsed koolis- tali käes. Linnud läinud- lumi maas.
Me oma küla naistega kirjutasime porjekti: Igale majale oma kasvuhoone.
Miks me peaksime oma rahadega ehitama, kui on täielik õigus ja võimalus
saada abi.
Aga ühte ma teitele ütlen, et hoidke
endid. Liikvel on linnugripp ja seagripp.
Mu vanamees ütles küll, et kuule Juulioled sa näinud naabrinaist lendamas
või naabrimeest ruigamas. No ei olle ju.
Kuidas siis mingi linnugripp vai seagripp meid murda saa.
Muidu seemned olle mul jubba keik
illusti mulda pantu. Vanamees küsis
küll, et kus ma tia, et too seeme just
sedapidi käi. No, et kus ma tia, kus om
tollel seemnel juure pool ja kus varre
pool. Ma vaatasin ja laksutasin talle
silmi. Nii targa jutu pääle ma es osanu
midagist kosta. Saatsin vanamehe teise
tuppa arenema. Niimoodi meite eluke
veere. Elu nagu hernes.
Teie aga olge tublid ja pidage vastu.
Ilusat kevadet!

Õnnitleme tütre
sünni puhul!
Eve ja Kaldar Suvistel sündis
22. veebruaril 2014 tütar
MOONIKA

Müüa kahetoaline korter Peetri alevikus
Välja 2-16. Huvilistel helistada telefonil
511 6461.
Berit Põldsamm

Meie hulgast on lahkunud
PRIIT SAUMAA
3.09.1944-3.01.2014

Meie hulgast on lahkunud

Ikke ja alati teite Juuli.

TOIVO BLOK

VIRU KÜLA SELTS kutsub

Läti taimelaadale
Siguldas 03.05.2014
Pakutakse laias valikus ilutaimi,
ilutaimi püsikuid,
püsikuid ilu
ilu- ja
marjapõõsaid
d ning maitsetaimi, samas ka käsitöölaat.

28.01.1953 - 22.02.2014

Meie hulgast on lahkunud

Giid: taimetark LEO
Laadale
e sissepääs TASUTA! Bussisõ
Bussisõit 25€

Täpsem info: Külli 5266745 ja Anneli 55601805
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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.

IVO TÄHT

28.08.1950-20.03.2014

Tiraaž 200
Lehe trükib: OÜ Multipress
Küljendab: Andrus Kopliste

