KOHILA

Kohila valla ajaleht

Oktoobri- ja novembrikuu
sündmused
25. oktoober
19.00 Kohila valla mälumäng Hageri rahvamajas
27. oktoober
20.00 Eesti MV korvpallis, Saku I liiga,
Kohila SK/Webware – SK Torma Sport/Kuremaa SK.
Kohila spordikompleksis
28. oktoober
10.00 A. Hammeri mälestusturniir males
Kohila spordihoone õppeklassis
4. november
10.00 Eesti karikavõistlused võrkpallis
U-16 tüdrukutele, Kohila spordikompleksis
5. november
10.00 Eesti karikavõistlused võrkpallis
U-16 tüdrukutele, Kohila spordikompleksis
8. november
18.30 Alfa kursus Kohila mõisakoolis
10. november
18.30 Isadepäev Kohila gümnaasiumis
20.00 Eesti MV korvpallis, Saku I liiga,
Kohila SK/Webware – Eesti Maaülikool.
Kohila spordikompleksis
11. november
11.00 Veteranide võrkpalliliiga Kohila spordikompleksis
12. november
11.00 Veteranide võrkpalliliiga Kohila spordikompleksis
18. november
15.00 Võrkpalli Balti Liiga,
Kohila VK/E-Service – Jonava KKCK.
Kohila spordikompleksis
18.00 Külade tänupidu Hageri rahvamajas
19. november
12.00 Võrkpalli Balti Liiga,
Kohila VK/E-Service – VK miLATss.
Kohila spordikompleksis
24. november
20.00 Eesti MV korvpallis, Saku I liiga
Kohila Sk/Webware – Kuressaare BC.
Kohila spordikompleksis
25. november
20.00 Kontsert-tantsuõhtu „Megahitid 80ndatest“,
Kohila gümnaasiumis
29. november
13.00 TV 10 Olümpiastarti I etapp,
Kohila spordikompleksis
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Mattias Reinaasile
MMilt kolmas koht!
Eelmisel nädalal osalesime neljandat korda Arizonases Lake Havasuses toimuval võistlusel IJSBA
World Finals, mis toimus sel korral
juba 36. korda. Mattias tegi kaasa
kahes kategoorias – tavapärases Ski
Lite 10–12 Junioride klassis ning
uues, Ski Lite 10–12 Junior Challenge’i klassis (sisaldab koondtulemust rajasõidust ja slaalomist).
Nädala esimeses pooles tegime
lühikesi treeninguid Body Beachil,
kus sai paika pandud masina seadistused, harjutatud kurve ja starte, eelmise aasta masina kere põhjavigastus uuesti katki sõidetud
ja öösel parandatud. Sel aastal oli
mitu segadust pidevalt muutuvate
ajagraafikutega, seega tuli iga hetk
kõigeks valmis olla. Päev raja ääres
algas päiksetõusuga, see tähendab
et kohal tuli olla juba kell 6.30.
Masinad valmis, riided selga!
Neljapäeval toimusid mõlema
klassi treeningud ja eelsõidud.
Ilm oli rahulik ja sõidutingimused meie ettevalmistusele head.
Mattias lõpetas mõlema klassi
eelsõitudes vastavalt 1. ja 3. kohal, mis oli väga hea tulemus ja
teistpidi ka oluline, kuna eelsõidu
tulemuste põhjal selgus stardikoha valik põhisõidus.
Reede hommikul algas võistluspäev, mõlema klassi võistlussõidud sattusid kokku ühele päevale.
Kui eelnevad ja järgnevad päevad
olid tuulevaiksed ja rahulikud,
siis meie võistluspäeva hommikul oli ilmateatest näha, et kogu
päevaks oli oodata tugevat tuult
ja seetõttu ka suuremat lainet. See
tekitas kerget pinget, kuna laine

oli meie mõistes suur ja sõidutingimused meie ettevalmistust
arvestades oluliselt keerulisemad.
Lainetrenn, mis oli planeeritud
augustiks, jäi tegemata, kuna
Mattias taastus õlavigastusest.
Stardi tabamised võis kõik lugeda õnnestunuks, sõidud ise
olid aga rasked. Igas sõidus kaotas Mattias hetkeks juhitavuse,
kukkus ega saanud nii kiiresti
masinale tagasi kui võiks. Sellega
kaotas ta mitu olulist kohta. Teine oluline asi, mis lõpptulemuses
rolli mängis, oli tingitud jällegi ilmast – kui muidu pidi võistlussõidu pikkus olema 7 ringi, siis seekord oli kohtunike otsusel sõidu
pikkus hoopis 4 ringi, mistõttu oli
veelgi olulisem, et kõik õnnestuks,
rajavalikud oleksid õiged, oleks
julgust laines võitlemiseks ja kiiret
reageeringut, et teha möödasõit.
Mattias lõpetas Ski Lite’i klassis
mõlemad sõidud 4. kohal. Esimeses sõidus jäi 3. kohast puudu vaid
veerand masinapikkust, mis oli
talle eriti valus. Teises sõidus läks
Mattias veel viimasel ringil topelt
rajalt rünnakule, kuid üks kurv
läks pikaks, hoog vajus maha ja ta
ei suutnud ajaliselt 3. kohta võtta.
Seega tuli selles klassis juba teist
korda tema sõiduajaloo jooksul
vastu võtta 4. koht sama punktiarvuga, mis oli 3. koha omanikul.
Kui sõitjatel on sama punktiarv
(Mattiasel 4. ja 4., Dubai poisil 5.
ja 3.), siis loeb viimase sõidu koht
ja nii oligi tulemus selge.
Ski Lite Challenge’i klassis oli
samuti kaks rajasõitu ja lisaks slaalom. Rajasõidud toimusid meie

Mattias Reinaas. Foto erakogust

jaoks jällegi karmides lainetingimustes, mõlemas sõidus Mattias
kahjuks kukkus; sõidu pikkus
oli 7 ringi asemel 4 ringi. Selles
võistlusklassis jõudis Mattias 4.
ja 3. kohale, kuid et ta oli slaalomis oma võistlusklassis parim,
saavutas ta koondtulemusena Lite
Challenge’i klassis MM 3. koha.
Võistlus oli põnev ja konkurents tänu nii kohalikele kui ka

muudest riikidest pärit sõitjatele tugev, kuna paljudel neist on
võimalus treenida soojades tingimustes aastaringselt. Võtame
võistlusest kaasa olulised õppetunnid, millele järgmisel hooajal
suuremat rõhku panna, et olla
igas olukorras parim.
Ott, Sirle ja Mattias

Konkursi „Kaunis kodu 2017” võitjad
Artikkel lk 4–5

Näitused:
08.09–02.11 Thea Karini fotonäitus
„Viini kohvikud kui UNESCO maailmapärand“,
Kohila vallamajas
02.10–18.11 Jaak Kadariku fotonäitus
„Must ja valge“, Kohila raamatukogus
06.10–30.11 Anu Purre kunstistuudio õpilaste raamatu
objektide näitus „Lugupidamise ja naudinguga“,
Kohila raamatukogus
06.11-12.01 Ehalill Halliste gobelläänide näitus
„Pae peal“, Kohila vallamajas

Hetk konkursi „Kaunis kodu 2017” võitjate autasustamiselt. Foto Nele Leitaru
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Vallavolikogu info

Kohila vallavalitsus teatab avatud menetluse algata
misest projekteerimistingimuste andmiseks detail
planeeringu olemasolul Kohila alevis Luha tn 32 kinnis
tule projekteeritava hoone katusekalde muutmiseks. Alal
kehtib Kohila vallavolikogu 29. septembri 2009. a otsuse
ga nr 30 kehtestatud Luha kvartali detailplaneering.
Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib igaüks aval
dada arvamust ja teha ettepanekuid. Arvamused, ette
panekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja
teel ajavahemikul 25.10.2017 kuni 07.11.2017 aadres
sil Vabaduse tn 1, Kohila alev või vallavalitsus@kohila.
ee. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega
peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel ar
vestama või põhjendama nende mitte arvesse võtmist.
Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida
arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldus
menetluse seaduse alusel vallavalitsuse avalik istung ja
avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute är
akuulamiseks.
Projekteerimistingimuste eelnõuga ja lisadega on võima
lik tutvuda Kohila vallamajas Vabaduse tn 1, Kohila alev ja
Kohila valla veebilehel www.kohila.ee.

TEADE
Kohila vallavalitsus teatab Tööstuse tn 29a kinnistu ja selle
lähiala (Spordi, Tööstuse põik, Tööstuse 25b, Tööstuse 25a,
osaliselt Urge tee T1 ja Sõtka parkla) detailplaneeringu
eskiislahenduse tutvustamisest. Detailplaneeringu koos
tamine on algatatud Kohila vallavalitsuse 30. mai 2016. a
korraldusega nr 165. Planeeringu eesmärk on korterela
mute maa, sotsiaalmaa ja transpordimaade katastriüksus
te moodustamine üldkasutatava maa, elamumaa ja trans
pordimaa arvelt. Planeeringuala suurus on 3,83 ha.
Eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub
7. novembril 2017. a algusega kell 17.00 Kohila vallava
litsuse istungite saalis, aadressil Vabaduse tn 1.
Detailsemalt: Kohila valla kodulehel planeeringute kata
loogis DP 001 16.

Vahva talgupäev Viliveres

Kohila vallavolikogus
26. septembri istungil:
* Vallavanema informatsioon
Ettekandja vallavanem Heiki
Hepner. Eelarve täitmine – tulud
74,4%, tulumaksu 67,3%, kulud
46,3%. Töötuid on vallas 134,
toimetulekutoetust sai 34 leibkonda. Valla elanike arv on stabiilne, 1. septembri seisuga elab
Kohila vallas 7054 elanikku.
* Muudeti Kohila vallavolikogu
16.02.2010 määrust nr 3 „Teede
ja tänavate sulgemise maks“.
Kohila vallas kehtis Kohila vallavolikogu 16. veebruari 2010.
a määrus nr 3 „Teede ja tänavate sulgemise maks“. Nimetatud
määruse § 3 lõige 1 sätestab maksumäära Eesti kroonides. Määruse muutmise eesmärk oli maksumäära kehtestamine kehtivas
vääringus.
Määrusesse tehti järgmised
muudatused:

Fotomeenustus selle koosseisu viimaselt istungilt. Foto Jaanus Kõrv
1) Paragrahvi 3 lõiget 1 muudeti
ja sõnastati järgnevalt:
(1) Maksumäär on 130 eurot
ööpäevas. Väljaku, pargi või puhkeala või selle osa sulgemisel on
maksumäär 0,10 eurot suletud
ala iga ruutmeetri eest ööpäevas.
Muudeti ka määruse lisa, kus
parandati ja täiendati maksumäärade diferentseerimise tabelit,
ajakohastades asustusüksuste ja

teede nimetusi ning asukohti.
* Täiendati Kohila vallavolikogu 28.06.2016 otsust nr 37
„Sundvalduse seadmine“
Täiendati Kohila vallavolikogu
28.06.2016 otsuse nr 37 „Sundvalduse seadmine“ punkti 2, sõnastades see järgnevalt:
2. Sundvaldusena seatakse tähtajatu isiklik kasutusõigus Kohila
valla kasuks 111 m² suurusele ala-

le avalikult kasutatava tee ja sellega seotud rajatiste ehitamiseks,
omamiseks, kasutusse andmiseks,
teenindamiseks, hooldamiseks,
remontimiseks, lammutamiseks
ja rekonstrueerimiseks.
* Kinnitati Kohila valla arengukava aastateks 2015–2020 ja
arengustrateegia „Kohila vald aastani 2025”.
* Võeti vastu Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 2018–2021.
* Raplamaa omavalitsuste arengufondi hariduse osafondi nõukogu liikme kohalt kutsuti tagasi
Janika Niitsoo. Kohila valla esindajaks Raplamaa omavalitsuste
arengufondi hariduse osafondi nõukogusse nimetati Meeri
Ehandi.
* Ülevaate volikogu tööst aastatel 2013–2017 tegi volikogu aseesimees Allar Haljasorg.
Esne Ernits

Kohila tervisekeskust ootab ees uuenduskuur
Kohila vallavalitsus sai Euroopa
Regionaalarengu Fondist toetust
tervisekeskuse renoveerimiseks
ja laiendamiseks. Renoveerimine
läheb kokku maksma 1 188 181
eurot, millest abikõlblikud kogukulud moodustavad 795 256
eurot. Toetuse maksimaalne suurus on 596 442 eurot, valla omaosalus on minimaalselt 198 814
eurot. Mitteabikõlbulikud kulud,
suuruses 392 925 eurot, kaetakse
samuti valla eelarvest.
Rahastajad on seadnud tingimuseks tagada elanikele kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi tervishoiuteenused ja
parandada teenustele juurdepääsu, vähendades seeläbi tervisealast
ebavõrdsust ning edendades sotsiaalset kaasatust.
Kohila valla tervisekeskuse jaoks
tähendab see seda, et olemasolev

hoone renoveeritakse ning seda
laiendatakse nii, et tervisekeskuses oleks võimalik pakkuda
füsioteraapia- ja koduõendusteenust, ämmaemanda iseseisvat
vastuvõttu, psühholoogilist ja
sotsiaalnõustamist ning töötervishoiuteenust. Lisaks luuakse üks
töökoht neljandale perearstile,
sest praegu pole kõigil võimalik
Kohilas perearsti juurde pääseda.
Hoonesse ehitatakse lift, paremad
töötingimused saavad nii kiirabi
kui ka apteek. Kuna praegu peab

eriarstide juurde sõitma vallast
välja, kas Raplasse või Tallinnasse,
peaks mainitud teenuste lisandumine hoidma kokku elanike aega.
Tervisekeskuse renoveerimise
rahastusotsus kuulub Euroopa
Regionaalarengu Fondi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse
suuna 2 („Sotsiaalse kaasatuse suurendamine”) meetme 2.4 („Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives
püsimise ja hõivesse naasmise

suurendamiseks”) tegevuse 2.4.2
(„Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades
kättesaadavad ja mitmekülgsed
esmatasandi teenused”) alla.
Renoveerimistööde lõpptähtaeg
on 30. november 2018.
Inna Laanmets
arendusnõunik
Väino Maasalu
sotsiaalnõunik

Sujuv üleminek lasteaiast kooli
Vilivere külal on hea meel teavitada, et meie külaplats on saanud täiendust!
7. oktoobri hommikul kogunes hulk tublisid inimesi ühistele talgutele. Töötegijaid ootas kosutav supp ning mõnus olemine muusik Mehis Nurmetalu seltsis. Hoolimata väikesest vihmasabinast ja
suurematest äpardustest tarnijaga on nüüdseks paigaldatud jalgpalliväravad, võrkpallipostid ja korvpallipost. Loodetavasti on kevadeks tärganud praeguse poriväljaku asemele ka kena värske muru.
MTÜ Kovil tänab kõiki talgupäeval osalejaid ja sellesse panustajaid. Aitäh hea Vilivere elanik! Koos saamegi endale ja oma
lastele parema kodukoha luua. Ootame teid ikka osalema järgnevatele üritustele ja mõtlema kaasa ka igapäevategevustes. Head
külaplatsi kasutamist kõigile!
Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse
programmi vahenditest.
Maire Midri

KOHILA
Toimetus: Jaanus Kõrv
Tel 489 4797, 5663 7037;
e-post: jaanus.korv@kohila.ee
Esne Ernits, tel 5564 7719,
e-post: esne.ernits@kohila.ee
Keeletoimetaja: Katrin Naber
e-post: katrin.naber@gmail.com

Kohila valla ajaleht
Väljaandja:
Kohila vallavalitsus
Küljendus ja trükk:
Auratrükk • www.aura.ee
Tiraaž: 3250
Järgmine ajaleht
ilmub 15. novembril

Kohila vallavalitsus, Vabaduse 1, Kohila 79804,
tel 489 4760 e-post: vallavalitsus@kohila.ee

Üleminek lasteaiast kooli on iga
lapse jaoks täiesti uus olukord,
mis mõjutab kõiki lapsele lähedasi inimesi. Ega asjata öelda, et
kooli ei lähe mitte ainult laps,
vaid kogu perekond. Viimastel
aastatel on lasteaedade ja kooliõpetajate ühistel kohtumistel
kerkinud üles probleem, et järjest
enam tuleb kooli lapsi, kellel on
keeruline kohaneda kooli nõudmiste ja ootustega. Üks põhjus on
kindlasti see, et kool ja lasteaed
on oma olemuselt üsna erinevad.
Kui lasteaias on esikohal mäng,
koostöö ja praktilised tegevused,
siis koolis on tähtsad pigem akadeemiline õpe, kord ja distsipliin.
Kuna meile teadaolevalt ei ole
Eestis lasteaiast kooli ülemineku probleemiga väga teadlikult
tegeletud, siis püüdsime oma
väikeses Kohila kogukonnas võtta eeskuju teistest riikidest, kus
sellised tegevused on süsteemsed
ja järjepidevad. Kolme asutuse
koostöös (Sipsiku lasteaed, Kohila gümnaasium ja vallavalitsus) sai
kirjutatud projekt sujuva ülemineku toetamiseks lasteaiast kooli,
projekti rahastas ka Euroopa Liit.
Meie eesmärk oli luua teadlikult
tegutsev koostoimiv meeskond,

Meeleolukas hetk meeskonna koolituselt. Foto erakogust
et teadvustada ühise õppimise
käigus üleminekutakistusi ning
leida kokkulepete kaudu need
tegevused, mis võiksid neid takistusi vähendada. Tegevustesse
olid kaasatud Kohila valla nelja
lasteaia õpetajad, klassiõpetajad
Kohila gümnaasiumist ja Kohila
mõisakoolist, noortekeskus ning
haridusasutuste tugispetsialistid.
Projekti käigus leidis aset kolm
väga meeleolukat kohtumist –
märtsis toimus Margo Mitti juhtimisel meeskonna loomise koolituspäev ning augustis kõneles
Airi Kukk lapse kohanemisega

seotud iseärasustest ning kahe haridustaseme õppekavade ühistest
kokkupuutepunktidest. Kolmas
kohtumine kujutas praktilist tegevust selles suunas, et leppida
kokku üleminekut toetavad tegevused. Ideid oli palju, muuhulgas räägiti valla koostöökoja
moodustamisest, kus osalevad
kõikide haridusasutuste õpetajad
ja tugi
spetsialistid, lahtiste uste
päevadest lasteaedades ja koolides,
järjepidevatest
ühiskoolitustest
õpetajatele ja lapsevanematele,
lasteaia- ja klassiõpetaja vastastikusest töövarjuks olemisest, üle-

minekutegevustest, mis algavad
lasteaia viimasel poolaastal ja jätkuvad 1. klassis, esimesse klassi
tulijate perepiknikkust enne kooli
algust ja paljust muust. Tagamaks,
et tegevused ei jääks pelgalt paberile, leidis iga osaleja ühe kindla
ülesande, mille eestvedamise ta
enda kanda võtab. Saab tulema
põnev aasta!
Mul on väga hea meel, et meie
vallas on nii palju aktiivseid ja
toredaid õpetajaid, kes on valmis
panustama rohkem, kui nende
igapäevatöö seda nõuab, ja mõtlema kaasa, mida teha, et meie laste
rahulolu nii lasteaia kui ka kooliga oleks veelgi suurem. Aitäh ja
sügav kummardus teile selle eest!
Samuti tänan projekti kaasautoreid ja tugimeeskonda – Janika
Volgat ja Triin Voodlat.
Projekti rahastasid Euroopa Liit
Euroopa sotsiaalfondist ja Eesti riik.
Reet Reispass
Kohila gümnaasium
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Meenutus Raplamaa partnerluskogu õppereisist
Rheinland-Pfalzi liidumaale Kaiserslauterni maakonda 28. septembrist kuni 5. oktoobrini 2017
Nii pikk sõit – ikkagi kaks päeva ja üle mitme tuhande kilomeetri – nõuab varast ärkamist,
mistõttu oli väljasõit Raplast
juba kell viis hommikul. Reisikaaslasi, keda oli kokku 40
inimest, õppisime tundma pika
sõidu jooksul. Kohila vallast
osales õppereisil neli inimest:
Maria Saarna, Maja Kadu, Virve
Õunapuu ja Siim Illopmägi. On
mõistetav, et sõidust Saksamaale ei ole midagi kirjutada, seda
ilmestasid bensiinijaamapeatused, kiired eined, tukastused ja
Facebook. Saksamaale jõudsime
reede hilisõhtul, meid ootas majutumine ja rikkalik õhtusöök.
Laupäeval kohe pärast hommikusööki tegime väljasõidu
turismiobjektile Donnersbergi mäele (Pfalzimaa kõrgeim
tipp), kus toimus turismijuhiga
lühimatk. Siin oli väärt vaatamist keltide asulakohta märkiv taastatud müür mäe tipus,
kust oleks avanenud suurepärane vaade ümbruskonnale 80
km ulatuses, kui ainult mäele
ei oleks praeguseks ajaks suur
mets peale kasvanud. Keltide
ajal oli mets maha võetud – nii
kontrolliti ümbrust. Nüüd on
objekti arendatud Keltide ühingu ning valla ja muinsuskaitse
koostöös. Lõunasööki (rahvuslikud vorstid ja saiajahutootest
kartulilaadne kook) nautisime
rahvuslikus toidukohas nimega
Pfälzerwald Hütte, mida haldab samuti Pfälzerwaldi Keltide
ühing, kellele kuulub mitmeid
hooneid. Ühingutel on siin
100-aastane traditsioon ja nad
on piisavalt rikkad, et tegeleda
nii mastaapsete objektidega,
kuigi nad saavad suurt toetust
ka kohalikult omavalitsuselt.
Ühingu tegevuse eesmärk on
kohaliku ajaloo uurimine, väärtustamine ja selle vahendamine,
selleks on välja arendatud Keltide küla, mis annab ettekujutuse
keltide igapäevaelust, toidust,

elamutest ja käsitöödest. Külas
toimuvad ka eri õpitoad.
Pühapäeval külastasime järgmist turismiobjekti – loodusrada Mehlingi nõmmel. Nõmme hooldab kohalik külaselts
kohaliku omavalitsuse toega.
Meie seal viibides võis kohata
palju matkajaid ja ka lihtsalt
jalutajaid. Kui meil kodus on
nõmmed säilinud looduslikena, siis seal tuli nõmm taastada.
Isekasvanud puud kaevati välja
ja istutati mujale, lõputu kanarbikuvälja vahel lookles matkarada, võis kohata üksikuid suuri
puid ja õpperaja märgistusi-teabetahvleid, aga ka nn õuesõppeklasse ja kivist valjuhääldit.
Pärast lõunat külastasime
Ramsteini linnas taluturgu, aga
see andis pigem tänavafestivali
mõõdu välja. Esindatud olid nii
põllumajandussaadused – kartulid-kõrvitsad – kui ka rahvuslik valmistoit, käsitöö ning loomad-linnud. Palju tegevusi oli
ka lastele ja peredele. Esinesid
kohalikud pillimehed, puhkpill
kõlas võimsalt üle laadaplatsi.
Taluturul tutvusime ka kohaliku LEADERi esitluslauaga.
Esmaspäeval leidis aset väljasõit Kaiserslauterni linna, mille
maavalitsuses toimus LEADERi
seminar. Selle raames tutvustasid mõlemad LEADERi grupid
oma programmi tegevusi, esinesid Kaiserslauterni maavanem
Paul Junker, LEADERi tegevusgruppide tegevjuhid Stefanie Hüls ja Anne Marie Kilpert
ning Raplamaa partnerluskogu.
Seejärel toimus väljasõit 22 km
kaugusele Ramsteini, kus meid
ootas ekskursioon NATO suurimasse lennuväebaasi. Kõigepealt
oli, nagu ikka, dokumentide
kontroll, pildistamine oli rangelt keelatud. Tegemist on sõjaväelinnakuga, kus elab 55 000
ameeriklast oma kodudes, seal
on lasteaiad, koolid, kauplused
ja hotellid. Tänavad olid nimeta-

Heidelbergi lossis. Foto erakogust

tud Ameerika Ühendriikide osariikide ja linnade järgi. Võisime
siseneda sõjaväe transpordilennukisse, et seda lähemalt vaadata,
istuda piloodi kohal ning elektroonikat uurida. Külastasime
ka merekonteineritesse asutatud
muuseumi, kus saime ettekujutuse, kuidas ameeriklaste tulek Saksamaale muutis inimeste igapäevaelu sõjajärgsetel aastatel – tulid
ju uus muusika, maailmakuulsad
esinejad, mood, sigaretid, purgijoogid ja palju muud.
Tagasiteel tegime peatuse Kaiserslauterni linnas, et külastada
selle imelist linnaparki paljude
atraktsioonide (peamiselt dinosaurused ning elevantide, lõvide
jt eelkäijad), skulptuuride, lillepeenarde ja kõrvitsakujudega.
Pargis oli ka üks eriline puu –
sümboliseerimaks
Saksamaa
taasühinemist.
Teisipäeval, 3. oktoobril oli
riiklik püha – Saksamaa taasühinemise aastapäev. Hea, et olime
eelmisel päeval märganud selle
auks istutatud puud Kaiserslauterni linna pargis.
Sel päeval sõitisme 88 km kaugusele Heidelbergi linna, kus on
Saksamaa ilusamaid ajaloolisi
vanalinnu ja uhke Heidelbergi
loss. See oli koht, kus tundsin,
et demokraatia ei ole kõige pa-

rem valitsemisvorm – nimelt
on loss suures osas varemetes ja
hävinud on ka imeilus barokne
aed. Leidus investor, kes oli valmis oma kulu ja kirjadega taastama pargi, kuid linnavalitsus
küsis rahva käest arvamust ja
mis oli tulemus – ärgu tehtagu,
meie jaoks on see tore piknikukoht. Kahju! Nad ei tea, millest
ilma jäid, arvan.
Õppereisile pani punkti Neu
stadt an der Weinstrasse, kus
toimus maaelu ja maamajanduse suurüritus: viinamarjade
korjamise hooaja lõpetamine
(Weinlesefest).
Ja algaski tagasisõit koju. Mida
õppisime? Tore oli kuulda sakslaste arvamust, et meiegi oleme
normaalsed inimesed, et Saksamaal hoolitakse oma traditsioonidest ja ajaloopärandist, et seal
mõeldakse suurelt, et koostöös
peitub edu võti, et Saksamaal
kuulub suur osa maast – ligi
50% – valdadele juba 1698. aastast, pärast 30-aastase sõja lõppu
(piirkond, mida külastasime, asus
üsna Prantsusmaa piiri lähedal)
ning et ehitada ei saa ilma kohaliku volikogu loata (seda maad ei
saa ka müüa, valla loata ei saa isegi torusid maa sisse panna).
Virve Õunapuu

Näpseli majas on uued õpiringid

Kudumisklubi Näpseli majas – juhendaja Illi Ernits õpetab
sokke kuduma.
Sügis on käes ja taas on aega
tubasemateks tegemisteks. MTÜ
Kovanäpseli sügis-talvine hooaeg
on alanud mitmete huvitavate askeldustega ikka meie armsas hubases Näpseli majas.
1. oktoobrist alustas tegutsemist
pühapäevane KUDUMISKLU-

BI, kuhu on oodatud osalema
kõik, kel huvi kudumise vastu.
Soovid teha mütsi, salli, kindaid,
kampsunit või saada esmalt selgeks sokikudumise, siis tule pühapäeval kell 13 Näpseli majja.
Jagame nõuandeid, mustreid ja
naudime kooskudumist. Kudu-

misklubi käib koos just niikaua,
kui huvilisi jagub. Oled oodatud!
Jälgi Kovanäpseli FB-lehekülge!
Novembris alustab TIKKIMISKURSUS. Kursus toimub teisipäeviti – 7. ja 14. novembril ning
5. ja 19. detsembril kell 16.30,
juhendaja Irene Varese juhendamisel saab selgeks esmased tikkimisvõtted. Tikkimiskursusele tulles pange kotti villast riiet, villast
lõnga ja nõel. Kaasa võtke ka hea
tuju koos soovide ja ideedega.
Kes soovib aga päris peent käsitööd õppida, see on oodatud
NIPLISPITSI ringi. Selle aasta
kokkusaamised toimuvad 27. oktoobril, 9. ja 24. novembril ning
14. detsembril kell 17–19. Ringi
juhendab Ulvi Kalmet.
Kudumisklubis või mõnel kursusel osalemiseks andke palun endast
teada, kirjutades e-posti aadressil
kovanapsel@gmail.com.
Näpseli maja on Kohila käsitöö
kodu. Siit saab osta vaid Hageri
kihelkonnas valminud käsitööd,
meie valla õitelt korjatud mett,

looduskosmeetikat, põrandavaipu
jpm. Kui oled ise käsitöötegija ja
soovid oma toodangut müüa, siis
ootame ka sinu töid meie majja.
MTÜ Kovanäpsel on soetanud
mitu õmblusmasinat, on olemas
overlok, kattemasin, tikkimismasin, õmblusmasin ja kudumismasin. Neid võib kasutada iga
käsitööhuviline. Kui on vaja ettevõttele meenekinki või soovid lähedastele omapäraseid kingitusi,
siis pakume Näpseli majas ka tikkimis- ja õmblusteenust. Näiteks
ühe nime tikkimise hind saunalinale maksab 3–10 eurot, sõltuvalt
tikandi suurusest.
Kui sul on mõni vahva mõte
käsitöövaldkonnas, siis anna sellest meile teada. Mõtleme koos ja
püüame idee teoks teha! Tule liitu
Kohila valla käsitööliste seltsiga
Kovanäpsel!
Näpseli maja on avatud teisipäevast reedeni kell 11–16, laupäeviti 11–15. Ootame sind!
Esne Ernits
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Eestimaa õpib ja tänab
Rapla maavanema vastuvõtul pälvisid tunnustuse mitmed
Kohila gümnaasiumi haridustöötajad.
Raplamaa aasta tegu hariduses 2017
Projektõppe rakendamine Kohila gümnaasiumi gümnaasiumiosa õppekavas – korraldaja Kadri Vilsoo, Kohila gümnaasiumi õppealajuhataja
Lõppenud õppeaastal käivitus Kohila gümnaasiumis projektõppe
kursus gümnasistidele, mis on toonud õpilased rangest ainekesksest
ja tunnipõhisest õppest välja. Selle kursuse käigus pidid noored kuni
4-liikmeliste rühmadena korraldama algusest lõpuni mõne ürituse või
ürituste sarja: selle sõnastama, kavandama, hankima vajadusel raha,
ürituse teoks tegema ja lõpuks seda meedias põhjalikult kajastama.
Ettevõtmine on edendanud õpetajate-juhendajate vahelist koostööd
ning aidanud eri aineid omavahel ühte liita. See, et kevadeks peab
valmis saama midagi konkreetset, on tugevdanud nii õpilaste kui ka
juhendajate motivatsiooni. Õppealajuhataja Kadri Vilsoo on selle
kursuse kuraator ja algteadmisi käsitleva teoreetilise osa läbiviija.
Raplamaa aasta õppeasutuse juht 2017
Neeme Lumi – Kohila gümnaasiumi direktor
Neeme on juht, kes on väga arvestav ning orienteeritud avatusele
ja koostööle, kaasates kogu personali; ta on inimene, kes väärtustab
tippteadust ja keskkonnaharidust. Neeme innustab õpilasi ja õpetajaid
osalema kõikvõimalikes rahvusvahelistes projektides. Koolijuht käib
koos meeskonnaga Kohila kooli tutvustamas nii oma maakonnas kui
ka kaugemal. Üritustel, ükskõik, kas koolis või väljaspool kooli, on
Neeme alati osaline. Kui Kohila gümnaasiumi motoks on „Õppimine on popp”, siis Neeme Lumi motoks on: „Õppimine ja enesetäiendamine – suurem potentsiaal tööjõuturul”. Seda kinnitab ka tõik, et
Neeme Lumi on valitud Tallinna ülikooli 2016. aasta vilistlaseks.
Raplamaa aasta klassijuhataja 2017 – Margit Pikk, Kohila
gümnaasium
Õpetaja Margit on töötanud Kohila gümnaasiumis alates
2004. aastast. Ta oli tänavukevadise abituuriumi klassijuhataja, võttes selle klassi juhtida, kui õpilased olid alles 3. klassis. See tähendab,
et noored on elanud rohkem kui poole oma elust üksteist toetavalt
õpetaja Margiti hooliva ja suunava pilgu all. Õpetaja südikus, taktitunne ja distsipliininõue tõi nad algklassidest välja abituuriumini.
Klassijuhataja Margiti puhul peab rõhutama seda, et ta usaldab oma
õpilasi. Ta teab väga hästi, kes on milleks suuteline. See usalduslik
side on loonud klassis õhustiku, kus õpilane saab ja julgeb oma oskusi demonstreerida ning ennast mitmekülgselt avada. Ta peab vajalikuks kõigi õpilaste kaasatust ning oma panuse andmist.
Raplamaa aasta gümnaasiumiõpetaja 2017 – Ene Holsting,
Kohila gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Ene Holsting on töötanud Kohila gümnaasiumis juba üle 20 aasta.
Ta alustas huvijuhina, jätkas seejärel klassiõpetajana ning on nüüdseks end tõestanud kui tugev ja lugupeetud ajaloo- ning ühiskonnaõpetuse õpetaja. Ene on kuldaväärt koolmeister, kelle ainetunnid
on kaasakiskuvad ja kelle organiseeritud õppekäigud ja õppeüritused
on meeldejäävad ning õpituga seotud. Lõppenud õppeaastal osalesid Kohila kooli 12. klassi õpilased Euroscola konkursil, kus võideti
pääs Strasbourgi Euroopa Parlamenti. Õpetaja Ene oli selle ettevõtmise hing ja eestvedaja. Kodanikuhariduse programm „Minu Riik”
andis 2016. aasta juunis Ene Holstingule üle tunnustava tänukirja.
Aasta gümnaasiumiõpetaja nominent
Ingrid Oksaar – Kohila gümnaasiumi eesti keele õpetaja (taotluse
esitamise hetkel)
Aasta põhikooli aineõpetaja nominent
Ljudmilla Suvorova – Kohila gümnaasiumi saksa keele õpetaja
Aasta klassiõpetaja nominent
Riina Annilo – Kohila gümnaasiumi klassiõpetaja
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Muukeelsete perede perepäev
23. septembril toimus
Kohila mõisakoolis Kohila valla muukeelsete perede päev. Kokkusaamise
ajendiks oli vajadus tuua
perede ja haridusasutuste vahelistesse suhetesse
enam usaldust ja tuge.
Kohila vallas on möödunud aegadel olnud päris
palju vahvaid algatusi ja
projekte muukeelsete perede kaasamiseks, mis on
kindlasti väärt jätkamist.
Juunikuus toimunud
kohtumisel lasteaedade,
koolide ja valla esindajatega, mille algatasid Raplamaa Rajaleidja keskuse psühholoog Reet
Mammon ja Kohila gümnaasiumi psühholoog Reet Reispass, toodi
välja valla lasteaedade head kogemused, näiteks muukeelsele lapsele
esimestel kuudel lasteaias pakutav keeleõpe lapse emakeelt valdavalt
õpetajalt ning edaspidi eesti keele lisaõpe 1–2 tundi, vanema ja lapse
koos keele õppimise võimalus, arenguvestluste korraldamine lapsevanema emakeeles ning tugiisiku leidmine lapsele. Samuti arutati, mida
saaks veel teha, et pakkuda lastele ja peredele võimalikult head tuge ja
luua usalduslikku suhet. Väga oluliseks peeti perede omavahelise infovahetuse soodustamist, luues lapsevanematest tugirühm, ja kindlate
kontaktisikute leidmist õpetajate seast, kes vajadusel lapsevanematega
nende emakeeles suhtleks. Samuti peeti vajalikuks muukeelsete lapsevanemate esindaja kaasamist hoolekogu töösse.
Lasteaiast alguse saanud usaldusel põhinev suhe kandub üle kooli. Tavaliselt alustavad lapsed kooliteed kas Kohila gümnaasiumis või
mõisakoolis, kus õpe toimub eesti keeles. Väikesele lapsele on üleminek lasteaiast kooli suur muutus ning õppimine pingutus. Kui see
toimub veel emakeelest erinevas keeles, on pingutus kahekordne.
Seetõttu on vajalik, et laps jõuaks igapäevase suhtluskeele väga heal
tasemel omandada juba lasteaias. Lasteaed on keskkond, kus lapsel
on võimalik eesti keelt kuulda ja selles suhelda iga päev. Kohila valla
lasteaedades korraldatakse ka toetavat keeleõpetust, mis arendab lapse
sõnavara ja aitab omandada grammatikat – kõik see omakorda aitab
eestikeelses koolis edukamalt toime tulla.
Kuna võõrkeelne keskkond on lapse jaoks esialgu, kui ta kõnet ei
mõista, äärmiselt mürarikas, väsib laps väga kiiresti. Seetõttu võib ta
vajada esimestel kuudel enam puhkust ja lühemaid lasteaiapäevi, kuid
kindlasti on oluline iga päev lasteaias käia. Meie õpetajad oskavad peresid toetada ning anda nõu, millal laps vajaks lühemaid lasteaiapäevi
ning millal on ta valmis juba terveks päevaks sinna jääma. Perepäeva üks eesmärk oligi julgustada lapsevanemaid tooma lapsi lasteaeda alates kolmandast eluaastast. See on aeg, kui lapsel on emakeeles
kujunenud sõnavarabaas ning oskus moodustada lauseid ja mängida
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Konkursi „Kaunis
11. oktoobril tunnustati Kohila raamatukogus konkursist „Kaunis kodu 2017“ osavõtjaid. Komisjon, kuhu
kuulusid Kalle Talviste, Heiki Hepner, Varje Kajaste, Anu Adamson ning Made Saadve, külastas kodusid juuli esimesel nädalal, kui aiad olid õite ilus. Sel aastal pälvis kauneima kodu tiitli Mälivere külas asuv Mälivere
Vesiveski kinnistu. Kohila valla kauni kodu konkursi komisjon on väga tänulik kõigile lahketele perenaistele
ja -meestele, kes avasid meile oma õue, aia ja südame. Täname teid ja kutsume kõiki andma märku enda või
naabri kaunist kodust järgmise aasta konkursil!
„Kaunis kodu 2017” komisjon
Fotod Made Saadve

Kaasaegne maakodu

Hubase suveköögiga maakodu

Regina ja Aare Sullakatko
Mälivere vesiveski, Mälivere küla

Laine ja Raigo Parts
Põlendiku, Loone küla

Väga hästi loodusesse sobituv, läbimõeldud ja terviklik, kaasaegsete
tehniliste lahenduste ning avara murualaga kodu. Esmane pilgupüüdja
on võrratu väliköök, mille kõrval on sildistatud maitsetaimede istutusala ja pulmakingiks saadud vanadest taluaia lilledest peenar. Meelerahu
pakkuv keskkond kõikidele pereliikmetele.

Mõnus looduslähedane maakodu, mille atraktiivseim hoone on väliköök, mis on rajatud endise kasvuhoone kohale. Huvitava detailina
väärivad märkimist pumbamaja välisseina ilmestamiseks kasutatavad
peeglid, mida üldjuhul kasutatakse ainult sisekujunduses.

Algupärane renoveerimine

Hoitud põlistalu

Korteriomanikud, haldur Kohila Maja OÜ, esindaja Lea Kõiv
Posti tn 13, Kohila alev

Tiina Kullerkupp ja Meelis Rebbase
Päevati-Tomasoni, Aandu küla

Kauni värvilahenduse ja kvaliteetse teostusega miljööväärtuslik Sobilikult taastatud rehetalu, mille hoovi kaunistavad põlispuud ja pekassisõbralik kortermaja. Taastatud on autentne kalasabamustriga renaise rajatud rikkaliku taimevalikuga iluaed. Taluidülli loovad aia taga
laudis.
rohtu näksivad lambad, lilleniit ja kiviaiad.

Koome telgedel üles osa Hageri
kihelkonna kangakudumise loost!

sõnadega – mis loob hea aluse teise keele omandamiseks. Samuti jääb
sellisel juhul piisavalt aega lapse keeleoskuse arendamiseks, et jõuda
koolis õppimiseks vajalikule tasemele.
Toimunud perepäev oligi esimene samm teel parema vastastikuse
mõistmise ja koostöö suunas. Sellesse ennelõunasesse aega mahtus
erinevaid tegevusi kõigile. Kui lapsed tegid põnevaid teaduskatseid
või mängisid, said lapsevanemad vestelda Raplamaa Rajaleidja keskuse psühholoogi Reet Mammoniga. Kaetud oli kohvilaud kodus valmistatud maitsvate küpsetistega. Päeva lõpuks lepiti kokku, et kokkusaamiste korraldamist jätkatakse kindlasti ning järgmine perepäev
toimub detsembri alguses Kohila gümnaasiumis.
Suur tänu kõigile korraldajatele ning kaasamõtlejatele – Siiri Narisele, Ragne Pesurile ja Ursula Ventale Männi lasteaiast, Kaia Vällingule
ja Sirje Kallastele Sipsiku lasteaiast, Reet Reispassile ja Viivika Suurmäele Kohila gümnaasiumist, Anu Nigesenile Kohila mõisakoolist,
Reet Mammonile Raplamaa Rajaleidja keskusest ning valla psühholoog Eha Seppingule.
Meeri Ehandi
haridusnõunik

Kohila koolituskeskuse kangaklassis Tohisoo mõisas on kangast kootud juba 25 aastat. Rohkem kui 10 aastat on seal olnud perenaiseks Piret Kuutok. Tema eestvedamisel oleme telgedel kudunud loendamatul
hulgal kaltsuvaipu, aga nende kõrval ka õlasalle, suurrätte, seelikukangaid ning linaseid ja topeltkangaid, millest on saanud kardinad, kotid,
padjad, linikud, saunanuustikud jpm.
Piret on õppinud käsitöömeistriks Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis. Õppimise ajal ja ka pärast kooli on ta muuhulgas uurinud põhjalikult meie rahvakultuuri ühe osa, eriti Hageri kihelkonna
tekstiilkäsitöö pärandit. Selle käigus „kaevas“ ta välja ühe toreda kindamustri, millele leidis rakenduse kangastelgedel. Nii on paari aasta
jooksul valminud Tohisoo mõisa teisel korrusel suur hulk Hageri
kihelkonna kindakirja-mustrilisi vaipu. Ühte osa neist vaipadest on
võimalik näha 2018. a veebruaris-märtsis Kohila raamatukogus välja
pandaval näitusel.
Kihelkonna kindakiri saab kootud ka selle vaiba sisse, mille teeme
EV100 sünnipäeva puhul koos kingituseks vallale. Vaiba kudumiseks
on plaanitud novembri- ja detsembrikuu. Kellel on huvi osaleda Hageri
kihelkonna kangakudumise loos Tohisoo mõisa kangaklassis, saab end
jätkuvalt registreerida oma nime ja kontaktidega e-posti aadressil piret.
kuutok@mail.ee või kangaklassis kolmapäeviti kl 15–18 ja laupäeviti kl
11–14. Triipude kudumise kohta anname huvilistele teada nende kontaktaadressil või jälgige sündmust valla kodulehel või sotsiaalmeedias.
Kohtumiseni kangaklassis!
Aive Küünarpuu
Vaiba-Liine seltsingu liige

Sügis saabus koos toreda
väljasõiduga
MTÜ Kovanäpseli nobedate näppudega naised ja mehed tervitasid
sel aastal sügise saabumist teisiti – kutsusime sõbrad kaasa ja sõitsime
vahvale väljasõidule Ida-Eestisse Avinurme. Soe päike muutis päeva
tõeliselt mõnusaks ja sõit läbi sügiskuldse Eesti pakkus kosutust nii
meelele kui ka silmale.
Avinurme reisi sihtkohana ei olnud juhuslik valik: tahtsime proovida
kätt meie jaoks uues käsitöövaldkonnas – laastukorvi punumises. Avinurme on ju pikkade aastate kestel olnud tuntud kui puidutöö keskus,
käsitööst on sealkandis ikka lugu peetud. Ja tublid meistrid ei hoia oma
oskusi ja teadmisi ainult endale, nad jagavad õpitud tarkusi ja kogemusi meelsasti kõigi huvilistega.
Kohale jõudes jagunes meie reisiseltskond pooleks, sest väiksemates
gruppides on lihtsam õppida ja õpetada. Õpitoad toimusid samaaegselt
kahes erinevas kohas – elulaadikeskuses ja puiduaidas. Kuigi esmapilgul
tundus korvi punumine väga keeruline, saime kõik paari tunni möödudes oma kätega tehtud korve võrrelda ja tõdeda, et hea õpetaja suudab
kõigile töö selgeks õpetada, jätkuks vaid õpilastel tahtmist õppida.
Pärast õpituba saime mahti tutvuda ka kohalikku elu-olu kajastava
muuseumiekspositsiooniga, tegime sisseoste käsitööpoodides (korve ei
ole kunagi liiga palju!), kinnitasime keha puiduaidas pakutava maitsva
lõunasöögiga ja oligi aeg asuda koduteele.
Soovime kogu seltskonna poolt öelda suur-suur tänu Meilale meeldejääva reisi ladusa ettevalmistamise ja Göstale transpordi korraldamise
eest! Kohtumiseni järgmisel väljasõidul!
MTÜ Kovanäpsel
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kodu 2017” võitjad
Avatud eesaiaga kodu
Eli Kõllo
Toome tn 7, Kohila alev
Silmatorkavalt lillelise, avatud eesaia
ning kaunilt kujundatud lipumasti
ümbrusega kodu alevis. Lisaks leiab
aiast eriti lopsaka tarbeaia, mille kasvuhoones peitub huvitavate tomatisortide
kollektsioon.

Ilus ja praktiline kodu

Maitsekas ja stiilne suvekodu

Sigrit ja Rain Veeleid
Kannikese tn 6, Kohila alev

Sirje ja Enn Schutting
Kapa vkt 152, Aespa alevik

Kena maja uuselamute piirkonnas, mille küljes on õdus terrass, kust
avaneb vaade hästi hooldatud avarale aiale. Haljasalaks on muudetud ja
korrastatud ka krundi vastas asuv ühiskondlik ala, mis muudab tänava
üldpildi ilusaks.

Kaunilt ja loominguliselt kujundatud aed suvilate piirkonnas. Väga
ilus maja terrassi ja mitmete toredate detailidega, mis loovad romantilise meeleolu. Tarbeaia ehteks on peremehe ehitatud uhke kasvuhoone.

Romantilise aiaga kodu
Elna ja Rein Vaharo
Kõrkja tn 3 ja 4, Vilivere küla
Muljetavaldav suurte liigirohkete istutusaladega aed, mis muudab aastaaegade vaheldumisel oma värve ja välimust
ning peidab endas toredaid kujunduslikke elemente.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
ja BDA Consulting OÜ koostöös
SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega
korraldavad

ALUSTAVA ETTEVÕTJA BAASKOOLITUSE
Koolitus annab vajalikud baasteadmised oma ettevõtte
alustamiseks ja oskused ettevõtlusega tegutsemiseks.
Koolituse teemad:
• strateegiline planeerimine väikeettevõttes: mina-ettevõtja,
äriidee ja -mudel
• turundus ja müük: turundusuuringud ja –strateegia ning
turundus- ja müügiplaan
• finantsjuhtimine, raamatupidamine, maksud, finantsprog
nooside koostamine
• meeskond ja juht
Koolitajad on Ingelise Israel ja Siiri Einaste.
Koolituse käigus koostab osaleja praktilise suunitlusega äri
plaani ja tegevuskava.
Koolitus toimub: 6.–7.11, 20.–21.11, 4.–5.12 ja 18.12 kell
10.00–17.00 Rapla keskraamatukogu saalis (Lasteaia 5)
Osalemistasu: 40 eurot, milles sisalduvad koolitusmaterjalid
ja kohvipausid. Koolituselt on võimalik tulumaks tagasi küsida.
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus, mille
leiate www.raek.ee. Täidetud ankeedi palume saata hiljemalt
27. oktoobriks aadressile aili@raek.ee.
Lisainfo Aili Gutmann 489 4750.
Kohtade arv piiratud!

KOHILA VALLA KÜLADE
TÄNUPIDU
18. novembril kell 19
Hageri rahvamajas

Esineb Hageri näitering
Tantsuks ansambel Kahur ja Roos
Iga küla katab oma laua
Kohapeal võimalik osta suupisteid,
kohvi ja teed
Oma tulekust palun andke teada
14. novembriks
Tel 5363 7788 Mariann või 5190 8308 Anneli
või mariann.saar79@gmail.com
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Kohila võrkpalliklubi
noortevõistkonnad kannavad
suurtoetajate nime
Kohila juhtivad ettevõtted on Kohila Vineer OÜ ja Salutaguse
Pärmitehas (Lallemand) – mõlemad on panustanud väga palju
ka kohalikku spordiellu. Juba mitu aastat on need ettevõtted seotud ka Kohila võrkpalliklubiga, nii noorte kui ka esindusnaiskonna tegemisi on toetatud paljudel erinevatel viisidel.
Sel hooajal sõlmiti kolmepoolne kokkulepe, et Kohila noortevõistkonnad, keda on kokku 9 (5 tütarlaste ja 4 poiste võistkonda) kannavad nime Kohila Vineer/Salutaguse Pärm, mis
ilmestab pikaajalist viljakat koostööd nii eelnevatel aastatel
kui ka tulevikus.
Kohila võrkpalliklubi on mõlemale ettevõttele väga tänulik
ning annab endast parima, et noortevõistkonnad oleks sel hooajal Eesti tiitlivõistlustel tavapäraselt kõrgetel kohtadel.
Kohila Vineeri OÜ juhatuse liige Ruth Grünthal „Kohila
Vineer OÜ-le on alati korda läinud kohaliku kogukonna spordi- ja kultuurielu. Meie koostöö Kohila võrkpalliklubiga on
kestnud nüüdseks juba kuus aastat. Tore on tõdeda, et oleme
saanud kaasa aidata Kohila au ja uhkuse, Kohila võrkpalliklubi
arengule ja kordaminekutele. Jõudumööda toetame ka edaspidi ning soovime Kohila võrkpalliklubi suurtele ja väikestele
jaksu ning edu algaval hooajal!”
Salutaguse Pärmitehase AS-i juhatuse liige Tiina Valk: „Salutaguse Pärmitehas on võtnud oma prioriteediks toetada noorte
sporti Kohila vallas. Kohila võrkpalliklubi teeb suurt ja tänuväärset tööd võrkpalli populariseerimisel noorte seas ja selle kaudu
sisustatakse ka noorte vaba aega.”
Ingrid Kangur
treener

Rattaralli Männi lasteaias

Lapsed rallitamas. Foto erakogust

23.–30. septembrini tähistati üle-euroopalist spordinädalat.
Spordinädala eesmärk on muuta elanikke teadlikumaks eri liikumisharrastustest ja spordialadest. Eestis korraldavad spordinädalat ühendus Sport Kõigile ja Eesti olümpiakomitee.

Männilonni. Foto erakogust

Oma panuse kampaaniasse „Terve Eesti eest“ andis ka Kohila
Männi lasteaed, kaasates sellesse kogu lasteaiapere. Rattarallil
osales kokku 80 last ja 8 täiskasvanud sõitjat. Neljal järjestikusel päeval oli lasteaia territooriumile maha märgitud rada, mida
rühmade kaupa vallutama asuti. Lapsed laenasid oma ratast
vajadusel ka sõbrale, kellel seda polnud. Koos lastega sõitis ka
Männilonni, aga alles siis, kui oli kiivri korralikult pähe pannud.
Samuti korrati üle jalgrattaga liiklemise turvanõuded ning enne
sõitma asumist kontrolliti pidureid. Üritusest tundsid heameelt
ka kõige pisemad osalejad (2–3 a), kes näitasid tõuke- ja jooksuratastel veeredes tõelist meistriklassi.
Hea sõiduoskuse eest said kiita ka õpetajad, kes tublisti raja
läbisid ning heas mõttes naeru peale ajades laste kõhulihaseid
treenisid. Meeleolukat ühist ettevõtmist jäävad meenutama read,
mida iga osaleja ka oma diplomi pealt võis leida:
„Hooli oma perest, sõpradest ja tuttavatest. Spordi ja liigu ise
ning kutsu ka kõik teised kaasa!“
Monika Valdre
Männi lasteaia liikumisõpetaja
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Jalgpallist Kohilas
Kohila jalgpall tähistab nelja aasta pärast väga uhket 100.
sünnipäeva, nimelt loodi 1921.
aastal Kohila spordiselts Püsivus, mille kõige populaarsem
ja jätkusuutlikum spordiala oli
jalgpall. Kuid mitte sellest ei
tahtnud ma kirjutada ja ajaloos
pikemalt ekselda. Tulen hoopis
tänasesse päeva, sest natukene
vähem kui aasta tagasi sai Kohila Püsivuse nimelt taas tolm pühitud ning Kaido Mägi ja Ando
Meerbachi eestvedamisel loodi
Kohila jalgpallikool, mis pakub
jalgpalliõpet kohalikele poistele
ja tüdrukutele.
Hooaeg 2017 numbrites
Esimesel aastal liitus jalgpallikooliga 63 koolilast (poisid
ja tüdrukud) ning liites juurde
mehed ja lasteaialapsed, oli liikmeid kokku 125. Erilist head
meelt valmistas see, et jalgpalli
juurde leidsid tee ka tüdrukud.
Treeningutega alustas 29 neidu
ja vähe sellest, lisaks treeningutel
osalemisele võtsid vutipiigad osa
ka U15 ning U11 Eesti noorte
meistrivõistlustest. Tüdrukute
võistkondade kõrval osalesid
mainitud noorte meistrivõistlustel ka U11 poisid ning rahvaliiga
süsteemis U17 noormehed.
Rõõmu on pakkunud ka esindusmeeskonna osalemine Eesti
meistrivõistlustel üle mitme aasta. Kohila Püsivuse meeskond
tegi seda kohe väga vägevalt, tulles IV liiga põhja-/läänetsoonis
teisele kohale ning kindlustades
sellega uueks hooajaks pääsu aste
kõrgemasse, III liigasse. Väga
positiivne on ka fakt, et meestele käis kodumängudel kaasa
elamas poolsada pealtvaatajat
mängu kohta, mis on igati kiiduväärt arv, ja loodame, et uuel

aastal suudame staadionile tuua
veelgi rohkem inimesi, et igast
kodumängust tekiks vägev valla
spordisündmus.
Kohila jalgpallikool ei ole pidanud oluliseks mitte ainult
sportlikku poolt ning osalemist
noorte meistrivõistlustel ja paljudel turniiridel, vaid ka mitmete ühistegevuste korraldamist
kohaliku
jalgpallikogukonna
heaks – kevadel toimus jalgpallilaager Hiiumaal, siis võistlusturniir Soomes ning viimaks
jalgpalli suvelaager, kust võttis
osa koguni 53 last!
Kindlasti väärib ära mainimist
treenerite tiim, mis tasapisi vajaduse tõttu pidevalt suureneb.
Praegu juhendab Kohila jalgpallikooli õpilasi kokku kuus
treenerit – Marii Veskimäe,
Leo Hansar, Andre Mitrovski,
Taavi Aus, Ando Meerbach ja
Kaido Mägi. Ehkki treenerite
meeskond ei ole veel väga kaua
koos tegutsenud, saab siiski
juba öelda, et on tekkinud väga
hea omavaheline sünergia, kus
on esindatud nii kogemused ja
teadmised kui ka nooruslik teotahe ja arenemisvõime. Kindlasti
panustab jalgpallikool ka edaspidi treenerite koolitamisse ja teeb
kõik selleks, et treenerite motivatsioon oleks püsivalt kõrge.
Mida toob aasta 2018?
Juba praegu saab kindlalt väita,
et Kohilas on alanud ja jätkumas
tõeline jalgpallibuum, sest hetkeseisuga on Kohila jalgpallikooli pere kasvanud juba 240‑liikmeliseks, sinna hulka kuuluvad
lasteaialapsed, koolilapsed ja
mehed. Ehk siis sisuliselt on liikmete arv ühe aastaga kahekordistunud! Tüdrukuid on meil
jalgpallitreeningute nimekirjas

juba 50. Rõõmu valmistab 1.–3.
klasside tüdrukute väga suur
huvi jalgpalli vastu, hetkeseisuga
on nende vanusegrupi trennis
juba 22 piigat. Nüüd võime kergendustundega tõdeda, et müüt,
mille kohaselt jalgpall tüdrukutele ei sobi, on lõpuks murtud.
Selle kinnituseks pingutab Kohila jalgpallikool üha edasi, nii et
ühel hetkel saaksime kaasa elada
ka meie oma naiskonnale.
Nooremate tüdrukute kõrval
jätkub treening- ja võistlustegevus ka natukene vanemate,
4.–8. klassi tüdrukute hulgas.
Uus hooaeg saab olema kindlasti sama põnev ning väljakutseid pakkuv kui möödunud.
Rääkides poistest ja alustades kõige noorematest, 1. klassi
poistest, võime taas rõõmuga
nentida, et treeningurühm on
väga suur – hetkel kuulub gruppi suisa 20 last. Samavõrd muljetavaldav on 2.–4. klassi poiste
treeningutel osalejate arv, see on
61! Selles vanuses oleme moodustanud 3 treeningugruppi,
vastavalt laste vanusele ja füüsilisele võimekusele, ning vähe
tähtis ei ole jälgida ka seda, et
iga poiss saaks kuuluda samasse
treeningugruppi koos sõpradega.
5.–8. klasside noormeeste treeningurühmas osaleb praeguse
seisuga 22 mängijat. Kindlasti
soovime poiste suurt arvu ära
kasutades osaleda selle vanusega
uuel hooajal esimest korda Eesti
noorte meistrivõistlustel, mille
põhiraskus langeb eelkõige U16
noormeestele.
Ehkki nüüdseks on kõik grupid
paisunud väga suureks, ootame
treeningutele siiski ka uusi huvilisi. Uuel õppeaastal hakkavad
tööle järgmised treeningurüh-

mad: 1.–3. klassi tüdrukud;
4.–8. klassi tüdrukud; 1. klassi
poisid; 2.–4. klassi poisid (eraldi
algajate ja edasijõudnute grupid);
5.–6. klassi poisid ning 7.–8.
klassi poisid. Üheksanda klassi
noormehed ning gümnasistid
treenivad juba koos meestega.
Alates sellest sügisest pöörab
Kohila jalgpallikool kooliõpilaste treeningute kõrval erilist tähelepanu ka Kohila valla lasteaedadele. Praegu teeme koostööd
Sipsiku, Põnnipere ja Linnupesa lasteaiaga – neis toimuvad
kogenud treeneri Leo Hansari
juhendamisel mängulised ning
üldkehalised treeningud, et tekitada lastes huvi sportimise
vastu ning valmistada seeläbi
keha ja meel ette juba edasisteks tõsisemateks pingutusteks.
Alates novembrist võimaldame
eelkooliealistel poistel ja tüdrukutel teha tutvust ka jalgpalliga,
need treeningud hakkavad toimuma poistele ja tüdrukutele
eraldi Kohila spordihoones.
Ehkki Kohila jalgpallikool
on iseseisvalt toimetanud natukene alla ühe aasta, on juba
võimalik välja tuua ka suurim
murekoht. Selleks on ebapiisavad treeningutingimused, sest
praegu on olukord selline, et
naturaalkattega muruväljakut
saavad jalgpallurid kasutada
aastas maksimaalselt viis ja pool
kuud. Ülejäänud ajal aastas on
jalgpall sõna otseses mõttes surutud koos teiste spordialadega
kokku Kohila spordihoonesse.
Oleme siiski optimistlikud ning
usume, et kunstmuruväljaku
rajamine Kohilasse on lähiaja
küsimus.
Kaido Mägi
kaido@kohilajk.ee

Alfa kursus
8. novembrist algab Kohila
mõisakoolis Alfa kursus, mis
on mõeldud nii noortele kui ka
täiskasvanutele. Kursusel käsitletakse elu küsimusi ja kristluse aluseid ning seda korraldab
Kohila kogudus. Kursus toimub
kolme kuu jooksul igal kolmapäeval kell 18.30–21.00 ning
on osalejatele tasuta.
Küsisin ühelt korraldajalt, Kohila baptistikoguduse pastorilt
ja mõisakooli õpetajalt Siilas
Kaselt mõned küsimused kursuse kohta.
Mis on Alfa kursus?
Kursus põhineb 1970. aastatel
Londonis Holy Trinity kirikus
väljatöötatud formaadil, mis
on praeguseks levinud üle kogu
maailma ning on saanud positiivset tagasisidet. Kursuse looja
Nicky Gumbeli arvates on Alfa
menukuse põhjus see, et see pakub vabas vormis ja pingevaba
võimalust tegeleda elu suurte
küsimustega (elu mõtte ja usuga). Elu küsimuste aruteluks ei
ole sugugi kerge kohta leida,
üsna tavatu on neid käsitleda
saunalaval, bändiproovis, klubis või spordivõistlusel, kuigi
enamiku inimeste jaoks on need
küsimused aktuaalsed. Seega –

kui leitakse selline koht nagu
Alfa, kus saab neid teemasid
arutada teistega vabas vormis
ning tuua välja ka kõige keerukamad küsimused-kahtlused,
siis on üsna tõenäoline, et paljud on sellest huvitatud.
Miks pead vajalikuks kursust Kohilas korraldada?
Praeguses Eestis on paljudel
pere, tervis, töö, kodu, aga kas
see ongi kõik? Võiks küsida,
mis on selle kõige mõte? Paljud
Eesti inimesed ei ole kristlusega
kokku puutunud, samas on see
üheks keskseks kohaks, kust on
pärit püsivad, ühiskonda koos
hoidvad ja edasi viivad väärtused. Seepärast oleme kogudusena otsustanud selle kursuse
korraldamise taas ette võtta.
Meie kogudus teeb seda juba
kuuendat korda.
Miks toimub koolitus mõisakoolis?
Oleme kogudusega rõõmustanud, et meie valla haridusruumis on mitmekesiseid õppimisvõimalusi ning mõisakooli
loojad on avalikult sõnastanud
oma tegevuse alusena kristlikud
põhimõtted, üheskoos edendatakse kogukonnas ka elukestva
õppe võimalusi. Seetõttu on

loomulik, et koolis on võima- sus kristlikust usust noortele ja
lused õppeks erinevas vanuses täiskasvanutele.
inimestele. Varem on mõisaKüsis
koolis korraldatud seminare
Kristiina Krabi-Klanberg
lapsevanemate, seekord siis kur-
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150 aastat Sutlema mõisa omaniku
Eduard von Stackelbergi sünnist
Selle artikli pealkiri võiks olla
ka „150 aastat andeka teadlase ja
poliitiku, vabahärra Eduard Otto
Emil Karl Adam von Stackelbergi sünnist“, kuid elu läks teisti.
Nüüd räägime mõtlejast, ühiskondlikult aktiivsest poliitikust.
Tegemist on Sillamäel, sealses
põlises Stackelbergide aadlisuguvõsas 6./18. novembril 1867.
aastal sündinud poisslapsega,
kes sai ajastu kombe kohaselt
endale mitu eesnime – Eduard
Otto Emil Karl Adam, vabahärra. Sirgudes tundis ta suurt huvi
mitmete teaduste vastu ning asus
Tartu ülikooli õppima matemaatikat ja keemiat, selle lõpetamise
järel täiendas end aga Saksamaal
Dresdenis, Leipzigis ja Heidelbergis, Prantsusmaal Pariisis
ning Tsaari-Venemaal Peterburis, töötades mitmete oma aja
kuulsate teadlaste, sh Nobeli auhinna laureaadi Wilhelm
Ostwaldi ja Venemaa seismoloogia rajaja, vürst Boriss Golitsõni
käe all. Eestisse naasnuna leidis
ta rakendust Tartu ülikoolis.
Kes teab, missuguseks oleks

kujunenud tema teadlasekarjäär, kui mitte tema onu, Sutlema mõisahärra Nikolai von
Stackelberg, kel endal puudusid järeltulijad, poleks talle
1899. aastal pärandanud Eestimaa kubermangus Harjumaal
Hageri kihelkonnas asunud
Sutlema mõisa koos selle juurde
kuuluvate Lümandu ja Mäeküla mõisatega. Eduard asus koos
abikaasaga elama Sutlemasse,
kuid mitte vanasse häärberisse –
sinna jäi edasi elama onu – vaid
uude elamusse, mis ehitati noore paruni jaoks pargi serva.
Eduard von Stackelberg oli
juba ülikooli ajal ühiskondlikult
aktiivne, kuulus üliõpilaskorporatsioonidesse, valiti eesseisuse liikmeks ning talle usaldati
mitmeid auameteid, sh aukohtuniku amet. Aasta pärast Sutlemasse asumist, 1899. aastal
valiti Eduard von Stackelberg
Eestimaa rüütelkonna omavalitsusorgani Eestimaa rüütelkonna sekretäriks, aastatel
1911–1912 oli ta rüütelkonna
peamehe asetäitja, seejärel Ees-

timaa maanõunik, kellena ta
töötas kuni esimese maailmasõja puhkemiseni 1914. aastal.
Tsaarivõim süüdistas Eduard
von Stackelbergi saksameelsuses
ja Saksa keisririigi toetamises,
mistõttu saadeti ta koos perekonnaga asumisele Siberisse,
kust ta naases pärast 1917. aasta
revolutsioonisündmusi, jätkates
tööd Eestimaa maanõunikuna.
Kuid juba varsti, 1918. aasta
alguses küüditati ta Tallinnas
võimu võtnud enamlaste poolt
koos teiste baltisaksa aadlikega uuesti Siberisse. Seekord jäi
väljasaatmise periood küll lühikeseks, kuid juba sama aasta
sügisel lahkus Eduard von Stackelberg koos perekonnaga Eestist, asudes elama Saksamaale
Ülem-Baierimaale. Olgu siinjuures öeldud, et ta ei uskunud
eestlaste iseolemisse ja toetas
ühtse Balti riigi rajamise ideed.
Eduard von Stackelberg on
kirjutanud oma elust mälestusteraamatu „Ühe baltlase
võitlustee. Püüdlused, võidud
ja kaotused“, mis ilmus eesti-

Hageri pasunakoor tähistab
5. novembril oma 70ndat
sünnipäeva

Pliiatsijoonistus Eduard von
Stackelbergist 1930ndatel
aastatel, tundmatu autor
(perekonna albumist).
Hageri pasunapoisid. Foto erakogust

Sünnipäeva puhul toimub Hageri kirikus 5. novembril kell 12
kontsert-jumalateenistus.
Lisaks Hageri pasunakoorile mängivad kontserdil Tohisoo
puhkpilliõpilased ning Kose ja Rapla pasunakoor, laulab Eesti
Filharmoonia kammerkoori esitenor Raul Mikson. Dirigeerivad
Aigar Kostabi, Kahro Kivilo, Meelika Mikson ja Joel Ots.
Tere tulemast kuulama!

Niimoodi nägi oma mälestustes
Sutlemat Eduard von Stackelberg (perekonna arhiivist).

keelsena mõned aastad tagasi
Eesti Päevalehe raamatusarjas,
kuuldavasti on tulemas ka kordustrükk.
Virve Õunapuu

Põllu- ja kodumajandusliku hariduse omandamine
Põllu- ja kodumajanduslikku
haridust on Eesti riigis läbi mitme riigikorra olnud võimalik
omandada arvukates põllu- ja
kodumajanduskoolides, kutsekoolides ning tehnikumides.
Eesti põllumajandusmuuseum
kutsub taolistes koolides põllumajanduslikel ja kodundusalastel erialadel õppinud inimesi
üles kirjutama mälestusi oma
õpingutest ning saatma neid
muuseumile, et neid talletada
ja teha avalikult kättesaadavaks
praegustele ja tulevastele põlvedele. Kui leidub ka mõni teemakohane ese, foto või dokument,
mille annetamisest muuseumile
olete huvitatud, siis võite sellest
samuti märku anda.
Järgnevalt toome mõned suunavad küsimused, millele mälestusi üles kirjutades tugineda.

1. Mis koolis te õppisite? Või läbisite mõne vastava kursuse? (Millises koolis olite varem õppinud?)
2. Millal te koolis õppisite? Kui
vana te siis olite? Mis eriala te
õppisite?
3. Mis tingis kooli valiku? Kas
olid kindlad ootused, mida kooliprogramm peaks pakkuma,
milliseid teadmisi ja oskusi õpetama? Kas saite ise kooli valikul
kaasa rääkida?
4. Kas kool oli tasuline?
5. Kas kooli astumisel nõuti juba
enne teatud oskusi ja eelteadmisi?
Olid ehk koolikatsed? Kas koolis
õppisid kõik ühe programmi järgi
või sai aineid valida?
6. Milliseid oskusi-teadmisi koolis kõige enam nõuti (mis olid
kõige populaarsemad)?
7. Milline oli kõige parem õpetaja-juhendaja? Mis oli koolis

kõige meeldivam? Mis oli hästi
korraldatud?
8. Kõige ebameeldivamast õpetajast – miks ta ei meeldinud? Millised ained või tegevused ei meeldinud? Mis oleks võinud koolis
teisiti olla?
9. Kas õhkkond koolis oli sõbralik ja vaba või range ja distsiplineeriv? Kas toimus ühisüritusi ja
väljasõite?
10. Kas ja kuidas oli korraldatud
õppeperioodil õpilaste majutus?
11. Kas oli kehtestatud koolivorm?
12. Kaua koolis käidi? Kas koolis käimisel oli piiranguid (vanus,
abielu vms)? Kas keegi saadeti ka
mingil põhjusel ära?
13. Mida kooli lõpetamise puhul kingiti? Kas kool ka kinkis
midagi või premeeris lõpetajaid?
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Kas on mingeid kooliga seotud
mälestusesemeid?
14. Kas koolis omandatu on hilisemas elus kasuks tulnud? Kas
kooli tugevus oli pigem teoreetilist või praktilist laadi? Milliseid
koolis omandatud oskusi on kõige enam vaja läinud? Kas on midagi, mille õppimine oli kasutu?
15. Kuidas tagasivaates kooli hinnata? Kas oleks võinud midagi
teisiti teha? Millega seoses kool
kõige sagedamini meenub?
Mälestused palume saata
või tuua Eesti põllumajandusmuuseumisse, Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu maakond.
Täiendav info: Merlin Lumiste,
tel 738 3818 või e-post
merlin.lumiste@epm.ee.

Gordoni perekool

Laulma, laulma …

Gordoni perekoolis õpid suhtlemisoskusi, mis aitavad luua tugevaid pikaajalisi suhteid nii kodus (paarisuhe, laps-vanem suhe)
kui ka tööl (suhted kolleegide, ülemuse ja alluvatega) ning saad
teadmisi laste arengust ja selle toetamisest.
Koolitus sobib sulle, kui tahad teada:
• kuidas tulla toime lapse jonniga
• kuidas kehtestada ennast vanemana nii, et suhted ei saaks kahjustada
• kuidas last kuulamise abil rahustada
• kuidas seada piire ja koduseid reegleid nii, et pereliikmed neid
järgiksid
• kuidas ära hoida ja lahendada konflikte pereliikmete vahel
• kuidas vanemana jaksata ja enda vajaduste eest seista
Koolituse toimumise ajad: 12., 19. ja 26. november, 3. ja 17. detsember ning 7., 14. ja 21. jaanuar kell 11–14. Lisaks toimub
hiljem 3 järelnõustamist, kus saab koolitajalt küsida nõu ja saada
tagasisidet vahepeal toimunule.
Koolitusel saavad osaleda 18–30-aastased noored.
Koolitus toimub Sutlema seltsimajas.
Koolituse hind on 30 eurot (kokku 11 korda)
Koolituse läbiviija on Gordoni perekooli litsenseeritud koolita
Marge Vainre.
Koolitust korraldab MTÜ Minu Koduselts
Leader programmi toetusel.
Registreerimine ja lisainfo: mtyminukodu@gmail.com

Sügis on hoogsalt alanud ja pimedaks ajaks on sobilik leida endale
hobitegevus. Mis saaks olla parem, kui saada kord kuus kokku lauluhuviliste inimestega, kes peavad viisi ja soovivad esineda Kohila valla
öölaulupeol, mis toimub järgmisel aastal 11. augustil Sutlema külas?
Polegi midagi paremat!
Öölaulupidu on seotud Eesti Vabariik 100. sünnipäevaga. Idee tekkis Sutlemas soovina õnnitleda Eestit meie kõigi poolt. Sünnipäeva
peaks tähistama ju ikka tantsu ja lauluga! Suure peoga! Seda me teemegi. Selleks tähtsaks päevaks hakkavad koos käima toredad inimesed, kelle ühine suur soov on laulda.
Meie vallas on vähemalt kaks toredat dirigenti, Aime Mäesalu ja
Sigrid Põld, kes on nõus hakkama õpetama öölaulupeo repertuaari.
Laulud on igale eestlasele tuttavad. Laulud, mis kõnetavad meid kõiki: laulupeolauljaid, laulupeo pealtvaatajaid ja inimesi, kes vaatavad
laulupidu televiisorist. Meid kõiki, eestlaseid.
Kallis laulja, viisipidaja! Tule ise ja võta sõber ka kaasa ning olete
oodatud esimestesse proovidesse. Valida on kahe erineva proovi vahel.
Aime Mäesalu esimene kooriproov toimub 2. novembril kell 15.15
Kohila gümnaasiumi lauluklassis 104. Sigrid Põld alustab proovidega
30. oktoobril kell 18.30 Hageri kogudusemajas. Oleks väga tore,
kui igast Kohila valla küllast oleks esindatud vähemalt 1–2 lauljat.
Oodatud on kõik inimesed, kes on kuidagigi seotud Kohilaga. Kallid
meesterahvad! Olge ka teie julged, võtke sõber kaasa ning tehke vahvate inimestega koos midagi uut ja põnevat!
Aire Havakats
MTÜ Sutlema Küla Selts
projektijuht

EELK Hageri Lambertuse
koguduse teated
Laupäev, 7. oktoober. Leerikursuse algus
10.00 leeritunnid kogudusemajas, 2 tundi
Pühapäev, 29. oktoober
12.00 Jumalateenistus, armulaud. Orelimuusika,
organist Mai Mänd
Pühapäev, 5. november.
Koguduse pasunakoori 70. aastapäev
10.45 Piiblitund kogudusemajas
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Mängib koguduse pasunakoor koos
Rapla ja Kose koguduse pasunakooriga
Pühapäev, 12. november. Isadepäev. Ristimispüha
10.45-11.45 raamatukogu kogudusemajas
12.00-13.15 pühapäevakool kogudusemajas
12.00 Jumalateenistus, armulaud. Laulab lastekoor
Pühapäev, 19. november
10.30 Kuulutusetund kirikus.
12.00 Jumalateenistus, armulaud. Orelimuusika,
organist Mai Mänd
Pühapäev, 26.november. Igavikupühapäev
10.45-11.45 raamatukogu kogudusemajas
12.00-13.15 pühapäevakool kogudusemajas
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Laulab koguduse segakoor
Jumalateenistused Hageri kirikus igal pühapäeval kell 12
Täpsem info koguduse kodulehel
http://www.eelk.ee/hageri/

KALLIS KOHILA VALLA ELANIK,
ÕPILANE, LAPSEVANEM!

Oled oodatud Kohila valla öölaulupeo
esimestesse proovidesse!
30. oktoobril kell 18.30
Hageri kogudusemajja,
dirigent Sigrid Põld
2. novembril kell 15.15
Kohila gümnaasiumi lauluklassi 104,
dirigent Aime Mäesalu0
Ainuke tingimus on see, et sa pead pidama viisi!
Vali endale sobiv prooviaeg ja tule.
Proovid toimuvad umbes 1 kord kuus.
Järgmiste proovide ajad lepitakse kokku üheskoos.

Kohtumiseni!

Kohila valla ajaleht
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kuulutused
Telli Eesti lipud, vimplid, vardad ja vardahoidjad e-poest
www.lipuvabrik.ee. Kaup kätte 24 tunni/1 tööpäevaga!

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Tel 5352 9476, e-post: mehitus@gmail.com

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Plaatimis- ja torutööd tel 5877 3387. Ainult meie hooldame teie
lähedase hauakivi aastaringselt. Tel 5631 2946.

Märjad küttepuud. Valge lepp 33 €/rm, must lepp 36 €/rm,
metsakuiv okaspuu 35 €/rm, kask 39 €/rm.
Tellimine ja info tel 5349 2730 või www.metsasoojus.ee

LIIV, KILLUSTIK, SÕELUTUD HALJASTUSMULD, AIAMULD, KRUUS,
ERINEVAD TÄITEMATERJALID kohaleveoga. Hea läbivus ja manöö
verdusvõime. Tel 507 9362.

Müüa toored küttepuud: lepp 33 €/rm, sanglepp 36 €/rm,
haab 36 €/rm, kask 39 €/rm, saar 39€/rm. Kogus alates 7 rm,
transport hinna sees. Tel 5551 8498.

OSTAN TEIE SÕIDUKÕLBLIKU, REMONTI VAJAVA VÕI SEISVA SÕIDU
KI! VÕIB PAKKUDA KA ÜLEVAATUSE JA KINDLUSTUSETA SÕIDUKEID!
KUULUTUS EI VANANE! Tel 5457 5055.

Kvaliteetne puitbrikett 960 kg, alus 172 €, Premium pellet 990 kg,
alus 199 €. Kojuvedu hinna sees. Tel 5891 5954.

Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968; 5340 2068.

Rapla Kütteäris puitbrikett, pelletid, kaminapuud võrgus.
Vedu TASUTA. Tel 5563 6856.
Minu Tantsukool Kohilas otsib oma meeskonda poole kohaga
toredat tantsutreenerit lastele vanuses 3-13 a. Kui sinu suureks
kireks on tantsimine ja lastega tegelemine, võta meiega kindlasti
ühendust! Palk/töötingimused jm lisainfo e-posti teel
katariina@minutantsukool.ee või tel 5661 6973.

Mälestame tädi

ANNIT
ja avaldame kaastunnet
lähedastele
Urve, Jüri ja Urmas
Nii tühi on hing ja taevas
ja maa...
Kallis Katrin! Tunneme kaasa

ISA
surma puhul.
Kohila ja Hageri
noorsootöötajad

Siiras kaastunne omastele
ema, vanaema ja vanavanaema

HELGA
LEPIKU

surma puhul.
Ida tütardega
Angerja-Pahkla
haridusselts mälestab
seltsi auliiget

JOHANNA
VALKU

ning avaldab kaastunnet
lahkunu omastele.

Pakub tööd TOOTMISMASINA OPERAATORILE
Tööülesanded: Tootmismasina käitamine, hooldamine ning seadis
tamine vastavalt ettevõttes kehtivale töökorraldusele ja tootmise
protseduurile
Nõudmised kandidaadile: Soovitavalt tootmismasinate käitamise
kogemus; hea tehniline taip; kohusetundlikkus; eesti keele oskus;
töö sobib kiirele ja aktiivsele inimesele
Omalt poolt pakume: Huvitavat ja stabiilset tööd edukas ettevõt
tes; kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid; väljaõpet kohapeal;
heale tööle väärilist tasu, põhiliselt tükitöö
Töökoht asub Kohilas, Tööstuse 19a
Töö vahetustega 06.00 – 14.30 / 14.30 – 23.00
Või ühes vahetuses 07.00 – 15.30
Tööle asumise aeg: kohe
Sooviavaldus ja elulookirjeldus saata aadressil: sales@kpf.ee või
tuua KP Factory OÜ, aadressil Tööstuse 19a, Kohila
Lisainfo telefonil: 48 900 10
KP Factory OÜ annab üürile erineva suurusega büroopindu Töös
tuse 19a kontorihoone 1. ja 2. korrusel ning Tööstuse 19h 100m²
tootmis- või laopinna. Info: sales@kpf.ee; tel 504 2013
pakub tööd MAJAELEMENTIDE VALMISTAJALE
Töö kirjeldus: Majaelementide valmistamine
Töösoovijailt eeldame: Täpsust ja kohusetundlikkust; tehnilist
taipu; käte osavust ja selget silmavaadet; tugevat tervist; vähemalt
põhiharidust, eesti keele oskust
Kasuks tuleb: Kutsetunnistus; eelnev töökogemus ehitusel või
tootmises; võõrkeelte oskus
Pakume: Kaasaegseid töötingimusi ja -vahendeid; meeldivat ja
sõbralikku kollektiivi; ühisüritusi; töötasu üle maakonna keskmise
Tööaeg: Täistööaeg
Tööle asumise aeg: Kokkuleppel
Asukoht: Hageri, Kohila vald
CV palume saata e-posti aadressile maire@kmt.ee.
Lisainfo: personalispetsialist Maire Midri, tel 5309 9222.

Kiili Varahalduse SA pakub tööd PUHVETIPIDAJALE
NB! Tegemist on tähtajalise ametikohaga ajutiselt äraoleva töötaja
asendamiseks!
Tööülesanded: Toidukaupade müük ja sularahaarveldused; kaupade
tellimine ja aruandlus; osalemine kaupade ja varude inventuurides
Nõudmised kandidaadile: Puhtus/korrektsus; teenindus- ja suht
lemisvalmidus; vastutus- ja kohusetunne; täpsus ja ausus
Kasuks tuleb: Kiire kohanemis- ja õppimisvõime; varasem koge
mus sarnasel ametikohal
Ettevõte pakub: Stabiilset töötasu; kaasaegseid töövahendeid;
positiivset töökeskkonda; puhkuse võimalust suvel; väljaõpet
kohapeal
Tööle asumise aeg: Kokkuleppel
Nõutud keeled: Eesti keel kõnes ja kirjas
Tööaeg: Täistööaeg
Asukoht: Kiili gümnaasium, Kooli tn 2, Kiili alev, Kiili vald, 75401
Harjumaa
Lisainformatsioon:
Kontaktisik: Kirlis Heinman, tel: 608 2512,
e-post: kirlis.heinman@kiilivarahaldus.ee
Aadress: Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, 75401 HARJUMAA
Kiili Varahalduse SA pakub tööd KÖÖGI ABITÖÖLISELE
Tööülesanded: Köögi ja söögisaali puhastus ning korrashoid; ise
teenindusleti varustamine nõudega; nõude pesemine
Nõudmised kandidaadile: positiivne ellusuhtumine; kohusetundlik
kus; puhtus
Kasuks tuleb: Kiire kohanemis- ja õppimisvõime; varasem koge
mus antud alal
Ettevõte pakub: Stabiilset töötasu; kaasaegseid töövahendeid;
positiivset töökeskkonda; puhkuse võimalust suvel; väljaõpet
kohapeal
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel
Nõutud keeled: Eesti keel kõnes
Tööaeg: Täistööaeg
Asukoht: Kiili gümnaasium, Kooli 2, Kiili alev, Kiili vald, 75401
Harjumaa
Lisainformatsioon: Kirlis Heinman, tel: 608 2512,
e-post: kirlis.heinman@kiilivarahaldus.ee
Aadress: Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, 75401 HARJUMAA

KORSTNAPÜHKIJATEENUS
NÕUETEKOHASE AKTI VÄLJASTUS
Tel 504 0875

