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Südamepäeval osales 60 inimest
23. aprillil peeti Kohilas südamepäeva.
Vanas vallamajas rääkis Sirje Mett traditsioonilisest Hiina meditsiinist.
Praktiseeriv terapeut Sirje Sikmann andis ülevaate holistilisest regressiooniteraapiast.
Jelena Taukul tutvustas Aloe Vera tooteid.
Vererõhku ja -suhkrut mõõtis soovijail Jane
Pregel.
Jäämarja käsitsi valmistatud värskendavaid
pulgajäätisi pakkus Kaili Tuul.
Enne kõnnile minekut tegid südamepäevalised Monika Valdre juhendamisel läbi soojendusvõimlemise, et seejärel koos Gerli Aedmaga
lapsed mängurajale viia.
Tekst ja foto
Jaanus Kõrv

Maikuu sündmused
5. mai
14.00 Väikeste klubide karikas korvpallis 2007. a ja hiljem
snd poistele, vabariiklik finaal. Kohila spordikompleksis
6. mai
10.00 Väikeste klubide karikas korvpallis 2007. a ja hiljem
snd poistele, vabariiklik finaal. Kohila spordikompleksis
10.00 Talgud Sutlema mõisas
13.30 Metallehistöökursus Kohila koolituskeskuses
13. mai
9.00 Võistlustantsuturniir „Magus Algus“
Kohila spordikompleksis
11.00 Põnnide paraad Kohila alevis
14. mai
18.00 Eesti MV jalgpallis: IV liiga põhja-/läänepiirkond,
Kohila Püsivus vs Põhja-Tallinna JK Volta II. Kohila staadionil
15. mai
18.30 Emadepäeva kontsert Kohila gümnaasiumis
16. mai
18.30 Jalgrattakross lastele Kohila staadionil
17. mai
19.00 Kohila pikamaajooksusarja II etapp - 400 m
Kohila staadionil
19. mai
19.00 Rahvatantsurühma „Rõõmupäkad“
10. sünnipäevakontsert Kohila gümnaasiumis
20. mai
10.45 Pop-up vabaõhumuuseum Hageris.
Lähme rattaga külla!
12.00 Eesti retriiverite tõuühingu
kutsikate ja veteranide show Hageri rahvamajas
21. mai
11.00 Eesti MV jalgpallis U-12 poistele.
Raplamaa JK vs Harju JK. Kohila staadionil
12.00 Rabivere kevadlaat
23. mai
10.00 Rapla maakonna koolinoorte
kergejõustiku meistrivõistlused Kohila staadionil
18.30 Jalgrattakross lastele Kohila staadionil
27. mai
11.00 Kohila SK kevadturniir korvpallis
Kohila spordikompleksis
12.00 Sutlema suvehooaja avamine, kunstiklubi näituse
avamine Sutlema mõisas
28. mai
11.00 Kohila SK kevadturniir korvpallis
Kohila spordikompleksis
11.00 Potilaat ja mõisapäev Tohisoo mõisas
29. mai
10.00 TV10 Olümpiastarti mitmevõistlus
Kohila spordikompleksis
17.00 Vastuvõtt Kohila koolituskeskusesse – metall,
keraamika, kunst
30. mai
18.30 Jalgrattakross lastele Kohila staadionil
17.00 Perepäev Sipsiku lasteaias
19.00 Kohila pikamaajooksusarja III etapp - 10 000 m
Näitused:
12. aprill - 13. mai
Käsitöönäitus „Näpseli majas kevadet ootamas“
Kohila raamatukogus
28. aprill - 31. mai
Kohila koolituskeskuse kunstikooli keraamika ja metalli
huviala õpilastööde näitus Kohila raamatukogus
2. mai - 31. mai
Ameerika Ühendriikide suursaatkonna näitus
„Ameerikat kujutades“ Kohila raamatukogus
9. mai - 2. juuni
Victor Guzuni fotonäitus
„Magic Estonia seen by one of us” Kohila vallamajas

JÜRIÖÖ JOOKS 2017
20. aprillil kogunes traditsioonilisele jüriöö jooksule pea
poolsada inimest, kellest rajale läks 30.
Lumistes vihurites näitas kõige paremat aega võistkond
Saaremaa, koosseisus Eero Välik, Kristo Forsel, Henri
Heinmäe, Marek Kullerkupp. Ajaks märgiti 12:43.4.
Teise koha sai Valla Sotsiaalabi: Erik Kosenkranius, Lisette Luik, Andry Toombu, Andri Rait Schults, Siim Kaarel
Maasalu. Aeg 13:53.4.
Kolmas koht kuulus võistkonnale Ott ja Sõbrad: Ott
Reinaas, Atko Küling, Renno Veelma, Ergo Meriküll,
Tauno Abel. Aega kulus 14:17.0.
Järgmisetele kohtadele platseerusid 5b Poisid, Kiired ja
Vigased, Kohila Gümnaasiumi Õpilasesindus ning Kohila
Avastamata Talendid.
Võidukas Saaremaa
Võistkond Merle ja Merlin Toirk koosnes kahest võistlejast: ema Merle ja tema 5-aastane tütar Merlin, kes oli
Korraldajate tänusõnad kuuluvad veel Kaur Heinarule,
jüriöö jooksu noorim osavõtja.
Rapla maavalitsusele ja Kohila vallavalitsusele.
Sooja tee, supi ja karaskiga oli kehakinnitust pakkumas SedJaanus Kõrv
rik Catering, seda tänu Salutaguse pärmitehase sponsorlusele.
tekst ja foto
Kanuumatka 15 inimesele oli välja pannud Kohila avatud
noortekeskus.

Austatud vilistlased ja koolirahvas!
2016. aastal paigaldasime vilistlaste ja kooli hoolekogu algatusel Tohisoo parki pingi meie kooli
kauaaegsele armastatud koolijuhile Otto Ternole. Ettevõtmise korraldajate ideena sai avamisüritusel
välja käidud mõte jätkata nimeliste pinkide panekuga meie unustamatutele õpetajatele.
Grupi vilistlaste eesvõttel on sündinud mõte panna nimeline pink meie kauaaegsele keemiaõpetajale
Milvi Laanmetsale.
Õpetaja Milvi Laanmets on ise Kohila kooli lõpetanud kaks korda – 1944. aastal algkooli ning
1945. aastal mittetäieliku keskkooli. Alates 1957. aastast õpetas ta meie koolis keemiat.
1971. aastal oli ta üks esimesi, kes uues koolimajas kabineti sisustamise mõttest õhinal kinni haaras.
Tema näitlikud õppevahendid olid ülevaatustel parimad. Ta oli õpilaste lemmikõpetaja mitmel aastal.
Õpilased hindasid tema head ainetundmist, laia silmaringi ja pedagoogilist takti.
1976. aastal sai temast vanemõpetaja ja mõned aastad hiljem õpetaja-metoodik. Ta oli aastaid kooli
õpetajate seinalehe Haridus kunstiline toimetaja.
Milvi Laanmets saatis Kohila koolist teele 7., 13., 19. ja 26. lennu lõpetajad. Paigutades pingi Tohi
soole, saaksime jätkata traditsiooni – jalutada vana koolimaja parki ja tuletada meelde oma unustamatuid kooliaastaid.
Pingi maksumuseks on arvestatud ligikaudu 600 eurot. Kutsume üles ettevõtmist rahaliselt toetama
ja taas pinki ühiselt avama!
Annetusi saab teha Kohila Vallavalitsuse arvelduskontodele EE141010802003811002 SEB pank
või EE552200001120222327 SWEDBANK ning selleks, et annetus oleks sihtotstarbeline, on vajalik
selgitusse märkida märgusõna PINK.
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Vallavolikogu info
25. aprilli istungil:
* Vallavanema informatsioon. Ülevaade
eelarve täitmisest – märtsi lõpu seisuga on
tulusid laekunud 35,8% , tulumaksu 24,5%,
kulutusi tehtud 16%. Töötuid on 155, toimetulekutoetust saab 43 inimest. 1. aprilli seisuga elab Kohila vallas 7062 inimest.
Nagu ka eelmistel aastatel on tänavavalgustus
välja lülitatud 1. juunist 1. augustini. Lambid
jäävad põlema vaid turvakaamerate piirkonnas.
* Arvamuse andmine OÜ Eesti Killustik
geoloogilise uuringuloa taotluse kohta Loone
uuringuruumis.
Osaühing Eesti Killustik (registrikood
10126848, Rõstla küla, Põltsamaa vald) esitas keskkonnaametile geoloogilise uuringu
loa taotluse Loone uuringuruumis. Loone
uuringuruum asub Kohila vallas Loone külas
katastriüksusel Vahastu metskond 271 (katastritunnus 31701:004:0419) ja katastriüksusel Vahastu metskond 73 (katastritunnus
31701:004:0271). Mõlema kinnistu omanikuks on Eesti Vabariik. Loone uuringuruumi
teenindusala pindala on 7,99 ha. Uuringu käigus plaanitakse rajada 20 uuringukaeveõõnt,
puurauke ei tehta. Uurimissügavus on kuni
8 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitus- ja
täitekruus ning ehitus- ja täiteliiv.
Volikogu otsustas mitte nõustuda OÜ Eesti
Killustik geoloogilise uuringu loa taotlusega
Loone uuringuruumis.
* Ülevaate Kohila valla õiguskorrast tegi piirkonnapolitseinik Raido Galjaev.

2016. aastal sai politsei Kohila vallas 516 väljakutset. Väärtegusid koostati 709 – kiiruse
ületamine, joobes juhid. Avaliku korra rikkumisi oli 11, narkoväärtegusid 10 (narkootikumide tarvitamine). Väheväärtuslikke varavastaseid tegusid registreeriti 31 (kahju kuni 200
€), neist 18 vargust, 3 kelmust, 8 lõhkumist, 2
süütamist. Alaealiste kuritegevus – registreeriti
75 juhtu (suitsetamine ja joomine). Liiklusväärtegusid registreeriti 598. Lubadeta juhte tabati 45, nendest 9 olid alaealised. Joobes juhte
tabati 42. Registreeritud kuritegusid oli mullu
87, neist 31 vägivallakuritegu, 27 vargust, 1
narkokuritegu, 23 liikluskuritegu ja 3 kelmust.
* Valla korrakaitsespetialisti tööst rääkis Valeri Tõrik, kes ütles, et eelmisel aastal tehti 470
ettekirjutust, valdav osa neist ehitustegevuse
valdkonnas. Tõrik lisas, et inimesed on seadusekuulekamad, märgukirjadele reageeritakse ja
likvideeritakse vajakajäämised või eksimused.
* Volikogu otsustas seoses Sutlema-Hageri
jalgtee rajamisega sundvõõrandada Kohila vallale kinnisasi registriosa nr 2368650
(aadress Sutlema jalgtee, pindala 400 m2,
sihtotstarve transpordimaa 100%, katastritunnus 31701:005:0059), mille omanik
on Jaak Kask, et ehitada avalikult kasutatav
kohalik tee. Kinnitada avalikult kasutatava
kohaliku tee asukoht vastavalt Kohila vallavalitsuse poolt heakskiidetud, FIE Anne
Unt poolt koostatud eelprojektile „Sutlema-Hageri jalg- ja jalgrattatee ning tänavavalgustuse eelprojekt“.

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!
ALMA BORN
ASTRID SILMA
LEIDA LEHTLA
HELJU IRITA ANDERSON
KLARA KULLARAND
ASTRID ÜPRUS
IGOR ŠAUDER
LEMBI VAHASTU
ARTUR VEEMAA
JEKATERINA KOZLOVA
LIDIA METSNIIT
MAIMU KOOK
VÄINO KASEMETS
ELLEN LADOGA
JUHAN SAALER
EVALD MÄEMURU
VIIVE KIRS
MAIMU MENDEL
GURAMI IVANIŠVILI
ILVI SAARMA
HELGI URV
MILVI SOIDLA
LIIVI VASSILJEVA
KALJU NIINEMETS
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93
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90
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79

AGAFIA GONJAK
VÄINO LOIT
JÜRI KANGUR
MAIE TAMJÄRV
GRIGORI KARAGODIN
MARI-ANN NAU
MAIE REA
ILMAR-VALDEKO HALLIK
ASTRID LUIDE
ALEVTINA TALVIKU
URVE NAHKUR
SIRJE TUULING
ILME LUKK
HENN SARAND
RAIMO KOJO
MATI VING
VIIVI TABRI
MALLE MÄGI
ANNE ALAVINA
AARNE REISNER
ANDRES KALLEJÄRV
MARIA ARONIA
LEMBIT VIILOP

79
78
78
78
78
78
78
78
78
78
77
77
77
76
76
76
76
76
76
76
75
75
75

* Volikogu otsustas anda MTÜ-le Punane
Päike (registrikood 80413029) tähtajatult ja tasuta kasutada Kohila vallas Kohila alevis Vabaduse tn 3 II korrusel asuvad ruumid suurusega
84,3 m² ja Vabaduse 3a asuvad garaažiruumid
suurusega 44,7 m². Ruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud tasub MTÜ Punane Päike.
Vabaduse 3 hoone II korruse ruume kasutas varem MTÜ Kohila Lastekeskus, mille
tegevus hääbus seoses ühingu juhi surmaga.
MTÜ Punane Päike on pärast MTÜ Kohila
Lastekeskus tegevuse hääbumist Vabaduse tn
3 ruumides tegelenud Toidupanga poolt kogutava toiduabi jagamisega Kohila valla puudust kannatavatele inimestele ja peredele. Lisaks pakub MTÜ Punane Päike abivajajatele
kasutatud riideid, mööblit, invatarbeid jms
ning propageerib taaskasutust.
* Volikogu liige Hillar Kalmet tegi volikogus
ettepaneku, et Kohila vald võiks saata kirja Vabariigi Valitsusele seoses haldusreformiga. Juuru valla seitse küla avaldasid soovi liituda Kohila vallaga, aga Juuru vallavolikogu otsustas, et
vald jääb tervikuks. See on aga ülekohtune Juuru külaelanike osas, kes tõesti tunnevad Kohilaga suurt sidet ja sooviksid meie valda kuuluda.
„Kohila vald võiks ju midagi ette võtta, et
sealsed elanikud saaksid ikka tulla Kohila valla
alla,“ ütles Kalmet.
Kohila vallavolikogu otsustas üheksa poolthäälega, et valitsusele saadetakse kiri, kus tehakse ettepanek sundliita Juuru vald kas osaliselt
või täielikult Kohila vallaga.
Esne Ernits

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
Keelekorrektor: Katrin Naber
e-post: katrin.naber@gmail.com

RÜTE SILVIA SOLVAK
LISANNA REHI
EMMA ZUZJONOK

Kohila valla ajaleht
Väljaandja:
Kohila vallavalitsus
Küljendus ja trükk:
Auratrükk • www.aura.ee
Tiraaž: 3250
Järgmine ajaleht
ilmub 31. mail

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

Mida arvate kultuurisündmustest ja nende korraldusest ning
huvitegevusest Kohila vallas?
Armas vallarahvas!
Kutsume teid kaasa mõtlema meie valla kultuurikorralduse
teemal.
Spordi- ja liikumisharrastusi ning -võimalusi uurisime
küsitlusega „Kohila liigub“ 2015. aasta aprillis-mais. Nüüd
võtaksime teie abiga vaatluse alla eeskätt kultuuritaristu,
kultuurisündmused, huvitegevuse, erinevate tegevuste
korraldusliku poole jms ning võimalused arenguks.
Oleme moodustanud vallavolikogu kultuurikomisjoni juurde teemaga tegeleva toimkonna, kelle ülesandeks on otsuste
ettevalmistamiseks tarviliku teabe kogumine, analüüsimine
ja ettepanekute tegemine vajalikeks muudatusteks.
Arvame tihti teadvat, mis ja kuidas kultuurivallas toimub
ja olemas on. Arvamisest üksi on vähe. Vajame laiapõhjalist
hinnangut olemasolevale, erinevaid tegevus- ja finantsanalüüse, soovitusi ja ettepanekuid – lõppkokkuvõtteks meie
kõigi kogemust ja tarkust. Nii sünnibki ühistööna teadmine, kus oleme, millised on meie edasised eesmärgid ja teed
nendeni jõudmiseks.
Lööge kaasa ja andke oma panus, et edendada ja rikastada
meie valla kultuurielu ning muuta erinevad kultuuriteenused elanikele kättesaadavamaks!
Oleme tänulikud, kui otsustate oma arvamust meiega
jagada ja täidate lisatud küsimustiku.
Lugupidamisega
Kultuuritoimkond: Sigrid Põld, Anneliis Kõiv, Virve Õunapuu, Ulvi Mägi ja Reet Runge
Küsimustik vallalehe lisana lk 6, 7

Hajaasustuse programmi
taotlusvoor avatud

Kohilas saab taas
ID-kaarti taotleda

Rapla maavalitsus annab teada, et alates 10. aprillist 2017 algab
hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Kohila vallas.
Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades
elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa
elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste
veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning
autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 28.03.2017. a
käskkirjast nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017. a programm
dokument”, mis on kättesaadav Rapla maavalitsuse veebilehel https://rapla.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm.
Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele 12. juuniks 2017.

ID-kaardi taotlust saab esitada 19. mail kella 10.00–12.00
Kohila vallamajas, Vabaduse 1. Passi Kohilas taotleda ei saa, selleks on vaja minna PPA Rapla teenindusse ja anda sõrmejäljed.
ID-kaardi taotlemiseks võtke kaasa:
• isikut tõendav dokument;
• riigilõivu tasumist tõendav dokument;
• keskmise, raske või sügava puudega isikutel riigilõivu soodustuse kasutamiseks ekspertiisiotsuse koopia või pensionitunnistus.
Sel päeval saab fotosid teha kohapeal (tasuta).
Riigilõivu palume tasuda eelnevalt pangas või internetipangas.
Riigilõiv on 25 €, alla 15aastastel isikutel, puudega isikutel ja
üldtingimustel vanaduspensioni ikka jõudnud isikutel 7 €.
Tasumisel pangaülekandega märkige ära järgmised andmed:
Saaja: Rahandusministeerium
Saaja kontod:
SWEDBANK EE932200221023778606
SEB PANK EE891010220034796011
DANSKE BANK EE403300333416110002
NORDEA BANK EE701700017001577198
Viitenumber: 2900082443
Makse selgitusse kirjutage toimingu nimetus, isiku nimi ja isikukood, kelle eest riigilõivu tasute (nt: ID-kaart – Meeri Meri,
40302010000).
Isikut tõendavat dokumenti võib väljastada ka isiku esindajale, kui isik on dokumendi taotlemisel volitanud esindajat oma
dokumenti kätte saama. Kui soovite sellist võimalust kasutada,
saate volituse täita dokumendi taotlemisel kohapeal. Taotluse
täitmisel peate teadma selle inimese nime ja isikukoodi, keda volitate dokumenti välja võtma.

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke!
MARTIN KERN
THOR-DORIAN PURJE
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Muuseumiöö 2017 – „Öös on mänge“
20. mail
Pop-up vabaõhumuuseum Hageris – lähme külla!
KAVA:
10.45 Väljasõit Kohila raudteejaama eest Hagerisse
11.00–14.00 Hageri on avatud: vana kooli plats, kihelkonna
saun, rahvamaja, muuseum, kirik, palvemaja, kalmistu. Kõigis
nimetatud kohtades algavad ekskursioonid täistunnil, kalmistul kell 12 ja kell 13. Samal ajal on avatud Hageri kohvikud.
14.00 Kihelkonnasaun
18.00–22.00 Muuseumiöö programm
18.00–20.00 Õue- ja lauamängud
20.00 Maastikumäng
Vaata ka: http://muuseumioo.ee/et

Palume kindlasti eelnevalt registreerida 12. maiks vallavalitsuse telefonil 489 4760, e-kirjaga vallavalitsus@kohila.ee.
Eelregistreerimisel palume teatada oma nimi, isikukood, kodakondsus, elukoht, telefon ja sünnikoht (riik).

Tänavavalgustusest
Tänavavalgustus lülitatakse Kohila vallas välja 1. juunist kuni 1. augustini. Nii on toimitud juba mitmel varasemal aastal. Eelarve võimalused on piiratud ja ratsionaalne säästmine igati põhjendatud.
Lambid jäävad põlema valvekaamerate piirkonnas – Vabaduse tänaval, raudteejaama kergteel, Kohila bussijaamas ja riigitee ülekäigul ning Tööstuse tänaval Kohila raamatukogu juures.
Kohila vallavalitsus
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Mais saab taotleda PRIA pindalatoetusi
PRIA pindalapõhiseid otsetoetusi, üleminekutoetusi ning maaelu arengukava pindala- ning loomapõhiseid toetusi saab taotleda
2.–22. maini. Taotlusi on võimalik esitada ka
hiljem, kuni 16. juunini, kuid siis vähendatakse toetust 1% iga hilinetud päeva eest.
Enne taotlusvooru algust saab e-PRIAs
joonistada põlde ning avatud on taotluste
eeltäitmine. Eeltäidetud taotlusi saab esitada alates 2. maist. Alates 1. aprillist saab
e-PRIAs joonistada poollooduslike koosluste
alasid ning edastada need keskkonnaametile
kooskõlastamiseks. Alates 2. maist saab koosluste alad lisada taotlusele ja esitada PRIAle.
Selle aasta suuremad muudatused
Varasematel aastatel juba rakendatud
toetusmeetmetele on lisandunud kaks üleminekutoetust
(põllumajanduskultuuri
üleminekutoetus ja heinaseemne üleminekutoetus), mida saab taotleda 2010. aastal määratud toetusõiguste alusel, täpsem
info toetusõiguste kohta on saadaval PRIA
kodulehel www.pria.ee.
2017. aastal ei pea põllumajandusmaa hooldamisel hekseldatud rohtu kokku koguma.
Taotlejad, kes peavad täitma rohestamise
nõudeid ja kelle kasutuses on 2017. aastal
püsirohumaa tagasirajamise kohustuse arvutamise aluseks olnud maad, ei tohi püsirohumaid rohkem üles harida ja vajadusel peavad
ülesharitud püsirohumaad tagasi rajama määratud hektarite ulatuses. Tagasirajatavad püsirohumaad tuleb taotlusel märkida maakasutustüübiga TAR. Nõude täitmata jätmise
korral vähendatakse rohestamise toetust.
Maastikuelementidena säilitamisele kuuluvate toetusõiguslike kraavide pindala arvestatakse alates 2017. a koos nende serval
ja nõlval ning serva ja põllu vahel oleva puittaimestikuga kuni 12 m laiuselt. Metsaäärse
kraavi pindala hulka arvatakse üksnes kraavist põllu poole jääv puittaimestik, kraavi
põhi ning metsa poole jääv nõlv kuni servani. Kraavi põhi, põllupoolne nõlv ja serv
peavad olema visuaalselt tuvastatavad.
Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse (PKV) puhul on pirnipuu minimaalne istutustihedus muudetud 270 puult
100 puule ha kohta. Viinapuu, kultuurmustikas, kultuurjõhvikas, ebaküdoonia ja
aroonia ei ole enam PKV toetusõiguslikud.
PKV toetusõiguslike kultuuride hulka on
lisatud valge peakapsas, lillkapsas, spargelkapsas ehk brokoli, nuikapsas, lehtkapsas,
Brüsseli kapsas ja Hiina kapsas.

Sarnaselt PKV-ga on pirnipuude minimaalset istutustihedust muudetud ka mahetoetuse (MAH) ning keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse (KSA) puhul.
KSA toetatavate kultuuride loetelu täieneb
nelja uue kultuuriga – harilik sarapuu, söödav kuslapuu, kurdlehine kibuvits ja harilik
pihlakas. Samadele kultuuridele kehtestati
mahetoetuse puhul istutustihedused.
Ravim- ja maitsetaimede kultuuridena ei
ole enam toetusõiguslikud harilik kurgirohi, kõrvenõges, harilik orashein, harilik sigur ja harilik võilill.
Keskkonnasõbraliku majandamise (KSM)
mesilaste korjealade rajamise lisategevuse
toetuse määr tõuseb 193 euroni hektari
kohta aastas.
2017. aastast alates ei või võtta uut KSM,
KSA, KSK, MULD, SORT, PLK ja MAH
kohustust sellise maa kohta ega suurendada kohustust sellise maa arvelt, mis Harju,
Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse
Rail Balticu raudtee trassikoridori asukohaks. Trassikoridor on nähtav Maa-ameti
kaardirakenduses.
Satelliitseire aitab niitmist tuvastada
PRIA arendab rakendusprogrammi, mille
abil saab kindlaks teha, kas rohumaad on
niidetud. PRIA võtab kasutusele Euroopa
Liidu Copernicuse programmi satelliitide
Sentinel-1 ja Sentinel-2 pildid ja meteoroloogilised andmed. Rakenduse autorid on
Eesti teadlased ja programmi loomisega tegeleb IT-ettevõte CGI Eesti.
Satelliidiandmed laekuvad PRIAle kogu
Eesti territooriumi kohta keskmiselt üks
kord nädalas. Seejärel tehakse kalkulatsioon
biomassi muutustest iga põllu kohta. Monitooring toimub kevadest sügiseni ja seda
tehakse nendel põldudel, mis on esitatud
jooksva aasta pindalatoetuste taotlustel.
2017. aasta on planeeritud rakenduse testimiseks ja kogemuste saamiseks. Plaanime
näidata testtulemusi alates juuli keskpaigast.
PRIA veebikaardil tuleb selleks avada kiht
„Niitmiste tuvastamine“, e-PRIAs näeb
samu tulemusi teenuses „Minu põllud“.
Esialgu ei ole plaanis ainult satelliidiinfo
põhjal sanktsioone rakendada, küll aga annab see põllumeestele infot oma tööjärjest
ja PRIA nõuete täitmisest. Ühesuguse info
saavad nii kliendid kui ka PRIA töötajad;
taotlejal on rohkem võimalusi vajalikke
töid õigeaegselt planeerida. Loodav raken-

dus muudab PRIA kontrollsüsteemi jaoks
avatumaks ja läbipaistvamaks.
Rakendusprogramm
peab
valmima
2018. aasta alguseks. Projekti toetab EL-i
regionaalarengu fond.
Taotluse esitamine
Toetusi tutvustavaid materjale ja taotlusvorme PRIA klientidele koju ei saada. Info
meetmetega seotud nõuete ja toetuste taotlemise kohta avaldame kodulehel (vt rubriike
„Taimekasvatus”, „Loomakasvatus”, „Nõuetele vastavus”) ja info täieneb jooksvalt, kui
ilmuvad täiendustega määrused. Nõuded on
põhjalikult selgitatud juhendites „Abiks taotlejale“. Infomaterjale võib küsida ka PRIA
maakondlikest teenindusbüroodest.
PRIA soovitab toetustaotluse täita elektrooniliselt vanas e-PRIAs https://epria.pria.
ee/epria/, vali menüüst „Teenused“ alajaotus „Pindalatoetused“.
Kes ei ole veel PRIA klient või kelle
kliendiandmeid on vaja muuta, saab need
toimingud teha uues e-PRIA teenuses
„Kliendi andmed“. Pindalatoetuste taotlemisega seotud e-teenuste kasutamiseks on
vaja ID-kaarti koos paroolidega või Mobiil
ID-d, samuti saab siseneda pangaparoolidega lehekülje Eesti.ee kaudu.
Toetuste taotlemist e-PRIAs kergendab
iga toetuseliigi juures leitav lisainfo, mis
annab taotlejale teada tema kohustuste või
toetusõiguste andmed. Samuti teeb süsteem esmased kontrollid nõuete osas. Taotlejale kuvatakse erinevaid teateid taotluses
esinevate ebatäpsuste kohta ning tal on võimalik oma taotlust veel muuta.
Teenindusbüroodes saab kasutada e-PRIA
kliendiarvuteid ning paluda juhendamist
büroo töötajalt. Infot võib küsida otsetoetuste infotelefonil 737 7679.
Ka tänavu on võimalik kõigil pindalatoetuste taotlejatel pöörduda taotluste vastuvõtuperioodi ajal konsulentide poole,
kes juhendavad e-PRIA kasutamist tasuta.
Nõuandekeskuste ja konsulentide kontaktid leiate aadressil http://www.pikk.ee/.
Kes ei esita taotlust e-PRIAs, võib selle
saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile
info@pria.ee, viia või postitada teenindusbüroosse või PRIA keskusse.
Soovitame täita taotlus juba aegsasti ning
mitte jätta seda viimastele päevadele!
Alates 2018. aastast on võimalik pindalatoetusi taotleda ainult e-PRIA kaudu.
PRIA teabeosakond

Kohila vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste
avatud menetluse algatamisest, et püstitada korter
elamu Kohila alevis Vabaduse tn 16 asuval kinnistul
25. mail 2016 esitati Kohila vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus,
eesmärgiga koostada kortermaja ehitusprojekt Kohila alevis aadressil Vabaduse tn 16
paiknevale 1246 m² suurusele katastriüksusele (katastritunnus 31701:001:1018, maa
sihtotstarve: 90% elamumaa, 10% ärimaa).
Taotlusele esitatud eskiisprojekti kohaselt
soovitakse nimetatud maaüksusele püstitada kolmekordset korterelamut ehitisealuse
pinnaga 515,5 m2.
Projekteerimistingimustega täpsustatakse
arhitektuurilisi, ehituslikke, kujunduslikke,
haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtteid
ning antakse võimalus detailplaneeringu
elluviimiseks etappide kaupa.
Kohila vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmist ilma
avalikku istungit läbi viimata. Arvamused,
ettepanekud ja vastuväited palume esitada
kirja või e-kirja teel vallavalitsus@kohila.ee
ajavahemikul 10.–22.05.2017.

Projekteerimistingimuste eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Kohila vallamajas
Vabaduse tn 1, Kohila alev, ja Kohila valla veebilehel www.kohila.ee.
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Kohila mõisa restaureerimine sai
märkimisväärselt tunnustatud
Veel umbes sada aastat tagasi, aastal 1913, oli Eestis 1245 mõisa. Praeguseks on alles jäänud umbes viissada mõisakohta, kus on
säilinud veel midagigi – peahoone või selle varemed, kõrvalhooned või vähemalt mõisapark. Ajahambale vastu pidanud arhitektuuripärlid kannavad endas möödunud aegade mälestust.
Teisipäeval, 11. aprillil toimus Eesti mõisate ühenduse eestvedamisel Kadrioru lossis Eestimaa parimate mõisate pidulik
tunnustamine. Kogunes seltskond inimesi, keda ühendab üks
joon – soov päästa ja säilitada seda kultuuripärandi osa, mida
iseloomustab märksõna mõis. Lisaks Eesti mõisate ühenduse
liikmetele olid kutsutud ka need Eestimaa mõisaomanikud,
kelle tegemisi-toimetamisi on märgatud, kuid kes ühendusse
ei kuulu. Tunnustati mõisate restaureerimist, parimat mõisamajandust, toitlustust jne, igasse valdkonda oli esitatud kolm
kandidaati.
Parima mõisa restaureerimise kategoorias oli üles seatud ka
Kohila mõis. Ja kuigi tiitel läks seekord Alatskivi lossile, on
tunnustus ikkagi märkimisväärne.
Aitäh Sulle, Mart Kuura, kultuuripärandi hoidmise-säilitamise eest!
Virve Õunapuu
Kohila vallavolikogu
kultuurikomisjoni esimees
Eesti mõisate
ühenduse liige
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Angerja-Pahkla mehed
Kohila valla targemad

Kohila valla mälumängus osalejad. Võitjatel käes pehmed
jänesenahaga padjad.

12. aprillil oli Hageri rahvamajas Kohila valla mälumängu
finaal ja selgus, kes on meie valla targemad. Finaalmäng
kujunes väga tasavägiseks ja vooru lõppedes said kolm
võistkonda sama punktisumma (20 p), need olid Hageri
küla, Angerja-Pahkla ja Metsaselts. Sipsiku võistkond sai
19 ja PMV (ATV) 10 punkti.
Sellel hooajal oli ülekaalukalt parim Angerja-Pahkla võistkond, kes kogus voorude kokkuvõttes 159 punkti, teise koha
sai Metsaseltsi võistkond (136 p) ja tublile kolmandale kohale tuli Hageri küla (126 p). Palju õnne kõigile võitjatele!
Täname Tenno Sivandit, kes koostas meile küsimused, mis
mängijate arvates olid piisava raskusega, huvitavad ja andekad. Kohalik elu ja ajalugu oli tasakaalus Eesti-, maailmaja sporditeemaliste ning nipiga küsimustega. Tagasisidena
mainisid mälumängijad, et rohkem oleks pidanud andma
rahulikku mõtlemisaega ja vastuste ütlemine võiks tulla
kohe iga küsimuse järgi. Aga muidu oli ettevõtmine igati
tore ja silmaringi laiendav.
Püüame neid soove ja ettepanekuid arvesse võtta ja alustada oktoobris uue hooga, sest võistkonnad lubasid osaleda
ka järgmistel kordadel.
Ingrid Raudsepp

Rohenäppudele

Kohila valla teine rohevahetus toimub reedel, 12. mail Arleenikese lillepoe kõrval muruplatsil kell 14–18 või kuni kaupa jätkub. Kui sul on taimi vahetuseks pakkuda ja oled tulemas, anna
teada Arleenikese lillepoodi telefonil 483 3567!
Rohevahetus on lihtne – vaata, mis taimed sinu aias lokkama
ja laiutama on hakanud, mida on liiga palju. Kevadel on ikka
ühel aiapidajal miskit üle, mis teisel parasjagu puudu. Näiteks
tõusis ettekasvatatud taimi nagu murdu – kahju ju ära visata,
sest äkki mõnel teisel aednikul tärkasid ainult mõned. Kaeva üleliigsed taimed välja, torka potti või kotti, tõsta korvi, kärusse või
autosse ja võta kaasa ning vaheta uue ja toreda lille-puu-põõsa
vastu. Vahetada saab ka maasika-, maitse- ja lilletaimi. Tähtis on
suhtlemine ja kogemuste vahetamine ning tegevuse traditsiooniks kujunemine.
Traditsiooni elushoidmise nimel
Varje Kajaste
Inna Laanmets

Mõtelda on mõnus
Neljapäeval, 13. aprillil peeti
Kohila gümnaasiumis õpilaste
teaduskonverents „Mõtelda on
mõnus“. Osalejaid oli kõikidest
Raplamaa gümnaasiumidest, kõrvale jäi vaid Märjamaa gümnaasium. Konverentsi võib mitmel
põhjusel pidada märkimisväärseks
sündmuseks, sest kõne all oli teadmine ja soov kas asendada arvamus teadmisega või hankida see
arvamuste, unistuste jms kõrvale.
Õpilaste huvi oli suur!
Juba mainitud soov iseenesest
on omaette väärtus! Õpilased näitasid, et tuginedes varem teada
olnule ja tegutsedes kindla programmi järgi on võimalik saada
uusi teadmisi. Oluline oli seegi, et
lastele näidati päris teadlasi. Teaduste akadeemia president Tarmo Soomere ettekannet kuulasid
õpilased suure tähelepanuga ja
hiirvaikselt. Väga soe ja kena oli
TA presidendi pöördumine: „Kallid kooliõed ja koolivennad!” (ta
on Kohila keskkooli vilistlane).
Konverentsi lõpetas meie antidopingu-guru Kristjan Port, kes kõneles lihastest. Ka seda ettekannet
kuulasid õpilased väga ahnelt.
Eesti koolides domineerib
kahjuks reproduktiivne hindamiskeskne frontaalõpe. Haridusjuhid on harjunud PISA-tulemuste paistel ennast
imetlema ja kiitusi kuulama ega
näe vajadust midagi kriitiliselt
üle vaadata, ehkki siin-seal siiski
räägitakse konstruktivismist ja
kooliuuendustest.
Sisuliste uuenduste tegemine on
jäänud toppama ja takerdub edasi

selliste õpetajate ja koolijuhtide
taha, kes pole kunagi midagi uurinud ega loonud. Vähe sellest,
et sellised inimesed ei oska ise
midagi uurida ja luua – praktika
näitab, et nad ei ole altid pidama
väärtuseks ka teiste tunnetushuvi ja -tegevust. Noored bakalaureuseõppe läbinud tudengid,
kellele ulatatakse ülikooli lõpetamist tõendav diplom, on riikliku
pettuse ohvrid. Neil pole aimugi
teaduslikust uuringust. Inimesed,
kes on teinud ülikoolis uuringute
asemel mõne kirjelduse ja referaadi, mõnikord ka mõne küsitluse,
ja nimetavad seda „teadustööks“,
ei saa hariduselus produktiivselt
kaasa rääkida. Küllap olete pannud tähele, et ülikoolides ja kõrgkoolides (endistes tehnikumides)
jääb õppejõude aina vähemaks ja
mõnel alal polegi enam selliseid
isikuid, keda kutsuda akadeemiliseks autoriteediks.
Õppejõuks ja õpetajaks ei küpse inimene mitte õppides ja vahtides („kogemusi vahetades“),
vaid uurides ja luues.
Tunnetussüsteemi igal elemendil on oma (üldine, eriline ja üksik) tähendus. Igal tunnetusteel
on oma eripära, oma võlu, oma
võimalused ja piirangud. Ühelgi
tunnetusteel pole võimalik näha
mistahes objekti kohta kõike,
mida oleks vaja selle kohta teada.
Selleks, et inimese, ühiskonna ja
kultuuri kohta midagi näha ja
tunda, on argitunnetuse kõrval
vaja vallata ka kunstilist, religioosset, filosoofilist, intuitiivset
ja teaduslikku tunnetust. Kõik

tunnetusteed sisaldavad mingil
määral kõiki teisi tunnetusteid.
Küsisin isegi Tarmo Soomerelt,
kas ta ei tahaks asutada Kohtu
tänaval sellist seminari, milles
sõnastatakse eri teadusharude
eripära, vaadatakse üle, mis on
see, mida nimetatakse teooriaks,
metodoloogiaks, metoodikaks
ja praktikaks, mis on (mis saab
olla) teadusliku uurimise objekt
ja aine, mis on analüüs ja süntees,
mis on empiiriline, statistiline ja
teaduslik fakt, mis on hinnang
ja mis on järeldus, kuidas saab
uuringu tulemustele tuginedes
tuletada ettepanekuid ja soovitusi, koostada prognoose, luua
stsenaariume, innovaatilisi programme ja projekte.
Teaduses, teaduslikes uuringutes ja innovaatilistes protsessides
orienteerumisega ei paista silma ka nn teadusajakirjanikud.
Omaette seltskond on Stenbocki
maja strateegiabüroos, riigikogu
analüüsiosakonnas ja arenguseire
keskuses. Ometi pole siiani teada
ühtki õigusakti, mille loomisel
oleks võetud aluseks mõne teadusliku uuringu tulemused, mis
oleks ka edasi- ja tagasisidestatud.
Samas peaksime ehk meenutama,
et ametlikult on Eesti teadmistepõhine ühiskond. Tegelikkuses
ei vasta see tõele. Toompeal on
hulk selliseid asutusi, kus tehakse
kogu riiki ja rahvast mõjutavaid
otsuseid, sh tehakse igal aastal
ka riigieelarve seadus. Samas
kujutatakse ette, et sõna probleem tähendab mingeid raskusi,
takistusi, ebameeldivusi ... Kuna

probleemid on sõnastamata nii
staatikas kui ka dünaamikas, ei
saa kõne alla tulla nende probleemidena tunnetatud vastuolude
põhjused ja järelikult pole midagi
rääkida ka nende (avastamata ja
sõnastamata) põhjuste (tõkete?)
vähendamisest või kõrvaldamisest ning puuduva lisamisest ja
tugevdamisest. Kui selline olukord pole häbiväärne, siis mis see
on? Igal aastal on kulutatud sadu
miljoneid eurosid IT ja kommunikatsiooni edendamiseks, aga
nüüd näeme, et inimesed ei saa
enam kuigi palju üksteisest aru.
See, mille üle arutasid lapsed
Kohila gümnaasiumis, pole aktuaalne mitte ainult üldhariduskoolides, vaid ka nn kutsekoolides, ka lasteaedades, ülikoolides
ja kõrgkoolides, ametkondades
ja erakondades. Kõne all ei ole
ainult teaduslikud uuringud ja
nende tulemuste kasutamine
õppes ja innovaatilistes protsessides. Kõne all on eeskätt teaduslik
mõtlemisviis. Paraku on see pea
kõikjal enamasti üsna võõras.
Olukorras, kus õpetajate hulgas
on üsna raske leida juhendajaid,
pole võimalik olla lähituleviku
suhtes optimistlik. Kahjuks pole
Eestis ka veel teadusliku uurimise õpikut, mida saaksid kasutada nii õpetajad ja koolijuhid,
õpilased ja üliõpilased, ettevõtjad-tööandjad ja töövõtjad kui
ka nn poliitikud ja ametnikud,
nende nõunikest rääkimata.
Palju otsingu- ja mõtlemisrõõmu!
Ülo Vooglaid

Mõtelda oli jälle mõnus!
Ja seekord juba kaheksandat korda! Esimene Kohila gümnaasiumi
uurimiskonverents toimus aastal
2000. Praeguseks on see laienenud
maakondlikuks ürituseks – osalemiskutsed saadeti kõigile gümnaasiumitele ja põhikoolidele. Seekordne uurimiskonverents toimus
13. aprillil ja oli jaotatud kahte
ossa: esimene oli gümnasistidele ja
teine pool põhikooliõpilastele.
Konverentsi esimesel poolel oli
gümnasistidel võimalus kuulata
avaettekannet oma koolivennalt,
Eesti teaduste akadeemia presidendilt Tarmo Soomerelt, kes
kõneles teemal „Meie meri kui
kliimamuutuste peegel”. Mõtlema
panevat rannikualade ja merevee
liikumise kohta jagub pikemaks
ajaks. Gümnasistide ettekanded
puudutasid erinevaid valdkondi.
Noored esitlesid oma töid asjatundlikult ja kirega. Kuulda sai nii
„Vinassi mõjust söögipeetide kas-

vule” (Karmen Mereküla Kohila
gümnaasiumist ja Elina Siniallik
Rapla Vesiroosi gümnaasiumist),
„Meesaagi sõltuvusest ilmastikust”
(Rünno Pregel Rapla ühisgümnaasiumist), „Vastuolust naiste
välimuse ja enesehinnangu vahel”
(Liis Koitla ja Kätlin Kullerkupp
Kohila gümnaasiumist), „Riigigümnaasiumi loomisest Raplasse” (Doris Lisett Rudnevs Rapla
ühisgümnaasiumist) kui ka intrigeeriva lauamängu „Julge hunt”
loomisest õpilasfirma raames (Grit
Tarvis, Mairi Tamm, Caroly Nisu
Rapla Vesiroosi gümnaasiumist).
Uurimiskonverentsi teise poole
avas teadusteater, mida toimetas Kohila gümnasist Alari Errit.
Etenduse põhipauk käis küll kogemata ära juba esimese poole
lõpus, kuid põnevaid katseid jagus
küllaga ka pärast seda. Katsetes
osalesid vallavanem Heiki Hepner
ja vabatahtlikud õpilaste hulgast.

ROHEVAHETUS on lihtne – vaata, mis taimi
sinu aias üle on ja tule neid vahetama!
REEDEL, 12. MAIL KL 14–18 (või kuni kaupa jätkub)
ARLEENIKESE LILLEPOE KÕRVAL MURUL
Kui oled tulemas, anna teada Arleenikese
lillepoodi telefonil 483 3567.
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Teadusteatri tegija Alari Errit ja vallavanem Heiki Hepner katset
läbi viimas. Foto: Toivo Niinemets

Kätlin Kullerkupp ja Liis Koitla tutvustamas oma tööd „Vastuolu
naiste välimuse ja enesehinnangu vahel“. Foto: Toivo Niinemets

Ettekannetes sai kuulda „Rapla
ühisgümnaasiumi 2.a klassi toitumisharjumustest” (Hannagreth
Urke Rapla ühisgümnaasiumist)
ja sellest, kuidas munast sai kana,
uurimistöös „Munast kanaks”
(Mikk Jõgisoo Kohila gümnaasiumist). Järgnes Rapla Vesiroosi
gümnaasiumi õpilase Anette Hannele Näki ettekanne „Vesiroosi
motiiviga keraamiline teeserviis
ja teekannu soojendaja”. Vahepeal
pakkus lõbusat sirutust ja virgutust Kohila gümnaasiumi õpilas
esinduse president Kert Markus
Valdek. Õpilasettekanded lõpetas
Eidapere kooli õpilane Lisandra
Tomson, kes rääkis legendaarsest
kehalise kasvatuse õpetajast Luule Sulest. Päeva lõpetas Tallinna
ülikooli loodus- ja terviseteaduste
instituudi dotsent, spordibioloog
Kristjan Port, kes arutles teemal

„Kas lihaseid on ikka vaja?”. Kui
keegi jääb nüüd mõtisklema, mida
Kristjan Port küll mõtles, siis tema
ettekandest tuli selgelt välja, et lihaseid on ikka väga vaja.
Hea tunne jäi südamesse, nähes
innustunud noori uurijaid ning
nende toetavaid-arendavaid juhendajaid. Suur tänu kõigile! Lõpetan Hando Runneli sõnadega:
Mõtelda on mõnus, / rääkida on
raskem, / ärgem sellepärast / pääd
veel norgu laskem! // Kõnelda on
kergem, / kirjutada raskem, / ärgem sellepärast / pääd veel norgu
laskem! // Kirjutada kergem, /
rehkendada raskem, / ärgem sellepärast / pääd veel norgu laskem!
// Mõtelda on mõnus, / kuidas
kõik on raskem, / ärgem sellepärast / mõnu mööda laskem!
Ingrid Oksaar
uurimiskonverentsi
korraldusmeeskonna liige
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Festival Kaparock avalikustas võimsa esinejaterivi!
3. juunil kell 14 avab Kohilas Tohisoo
mõisaõuel väravad kodukandi tuntuim
muusikafestival Kaparock. Parimat kodumaist muusikat, head seltskonda ning
kõike sinna juurde kuuluvat saab nautida
südaööni välja. Lavale astuvad Elephants
From Neptune, I Wear* Experiment, Púr
Múdd ja Sibyl Vane. Festivalipäeva esimeses pooles annab suvise unplugged kontserdi Uku Suviste ning üle pikkade aastate
naaseb lavale Kohila oma kollektiiv Kadi
Toom & Stele, tähistades oma 25. sünnipäeva. Kohila muusikalist taset esindavad
veel kollektiivid Lights Out, Right Click
ja Eliot Ness. Hiphopi scene esindajana saabub Kaparockile Reket ning festivaliõhtu
lõpetab legendaarne Singer Vinger!
Festivali päevajuhid on 8-aastane Otto
Samuel ja 6-aastane Aksel. Kahest vennast
vanem on lavalaudadel juba karastunud
mees – ta on juhatanud sisse Jazzkaare lastekontserte ja andnud üle auhindu Eesti
muusikaauhindade galal.
Piletid festivalile on müügil Piletilevis ning
mai lõpuni on need saadaval vaid 13 euroga.

Toomas-Hendrik Ilvese jõulukaarti.
I Wear* Experiment on välja andnud
kolm EP-d ning nende debüütalbum
„Patience” võitis tänavusel Eesti muusikaauhindade galal aasta debüütalbumi
auhinna.
Bändi muusika ja kontserdid on saanud
positiivset vastukaja väljaannetelt nagu
The Line Of Best Fit, MTV Iggy ja Louder
Than War, kes toovad esile I Wear* Experiment’i ja bändide nagu Mew, Ladyhawk,
M83, Cocteau Twins ja Prodigy ühiseid
jooni.
ELEPHANTS FROM NEPTUNE
Elephants From Neptune kärgatab oma
riff-rock’iga nagu Thor taevalaotuses haamriga. 2017. aasta Eesti muusikaauhindade
galal aasta ansambli ja aasta rokkalbumi
auhinna võitnud rühmitus veedab küll aina
rohkem aega piiritagustes riikides uusi kuulajaid hullutades, kuid ei unusta ka kodupublikut ära. Kaparockil mängib Elephants
nii oma uut muusikat albumilt „Oh No”
kui ka varasemat kraami.
REKET

Tänavusel festivalil astuvad üles:
SINGER VINGER

nud oma kutsumuse väljaspool muusikat.
Seda suurem on rõõm saada kokku kodufestivali laval ja meenutada üheskoos vanu
häid aegu.
ELIOT NESS
Kõikidel Eesti lavadel ja koos kõikide
armastatud muusikutega koos mänginud tegelased panid kokku oma isikliku
bändi. Moodne väljanägemine, teravad
ja tabavad helid ning energilised noored
muusikud loovadki popp/rokk-pundi
Eliot Ness.
2014. aasta sügisel tekkis Tallinna ja Kohila noormeestel idee ühisest bändist. Pundi
trummaril oli kohe olemas nägemus kogu
bändist. Rohkem polnudki vaja, sest muusikaline pool hakkas hoogsalt arenema juba
esimeses proovis. Esimese aasta jooksul tegeleti põhiliselt omaloomingu kirjutamise,
viimistlemise ja talletamisega, selle esmaseks
avalikustamiseks võib lugeda 2015. aasta
Noortebändi konkurssi. Võistluselt võeti
kaasa singli salvestamise võimalus, mida
toetas ja aitas läbi viia Eesti rahvusringhääling. Bänd valis endale rahvusvahelise nime,
et saaks oma unistust, muusikat ja visiooni läbi suruda nii Eestis kui ka välismaal.
Aastal 2017 lisandusid bändile klahvpillid,
et muusika helipilti rohkem värvida ja jätta
ruumi improvisatsioonile.
SIBYL VANE

Kaparocki peaesineja on legendaarne neurorokifossiil Singer Vinger, mille juhtfiguur
ja frontman on Hardi Volmer. Alates 1986.
aastast tegutsev bänd on välja andnud 10
albumit ja nende hoog ei ole raugenud.
Nooremale põlvkonnale, kes Singer Vingeri loominguga väga hästi kursis pole,
soovitame kuulata bändi megahitte „Massikommunikatsioon”, „Ära jahtu”, „Jumalaga
puberteet” ning teisi aegumatuid lugusid,
et festivalipäeva lõpus kaasa laulda oskaks.
I WEAR* EXPERIMENT

Aastal 2002 esimest korda mikrofoni taga
üles astunud Reket, kodanikunimega TomOlaf Urb, on näidanud Eesti räppmuusika
maastikul juba aastaid oma sõnaseadmisoskust. Reket on tuntud rännumehena, kes
on õppinud, töötanud ja elanud nii Los
Angeleses kui ka Londonis. Pikad rännakud
olidki 2008. aastal ilmunud debüütalbumi
„Kajapark” põhiliseks inspiratsiooniks. Aastal 2015 ilmunud album „Tuule Tee” viis
Reketi tuntuse aga juba järgmisele tasemele, millele järgnesid nominatsioonid Eesti
muusikaauhindade galal ning auhinnad
Hiphop.ee aastaküsitluses. Hetkel kuulub
Reket vaieldamatult Eesti populaarseimate
hiphopi artistide sekka.
UKU SUVISTE UNPLUGGED
Eesti laulja, pianist, laulukirjutaja ja muusikaprodutsent Uku Suviste annab sel suvel
Kaparockil eksklusiivse unplugged kontserdi. Lisaks omapärase tämbriga vokaalile oskab Uku mängida mitut pilli. 2005. aastal
sai Uku parima meeslaulja tiitli ning saavutas saates „Kaks takti ette” kolmanda koha.

I Wear* Experiment ühendab endas jõulist põhjamaist elektro-poppi ja filmilikke
helimaastikke. Lõõskav valgus, hullumeelsed rütmid, müstiline vokaal ja pöörane
sämpeldamine sulanduvad seguks erinevatest žanritest ja stiilidest. Kontsert-situatsioonis on nad visuaalselt ja heliliselt
laitmatud.
2013. aastal saatis I Wear* Experiment’i
lugu „Spring Is Cold This Year” president

KADI TOOM & STELE
Ansambel STELE oli Kohila noortebänd,
milles alustas lauljateed 11-aastane Kadi
Toom. Esialgu mängiti koolipidudel tantsuks kavereid, hiljem jõuti oma lugudega ka
tolleaegsetesse menusaadetesse „7 vaprat” ja
„Uus viis”. Bändi viimane ametlik esinemine toimus esimesel Kaparockil (2000. aastal). Praegu on kõik ansambli liikmed leid-

Alternatiivroki trio Sibyl Vane on Eesti
ja lähiriikide muusikasõprade teadvuses ja
lugude nimistus juba viimased viis aastat.
Regulaarne tuuritamine Baltikumis, Soomes ja Rootsis on neist aastatega vorminud jõulise ja veenva kontsertbändi, kelle
muusikas ristuvad õrnus ja jõulisus. Nende
karismaatiline liider, laulev kitarrist Helena
Randlaht on liialdamata unikaalne nähtus
Eesti rokimaastikul, keda on kõrvutatud
Anna Calvi ning PJ Harveyga. Muidugi
leidub Sibyl Vane’i muusikas viiteid kõigele
sellele, mida mäletame 90ndate MTV rokilistidest ja higistest rokiklubidest, mida toona külastati. 2017. aasta aprillis annab Läti
plaadifirma I Love You Records välja nende
teise albumi, mis märgib oluliselt täiskasvanulikuma kõla ja tumedama meeleoluga
uut ajajärku nende loomingus.
PÚR MÚDD
Púr Múdd sai kuulajatele tuntuks
2016. aasta Eesti Laulu poolfinaalist. Sinna
pääseti duo esimese looga „Meet Halfway”.
Tõeliselt vallutati raadiojaamad ja fännide
südamed aga singliga „The Way It Goes”,
mis tõi bändile tiitli Sky Plus sügishitt
2016.
Välismaise bändinime taha peituvad Joonas Alvre ja Oliver Rõõmus ütlevad, et lood
on inspireeritud nende eludest – sügavamast pilgust iseendasse. Samas kõnetavad
neid tihti ka ühiskonnas aktuaalsed teemad.
Noormehed oma muusikat liiga spetsiifiliselt määratleda ei taha ning see väljendub
ka nende debüütalbumi nimes „Undefined” – piirideta, seletamatu, defineerimatu.
Kohtumiseni 3. juunil Kaparockil!
Martin-Erich Torjus
festivali korraldaja
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raamatukogu soovitab Põhjamaade
kirjandust:
Aleksei Turovski, Marcus Turovski „Teekond
urust templisse ehk Märk on vaataja silmades“
Kirjastus Tänapäev, 2016, 252 lk
Miks on hakatud erinevates kultuurides teatud
loomi pidama pühaks ja miks neile omistatakse
erinevaid tähendusi ja omadusi? Kui palju on neis
müütides tegelikkust ja mida leiab maailma eri
paigus ühist ja erinevat? Aleksei Turovski ja Marcus
Turovski viivad lugeja rännakule loomade ja mütoloogia seoste põnevasse maailma. Illustreeritud
Aleksei Turovski joonistustega.
Jaak Juske „Sada põnevat lugu Tallinnast“
Kirjastus Pegasus, 2016, 207 lk
Selles raamatus on kirjas sada lugu Tallinnast. Otse
loomulikult on see vaid kaduvväike osa Eesti pealinna
rikkalikust lugudevaramust. Siin on need jutustused,
mida autor on pidanud oluliseks. Mida iga tallinlane
ja iga ajaloohuviline peaks teadma. Enamik neist on
ajaloolised faktid, mõne puhul selgub lõplik tõde ehk
tulevikus, paar lugu kalduvad aga legendide maailma. Samas on igas legendis alati ka kübeke tõde.
Ain Raal „Kuula kuuske“
Kirjastus Varrak, 2017, 240 lk
Kui mitte sagedamini, siis korra aastas meenub
kuusk ka kõige looduskaugemale inimesele. Sellel
hetkel muutub igihaljas kuusepuu otsekui väravaks
kaugetesse aegadesse, vanade tavade juurde ning
teistsuguste mõtete, olemise ja mälestuste manu.
Kuusk on ühtaegu värav ja võti, mis avab tee tagasi
lapsepõlve, loodusesse ja inimhinge heledamatesse osadesse. Kuusk on meie aegruumis lahutamatu
inimese ilmalikust kestmisest: sünnist, elust ja surmast. Rääkimata kõigest käega katsutavast, mida
kuusepuu meile ajaliseks eluks pakub. Ajast aega
on meie mail kokku kuulunud kuusk, koda ja kodu.
Raamat sisaldab folkloori ja näpuotsaga nüüdisaegset farmaatsiat ning on illustreeritud fotodega.
Aino Pervik „Hädaoru kuningas“
Kirjastus Tänapäev, 2016, 72 lk
Ka kuningatega võib juhtuda nii, et neil ei olegi oma
kuningriigis mingit võimu. Siin raamatus on just selline lugu. Kui kuningas oli veel päris väike poiss, kõrvaldasid kurjad jõud ta isa, tollase kuninga, ja võtsid
võimu oma kätte. Kuningas kasvas suureks, aga
paha regent talle enam võimu tagasi ei andnudki.
Kes on regent ja mis sellest kõigest sai, on siin raamatus kirjas. Lõpus on igatahes kõik jälle hästi.
Aino Pervik on Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 2016. aasta lastekirjanduse aastaauhindade
laureaat raamatuga „Hädaoru kuningas“.

MAIkuu
näitused ja üritused
Kohila raamatukogus
1.–29. aprill näitusesaalis
Mare Iknojani fotonäitus „Jääminek“.
22. märts – 22. aprill vitriinides
Tekstiilikunstnik Eve Selisaare näitus „Nõelutud nõud“.
12. aprill – 13. mai fuajees
Käsitöönäitus „Näpseli majas päikest püüdmas“.
Näituse avamine 12. aprillil kell 18.00.
22. aprill kell 12.00
Adik Levini loeng „7 kuldset toitumise reeglit“.
28. aprill – 31. mai vitriinides
Kohila Koolituskeskuse õpilastööde näitus.

VANUS

HARIDUS

ELUKOHT Mujal Kohila vallas, näiteks: Sutlema

Huvitab
väga

Huvitab

Ei
huvita
üldse

Kordade arv
osavõtjana

Mitu korda
aastas
(arv)

Sagedus
Tallinn

Enamasti käin

Vahel harva

Kordade arv
vaatajana

Rapla

Koht

Mitte kunagi

Kirjutage

Mujal

EI

Pigem halb

Halb

Täname, et vastasite – olete meile suureks abiks!

12. Keda Kohila vallas toimuvate kultuurisündmuste korraldajatest ja huviringide juhtidest teate?
Kirjutage:

11. Kas olete osalenud valla, mittetulundusühingute, seltsingute jms juures kultuurisündmuste korraldajana või vabatahtlikuna?
JAH
EI
Kui vastasite „JAH“, siis kirjutage, kus olete osalenud:

10. Millisest harrastus- ja huviringide töös osalemisest oleksite veel huvitatud?
Kirjutage:

9. Kas ja kus osalete harrastus- ja/või huviringide töös?
JAH
EI
Kui vastasite „JAH“, siis kirjutage, mida teete ja kus (nt siidimaal Raplas, käsitöö Kovanäpslis, näitering Hageris):

8. Kas harrastate individuaalselt mõnda kultuurivaldkonna huvitegevust?
JAH
EI
Kui vastasite „JAH“, siis kirjutage, millega tegelete (nt maalimine, käsitöö, puunikerdus):

7. Milliseid kultuurisündmusi võiks vallas veel korraldada, kus heal meelel osaleksite?
Kirjutage:

Lisage vajadusel kommentaar:

6. Millise üldise hinnangu annate valla kultuurisündmuste korralduslikule poolele?
Väga hea
Pigem
Rahuldav
hea
Reklaam ja teave sündmuste kohta
Transpordikorraldus
Sündmuste kunstiline tase
Sündmuste sagedus
Piletimüügi korraldus ja kättesaadavus
Ruumide sobivus sündmusteks
Avaliku korra tagamine
Parkimiskorraldus
Lisa

Kirjutage:

5. Kultuurikeskus tuleks ehitada, pidades silmas pikemat perspektiivi – ehituslikud nõuded, funktsionaalsus, ruumilahendused ja suure saali
vajadus, haljastus, parklad jms nõuavad ruumi ja avarust. Hävinenud rahvamaja asukohale seda ehitada ei ole võimalik.
Kus võiks kultuurikeskus asuda?

JAH

4. Kas Kohila alevisse tuleks ehitada uus ja kaasaegne kultuurikeskus?

Kui vastasite eelmisele küsimusele „Mitte kunagi“, siis lisage põhjuseid:

Kohila valla ajaleht
kohila

✁

Tohisoo mõisas
Hageri kirikus
Kohila baptistikoguduses
EAÕK Angerja koguduses
Gümnaasiumi saalis
Sutlema mõisas
Mõisakooli saalis
Kohila spordihoones
Hageri rahvamajas
Vabas õhus
Kohvikus Harakapesa
Kohvikus Omamoodi
Näitused ja kus külastate
Kohila vallamajas
Kohila raamatukogus
Tohisoo mõisas
EAÕK Angerja koguduse hoones
Sutlema pildigaleriis
Kohila raamatukogu korraldatud sündmused
Hageri muuseumis korraldatud sündmused
Valla külades ja alevikes korraldatud sündmused
Lisa

Kultuurisündmus
Vabariigi aastapäeva tänuõhtu gümnaasiumi saalis
Valla jaanituli
Keraamikasümpoosion, potilaat
Kohila kohvikute päev
Kapa männik loeb
Kaparock
Avalikud kontserdid ja etendused
Kus kontserte-etendusi külastate?

3. Milliseid Kohila vallas toimuvaid kultuurisündmusi olete külastanud viimasel neljal aastal?

Laulu-ja/või tantsupeod

Teater – sõnalavastused
Teater – muusikalavastused
Kontserdid – süvamuusika
Kontserdid – levimuusika
Kino
Näitused
Raamatukogud
Harrastajate etendused, kontserdid

Kultuurivaldkond

Huvi

18–30
Alg
Kohila alevis
31–40
Põhi
Mujal Kohila vallas
41–50
Kesk
Kirjutage:
51–60
Kõrgem
60 +
2. Milliste valdkondade vastu huvi tunnete? Meenutage, kui sageli keskmiselt ja mida väljapool Kohila valda külastate?

Naine
Mees

SUGU

1. Andmed vastaja kohta

Vastamise tähtaeg: 31. mai 2017
Vastused saate tuua: vallavalitsuse postkasti, Konsumi, Grossi ja Prillimäe kauplusesse, Hageri rahvamajja, Kohila raamatukogusse vastavatesse
küsitluskastidesse või Viljandi mnt 21 postkasti.
Juhis: Lõigake küsitlus lahti – täita saavad kaks pereliiget. Märkige väited/hinnangud, tehes kasti „X“. Lisage, kirjutage ja kommenteerige, kui
vajalikuks peate.
Palume igal vastajal täita küsitlust ainult üks kord.

MIDA ARVATE KULTUURISÜNDMUSTEST JA NENDE KORRALDUSEST NING HUVITEGEVUSEST KOHILA VALLAS?
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MIDA ARVATE KULTUURISÜNDMUSTEST JA NENDE KORRALDUSEST NING HUVITEGEVUSEST KOHILA VALLAS?

HARIDUS

ELUKOHT Mujal Kohila vallas, näiteks: Sutlema

Vastamise tähtaeg: 31. mai 2017
Vastused saate tuua: vallavalitsuse postkasti, Konsumi, Grossi ja Prillimäe kauplusesse, Hageri rahvamajja, Kohila raamatukogusse vastavatesse
küsitluskastidesse või Viljandi mnt 21 postkasti.
Juhis: Lõigake küsitlus lahti – täita saavad kaks pereliiget. Märkige väited/hinnangud, tehes kasti „X“. Lisage, kirjutage ja kommenteerige, kui
vajalikuks peate.
Palume igal vastajal täita küsitlust ainult üks kord.
VANUS

1. Andmed vastaja kohta

SUGU

Huvitab
väga

Huvi
Huvitab

Ei
huvita
üldse

Sagedus
Mitu korda
aastas
(arv)

Kordade arv
osavõtjana

Tallinn

Vahel harva

Koht

Kordade arv
vaatajana

Rapla

Mitte kunagi

Kirjutage

Mujal

Naine
18–30
Alg
Kohila alevis
Mees
31–40
Põhi
Mujal Kohila vallas
41–50
Kesk
Kirjutage:
51–60
Kõrgem
60 +
2. Milliste valdkondade vastu huvi tunnete? Meenutage, kui sageli keskmiselt ja mida väljapool Kohila valda külastate?

Kultuurivaldkond

Teater – sõnalavastused
Teater – muusikalavastused
Kontserdid – süvamuusika
Kontserdid – levimuusika
Kino
Näitused
Raamatukogud
Harrastajate etendused, kontserdid
Laulu-ja/või tantsupeod

Enamasti käin

3. Milliseid Kohila vallas toimuvaid kultuurisündmusi olete külastanud viimasel neljal aastal?
Kultuurisündmus
Vabariigi aastapäeva tänuõhtu gümnaasiumi saalis
Valla jaanituli
Keraamikasümpoosion, potilaat
Kohila kohvikute päev
Kapa männik loeb
Kaparock
Avalikud kontserdid ja etendused
Kus kontserte-etendusi külastate?

Näitused ja kus külastate

Tohisoo mõisas
Hageri kirikus
Kohila baptistikoguduses
EAÕK Angerja koguduses
Gümnaasiumi saalis
Sutlema mõisas
Mõisakooli saalis
Kohila spordihoones
Hageri rahvamajas
Vabas õhus
Kohvikus Harakapesa
Kohvikus Omamoodi
Kohila vallamajas
Kohila raamatukogus
Tohisoo mõisas
EAÕK Angerja koguduse hoones
Sutlema pildigaleriis

Kohila raamatukogu korraldatud sündmused
Hageri muuseumis korraldatud sündmused
Valla külades ja alevikes korraldatud sündmused
Lisa

Kui vastasite eelmisele küsimusele „Mitte kunagi“, siis lisage põhjuseid:

EI

4. Kas Kohila alevisse tuleks ehitada uus ja kaasaegne kultuurikeskus?
JAH

Pigem halb

Halb

5. Kultuurikeskus tuleks ehitada, pidades silmas pikemat perspektiivi – ehituslikud nõuded, funktsionaalsus, ruumilahendused ja suure saali
vajadus, haljastus, parklad jms nõuavad ruumi ja avarust. Hävinenud rahvamaja asukohale seda ehitada ei ole võimalik.
Kus võiks kultuurikeskus asuda?
Kirjutage:

6. Millise üldise hinnangu annate valla kultuurisündmuste korralduslikule poolele?
Väga hea
Pigem
Rahuldav
hea
Reklaam ja teave sündmuste kohta
Transpordikorraldus
Sündmuste kunstiline tase
Sündmuste sagedus
Piletimüügi korraldus ja kättesaadavus
Ruumide sobivus sündmusteks
Avaliku korra tagamine
Parkimiskorraldus
Lisa

Lisage vajadusel kommentaar:

7. Milliseid kultuurisündmusi võiks vallas veel korraldada, kus heal meelel osaleksite?
Kirjutage:

8. Kas harrastate individuaalselt mõnda kultuurivaldkonna huvitegevust?
JAH
EI
Kui vastasite „JAH“, siis kirjutage, millega tegelete (nt maalimine, käsitöö, puunikerdus):

9. Kas ja kus osalete harrastus- ja/või huviringide töös?
JAH
EI
Kui vastasite „JAH“, siis kirjutage, mida teete ja kus (nt siidimaal Raplas, käsitöö Kovanäpslis, näitering Hageris):

10. Millisest harrastus- ja huviringide töös osalemisest oleksite veel huvitatud?
Kirjutage:

11. Kas olete osalenud valla, mittetulundusühingute, seltsingute jms juures kultuurisündmuste korraldajana või vabatahtlikuna?
JAH
EI
Kui vastasite „JAH“, siis kirjutage, kus olete osalenud:

12. Keda Kohila vallas toimuvate kultuurisündmuste korraldajatest ja huviringide juhtidest teate?
Kirjutage:

Täname, et vastasite – olete meile suureks abiks!
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Kohila võrkpallinaiskond KohilaVK/E-Service tuli neljandat
aastat järjest Eesti meistriks!
7. aprillil toimus Kohilas Eesti meistrivõistluste kolmas finaalmäng, millega
E-Service lootis lõpetada kolme võiduni
peetava seeria, sest kaks eelmist kohtumist
oli võitnud Kohila. Kui kahes esimeses
geimis kogus võõrsil mänginud TÜ/Eeden
kodupubliku lemmiku KohilaVK/E-Service’i vastu vastavalt 22 ja 11 punkti, siis
kolmandas geimis jätkus põnevust kuni
lõpuni. Kohila juhtis 22 : 17, ent Liis
Noormetsa head servid aitasid Tartu naiskonna esmalt järele ja seejärel ka 24 : 22
ette. Rohkem tartlannad aga sel hooajal
punkte ei teeninud ja nii saavutaski KohilaVK/E-Service 3 : 0 (22, 11, 24) võidu.
Treener Peeter Vahtra usub, et kokkuvõttes võitis selle hooaja Eesti kõige tugevam
võistkond. „Olime esikoha ära teeninud ja
Tartu oli teeninud hõbeda,” ütles ta.
Kohila naiskonna jaoks on olnud tegemist väga eduka hooajaga, sest lisaks Eesti
meistritiitlile jõuti Balti liigas neljandat
aastat järjest finaali ja saadi seal hõbemedal ning Eesti karikavõistlustel võideti
kahe hõbemedali järel tänavusel hooajal
taas kõige kirkam medal.
Eesti MV lõpus valitud sümboolsesse
seitsmikku kuulus Kohila võrkpalliklubist
lausa viis mängijat: diagonaalründaja Kertu
Laak, sidemängija Julija Mõnnakmäe, temporündaja Eliisa Peit, libero Pille Vahtra
ja nurgaründaja Anastassia Gorina. Eesti
meistrid on: Kertu Laak, Julija Mõnnakmäe, Eliisa Peit, Karmen Mereküla,

Hanna-Loore Õunpuu, Pille Vahtra,
Katleen Kangur, Agnes Karm, Silvia Pertens, Merike Errit, Käroli Kärdi, Tatjana
Karpushina, Anastassia Gorina, Anni-Ly
Abel, Keiu Silm, Marie Aasorg, Katrin
Tammsaar. Võrkpalliklubi peatreener on
Peeter Vahtra, teine treener Ingrid Kangur ja Fredi Kostikov, statistik Madis
Kesküla, esindaja Carl-Robert Reidolf.
Täname kõiki toetajaid, eriti nimisponsorit E-Service’it. Tänatud olgu ka maakonna
sponsorid: Kohila Vallavalitsus, Raplamaa
Omavalitsuste Arengufond, Kohila Vineer,
Lallemand OÜ, Harviker OÜ, Contractor
OÜ, Vesiroos OÜ, Roheline Traktor OÜ,
Cafe Sofia, kohvik Omamoodi, Harakapesa, Artlink OÜ, Erec, Pureva OÜ, Marx
OÜ, Kaivi Trans OÜ, Raplamaa Sõnumid,
Mediron OÜ, Alu Metall OÜ, Vigala Piimatööstus OÜ, Ehedalt Puidune. Väga
suur tänu kõikidele lastevanematele, võrkpallisõpradele ja meie headele tuttavatele,
kes aitasid meid alati, kui seda vaja oli.
Kohila U20 võrkpallitüdrukud on
Eesti meistrivõistlustel hõbemedalil!
Sügisel olid tüdrukud karikavõitjad, talvel
said hõbemedali ja nüüd on nad taas hõbedal. Kertu Laak ja Karmen Mereküla lõpetasid sellega oma noorteklassi – aitäh kõige
hea ja ilusa eest, mida olete Kohilale teinud
ja toonud! 2017. a hõbemedalistid on: Kertu Laak, Karmen Mereküla, Andra Aavik,
Reelika Piirsalu, Annabel Kattai, Kaisa

Siimann, Karmel Kibuvits, Anne Marit
Mereküla, Anni-Ly Abel, Isabel Kaerpõld,
Eva-Lotta Sikka, Liisi Rump. Tüdrukute
treenerid on Peeter Vahtra ja Ingrid Kangur.
Kohila väikesed võrkpallurid olid
taas võidukad!
11. aprillil toimus Kohilas põhja regiooni
U12 tüdrukute ja poiste Eesti meistrivõistluste teine etapp. Kohila tüdrukud ja Kohila poiste 1. võistkond ei kaotanud ühtegi
mängu ja saavutasid esikoha (ja on suure
tõenäosusega taganud pääsu Eesti MV
finaalturniirile), Kohila 2. võistkond sai
kaela pronksmedalid. Kuldsed mängijad
olid: Elis Prunt, Melanie Narjanen, Merili Heinaru, Maarja Pärg, Greete Peters,
Lilian Haljasorg, Rebecca Pent, Sten-Markus Taasväli, Paul Mihkel Maasalu, Toren
Holder Vahesaar, Jasper Jakobson, Artus
Klemm, Martin Pillam, Robert-Heinrich Oolma. Kolmanda koha omanikud
on Siim Saaler, Silver Kuik, Riko Ilumäe,
Henri Vanem, Morris Tobi, Andreas Volman. Mängijate treenerid on Ingrid Kangur, Katleen Kangur ja Madis Kesküla.
Laste liikumislaager
„Tegus suvi“
Kohila rannavollekeskuses ja vajadusel
ka spordihoones toimub suvel neljal nädalal suvine päevalaager „Tegus suvi“, kuhu
on oodatud igas vanuses lapsed, sõltumata sellest, kas nad on osalenud eelnevalt
sporditreeningutel või mitte. Eelkõige on

see liikumislaager, kuid tegutsemist on lisaks liikumismängudele ka muudel aladel.
Mängime erinevaid mänge, joonistame,
tüdrukutele on organiseeritud soengu- ja
ilutoad, mängime lauamänge, nuputame,
seikleme lähikonnas. Laager kestab kella
10.00–16.00. Igas laagrivahetuses ööbime
soovijatega ühe öö ka telkides, teeme lõkkeõhtu, küpsetame viinereid ja vahukomme
ning veedame üheskoos toredalt aega.
Lõunat sööme kohvikus Sofia. Esialgu on
laager planeeritud nii, et õhtuks minnakse
koju. Kui on aga selliseid lapsi, kes sooviksid ööbida ja neid on rohkem kui 10, siis
proovime võimaldada ka ööbimist.
Laagrikasvatajad on Kohila VK atesteeritud treenerid Madis Kesküla, Ingrid
Kangur, Katleen Kangur ja Käroli Kärdi.

Jalgpallihooaeg ukse ees!

Pildil U11 tüdrukute võistkond ning treener Marii Veskimäe.
Foto erakogust

Aprillikuu esimesel päeval sai
kindlasti paljudes peredes kõvasti
nalja, kuid lisaks sellele on kohe
algamas ka uus jalgpallihooaeg,
mida Kohila JK Püsivus on väga
oodanud – üle väga pika aja (täpsemalt pärast kuut hooaega) on
meeskond esindatud Eesti meistrivõistlustel jalgpallis!
Kohila JK Püsivus
Püsivuse meeskond alustab mängimist IV liiga põhja/lääne regioonis, kus paremate kohtade nimel
tuleb heidelda järgmiste meeskondadega: Tallinna FC Reaal, FC
Toompea, Haapsalu JK, Tallinna
FC TransferWise, Keila JK II,
Põhja-Tallinna JK Volta II, Tallinna FC Soccernet, Maarjamäe FC
Igiliikur ja Tallinna Majandusmagistri Jalgpalliselts.
Meeskonna üks kindel eesmärk
on võidelda võimalikult kõrgete
kohtade eest, kuid arvestades seda,
et meeskonnas on palju noormängijaid, on veelgi olulisem nende
kiire sulandumine võistkonda.
Meeskonna tuumiku moodustavad kogenud mängijad Taavi Aus,
Radek Valdre, Martin Heinaru,
Raidar Heinaru, Juri Kuznetsov,
Rene Kadakas, Sander Kõva, Mart
Pint, Sander Evisalu, Harri Jõessaar ja Peep Lepikult. Lisanud on
mitmeid noormängijaid sünniaas-

tatega 1997–2001: Daniel Vljasuk,
Kevin Kalaus, Karl-Erik Prunt,
Grant Tristhan Kummer, Markus
Pikkor, Marten Põldmets, Kerbert Viimsalu, Oskar Laak, Rando
Reiska ja Karl-Ramon Vilbo.
Enamik Püsivuse mängijatest on
pärit Kohilast, mis teeb meele väga
rõõmsaks. Loodetavasti toob see
kodumängudele palju kaasaelajaid. Esimene kodumäng Kohilas
toimub 14. mail, kui võõrustame
Põhja-Tallinna JK Volta II meeskonda. Kuigi hoiame Kohila rahvast meeskonna tegemistega kursis
ka nii kohaliku kui ka sotsiaalmeedia vahendusel, ootame siiski kõiki
jalgpallisõpru meie kodumängudele kohapeale kaasa elama!
Noorte võistkonnad Eesti
meistrivõistlustel
Rõõm on tõdeda, et Kohila Püsivus osaleb taas ka noorte meistrivõistlustel jalgpallis. Algaval
hooajal oleme väljas kolme võistkonnaga. Kõige vanem võistlus
klass, kus osaleme, on tüdrukute
U15. Selles vanuseklassis osaleb
kümme võistkonda ning liialdamata võib öelda, et esindatud on kõik
tugevad klubid. Püsivuse naiskonna moodustavad Liisi Rump, Keiti
Kruusmann, Liis Tori, Elise Kreuz,
Kertu Viltok (mõlemad Raplamaa
JK), Kirke Kala, Ruth Hansar, Li-

sandra Hupponen, Emma Pütsep,
Marleen Miljand, Liis Kaidme,
Ulla Inger Veri, Alice Kersen ja
Liisu Nikišin. Mängijaid treenib
Kaido Mägi. Tüdrukuid ootab ees
tõsine katsumus, sest Kohila võistkond koosneb põhiliselt noorematest mängijatest, kui vanusepiirang
selles võistlusklassis ette näeb.
Tüdrukud saavad kindlasti palju
kogemusi, mis kuluvad marjaks
ära juba järgmistel hooaegadel.
Nende esimene liigamäng toimus
juba 20. aprillil Pärnus kohaliku
jalgpalliklubi võistkonna vastu.
Teine tüdrukute võistkond
osaleb vanuseklassis U11. Võistlusformaat näeb ette osalemist
vähemalt viiel turniiril kogu välihooaja jooksul. Paremusjärjestust
ei peeta, et vältida liigset võistluspinget. Võistkonnas mängivad
Liise Hein, Emily Hein, Liisa Reinumäe, Eliset Reinumäe, Kiersten
Kokk, Renate Väli (Raplamaa JK),
Elisabeth Kummer, Kaisa Põldmaa, Katriin Elisabeth Valdek, Lisell Viimsalu, Maarja Vahi, Lisette
Tirel, Mirette Kalju, Mia-Heleen
Abel, Deisy Abel, Katariina Kabel
ja Miina Allert. Võistkonna treener on Marii Veskimäe.
Poiste arvestuses oleme esindatud
ühe võistkonnaga võistlusklassis
U10. Meistrivõistluste formaat on
turniiridepõhine ning poistel tuleb maist kuni septembrini osaleda
vähemalt viiel turniiril. Ka selles

Kui lapsi tuleb nagu eelmisel suvel kokku
ligi 100, siis on treenereid rohkem. Lisaks
on abilistena ametis veel 11.–12. klassi
õpilased, kellele see on juba kolmas-neljas
aasta laagris töötada.
Laagrivahetused toimuvad järgmistel
aegadel:
12.–16.06.2017
10.–14.07.2017
24.–28.07.2017
14.–18.08.2017
Info: kohilavorkpalliklubi@gmail.com.
Jooksev info ilmub www.kohilavk.ee lehele ja FB lehtedele https://www.facebook.com/KohilaSport/, https://www.
facebook.com/Kohila-Rannavollekeskus-1464542367170931/

U11 korvpallipoisid saavutasid
BBBL-sarjas väga tubli 4. koha!
vanuseklassis ei peeta paremustabelit, et vältida liigset võistluspinget.
Kohila võistkonnas mängivad järgmised poisid: Kristofer Tigasson,
Sander Matt, Kristofer Kalju, Marten Trakmann, Trevor Lõhmus,
Remi-Rilos Madisson, Sten Meerbach, Ravve Valdek, Robin Saar,
Karlos Taevas ja Gregor Paenurm,
poiste treener on Ando Meerbach.
Noorte meistrivõistlustel osalemise kõrval on noormeeste võistkond
välja pandud ka noorte rahvaliiga
arvestuses. See on võistlussari noortele, kes ei saa erinevatel põhjustel
noorte meistrivõistlustest osa võtta.
Kohila noormehed (sünniaastatega
2002–2004) võistlevad esialgu alagrupi vastastega (alagrupis kokku
viis võistkonda) ning edu korral
mängitakse seejärel play-off süsteemis kõrgematele kohtadele. Võistkonnas mängivad Rando Sillaste,
Simon Mägi, Rasmus Sullakatko,
Markus Viru, Sten Viru, Mattias
Moosar, Ivan Šatalov, Kaspar Saare,
Hjalmar Vaiküll, Almar Ainjärv ja
Georg Markus Tammverk.
Kõik kodumängud ja -turniirid
toimuvad Kohila staadionil – ootame kõiki kaasa elama! Kohila
Püsivuse meeskonna ja noorte
meistrivõistlustel osalevate võistkondade tegemistega saate kursis
olla meie Facebooki lehe kaudu
(Kohila Püsivus).
Kaido Mägi
kaido@kohilajk.ee

BBBL-i 4. koht 2017. Foto erakogust

Sel hooajal osalesid meie Raplamaa noored korvpallurid, keda
abistasid ka Rae SK korvpallipoisid, Balti noormeeste korvpalli
liigas, kus lisaks Eesti, Läti ja Leedu võistkondadele osalesid ka
Soome ja Venemaa meeskonnad. Põhiturniiril oli kokku 3 etappi
ja 15 mängu, saavutati 2. koht.
Finaalturniir toimus 21.–23. aprillini Siguldas ja Allažis. Esmalt
alistati Sigulda BS, seejärel veerandfinaalis tulemusega 54 : 35 oldi
üle tugevast Läti võistkonnast BC Ridzene.
Poolfinaalis oli vastaseks samuti tugev Moskva Dinamo, pingeline mäng lõppes vastaste 45 : 35 võiduga.
Pronksimäng Atanas Sireika korvpalliakadeemia võistkonnaga
Leedust oli tõeline korvpallietendus, kus viskeõnn meie poistele
selja keeras. Kõik võitlesid tublilt, kuid seekord oli vastane parem
41 : 30. Kokkuvõtteks suurepärane ja arendav kogemus! Kiidusõnu väärivad kõik meie võistkonna poisid!
Finaalturniiril toimus ka osavusvõistlus võistkondade vahel,
1. koha võitis Raplamaa võistkond!
Võistkonna hooaja parimaks tunnistati Janre Jõgi.
Allstarsi valiti Holger Himuškin.
Võistkond osales koosseisus: Andre Asker Arro, Kristo Bogdanov,
Paul-Erik Pihlakas, Rico Robin Rikk, Aleks Runnel, Holger Himuškin, Björn Marrandi, Mairo Saarniit, Rannar Tornius, Andrus Kapsi,
Henri Vanem, Oliver Orro, Sten-Markus Taasväli, Janre Jõgi.
Treenerid: Allar Raul Antson, Siim Palu, Jüri Pritsin.
Lõplik paremusjärjestus:
1. ToPo
2. Dinamo
3. ASKA
4. Raplamaa
5. Rīdzene
6. Neva Stars
7. MuKi
8. Honka

9. Keila KK
10. Tartu Palliklubi
11. BC Tartu
12.Vilnius
13.Tiit Sokku
14. Madona
15. Sigulda
16. Saldus
Jüri Pritsin

Kohila valla ajaleht
kohila
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Portugali reis – uued teadmised ja palju häid sõpru
Kevadisel koolivaheajal käisid
neli Kohila gümnaasiumi õpilast,
Mirell Vinnal, Kromel Kruusmann, Kärt Kristina Jürissaar ja
Laurette Kristin Portugalis Bragancas. Reis oli seotud Erasmus+
projektiga „Rohelisem tulevik“,
mille eesmärk on propageerida
keskkonnahoidu noorte seas,
jagada teadmisi keskkonnast ja
arendada Euroopa riikide vahelist

Õhtul jõudsime Bragancasse, kus
saime kooli juures kokku oma kasuperedega. Enne seda kohtumist
olime kasuperede suhtes pisut
skeptilised, kuid juba tuttavaks
saades mõistsime, et meie muretsemine oli asjata. Kasupered olid
väga külalislahked, võtsid meid
kohe kui oma pereliikmeid. Kõige enam pani meid hämmastama,
et sealsetes kodudes käiakse toas

Lennujaama lähedusest renditi autod. (Vasakult) Mirell Vinnal,
Kärt Kristina Jürissaar ja Laurette Kristin. Fotod erakogust.

koostööd. Projekti liikmesriigid
on Portugal, Hispaania, Belgia,
Saksamaa ja Eesti. Portugalis
kohtusid liikmesriikide õpilased
ja nende õpetajad.
Alustasime sõitu Portugali
19. märtsi varahommikul. Jõudnud Portosse, hankisime endale
rendiautod, et mugavalt liikuda.
Otsustasime Porto linnas ringi vaadata ja tutvuda kohalike
vaatamisväärsustega.
Käisime
Douro jõe ääres promenaadil ja
lasime endale kohalikus söögikohas sealsetele traditsioonidele
vastava lõunasöögi valmistada.
Pärast seda asusimegi teele – ees
ootas üle 200 km mägist kiirteed.

välisjalanõudes ja neil on traditsioon hilisõhtul perega koos õhtusööki nautida.
Esimesel päeval tutvusime Braganca kooliga, kus on avatud 7.–
12. klass, milles õpib umbes 1200
õpilast. Kuna koolimaja on mõni
aasta tagasi renoveeritud, olid õppeklassid ja laborid modernsed.
Koolis tutvusime teiste riikide
õpilastega, presentatsioonide kaudu ka nende kodukoolidega. Järgmisena istusime ratastega rongi, et
teha ekskursioon Braganca linnas.
Käisime vaatamas linnavalitsuse
hoonet, mis asus ökolinnakus ja
mille katusel kasvas muru ning
millel oli palju päikesepaneele.

Meie parimad noorsportlased
Jalgpall
Mairo Esko, Kristo Kaal, Andrus Kapsi, Ruben Kuus, Oliver
Luik, Hugo Miljand, Martin Mäesalu, Robert-Heinrich Oolma,
Artur Rihhard Rikkinen, Rasmus Sullakatko, Morris Tobi, Erkko Villem Tomson, Martin Vetkal
Jetisõit
Mattias Reinaas
Judo
Maur Kuura
Kabe
Kris Taimre
Korvpall
Janno Kalmet, Markus Ladoga, Robi Vanem,
Georg Markus Tammverk
Lumelauakross
Alex Kurjama
Motosport
Mihkel Salujõe
Odavise
Britt Maripuu
Rahvastepall
Helen Haljasorg, Lilian Haljasorg, Merili Heinaru, Miia Mirtel Jürissaar, Melanie Narjanen, Rebecca Pent, Emma-Lota Piirmets, Miia-Mari Piirmets, Elis Prunt, Maarja Pärg, Fiona Pärnat, Liisi Rump, Gerda
Schotter, Mari-Ly Talas, Melani Vahesaar, Lisell Viimsalu
Võrkpall
Andra Aavik, Anni-Ly Abel, Rando Alviste, Helen Haljasorg, Kristen Kangur, Annabel Kattai, Karmel Kibuvits, Markus Kivi, Keiti Kruusmann, Kertu Laak, Kea Kristiin Laanmets, Paul Mihkel
Maasalu, Karmen Mereküla, Anne Marit Mereküla, Eliisa Neigo,
Emma-Lota Piirmets, Miia-Mari Piirmets, Reelika Piirsalu, Markus
Poomann, Fiona Pärnat, Egert Roodi, Liisi Rump, Gerda Schotter,
Laura Schotter, Andri Rait Schults, Ivan Šatalov, Eva-Lotta Sikka,
Helle-Maris Siilak, Sten-Markus Taasväli, Mari-Ly Talas, Heigo
Tamberg, Melani Vahesaar, Toren Holder Vahesaar, Andreas Volman

Taimede kastmiseks kasutati kogutud vihmavett. Hiljem külastasime ka Braganca lossi, kust avanes
imeilus vaade linnale. Õhtul käisime paljude Erasmus+ noortega
väljas söömas.
Teisel päeval oli maailma puude ja metsa päev, seega istutasime
kooli aias maitsetaimi ja puid. Istutamise ajal selgus, et eestlased
olid ainsad, kes olid varem istutamisega kokku puutunud. Üllatav
oli ka see, et puid istutati kõplaga.
Pärast lõunat sõitsime Castrelose
kalafarmi, kus kasvatati forelle.
Meile räägiti vee ökosüsteemist,
forellide tähtsusest seoses pärlikarpidega, kalade kudemisest, näidati
erinevas vanuses maimusid ning
saime võimaluse ise kalu toita. Kalafarmi juures korjasime samblikke
ja istutasime mõned puud.
Kolmandat päeva alustasime
koolis keemialaboris, kus uurisime vee omadusi. Hiljem suundusime bioloogialaborisse, kus
vaatlesime mikroskoobi all samblikke, mille olime möödunud
päeval korjanud. Kuna eelmisel
päeval sai koolihoovi istutatud
palju maitsetaimi, oli vaja teha
nende juurde tutvustavad sildid.
Siltide koostamisel kasutasime
liitreaalsust. Lühidalt öeldes on
tegemist lahendusega, mis võimaldab osalejatel virtuaalset ja
reaalset keskkonda omavahel
kombineerida. Kasutasime selleks
Aurasma rakendust. Tegime selle
abil taimedest lühitutvustuse, kus
oli ladinakeelne nimi, peamised
kasutusalad ja kasulikud toimed.
Pärast tegevuste lõppu suhtlesime teiste noortega ja õppisime
portugali keelt ning õpetasime neile meie emakeelt. Kuna sel päeval

oli Laurette sünnipäev, teadsime,
et talle tehakse üllatuspidu. Kui
õige aeg kätte jõudis, olime oodatud kooli puhvetisse – seal ootas
Laurettet paarkümmend inimest ja
pidulikult kaetud sünnipäevalaud.
Laual oli mitu torti, kuid hämmingut tekitas fakt, et tortide sisemus
koosnes täielikult saiast. Nad lihtsalt armastavad saia. Portugallastel
on isegi ütlus, et kui näed tagurpidi
saia ja põlevas majas last, pead kõigepealt saia ümber keerama, alles
seejärel võid last päästma minna.
Peo korraldasid Laurette kasupere,
mitmed kooli õpetajad ja õpilased
koos kooli direktrissiga. Laulsime
üheskoos sünnipäevalaulu, peolt ei
puudunud ka õnnepisarad. Sünnipäevalaps kuhjati üle kingitustega.
Neljanda päeva hommikul istusime bussile, et sõita Miranda
do Dourosse. Mirandas külastasime hüdroelektrijaama, käisime
maa-alustes käikudes ning nägime
turbiinide tööd. Pärast lõunasööki kohalikus koolis suundusime
kruiisile Douro jõele, mis moodustab piiri Hispaania ja Portugali
vahel. Nägime imeilusaid kaljusid
ning kohti, kus pesitsesid haruldased linnud. Tegevusrohke päeva järel saime minna koju enda Portugali perede juurde. Kärdi kasupere
otsustas tol õhtul teha õhtusöögi,
kuhu olid kutsutud ka mõned teised Erasmus+ noored koos kasuperedega. Laud oli jällegi rikkalikult
kaetud – oli olemas eelroog, pearoog ja seitse erinevat magustoitu.
Siit ka teadmine, et portugallastel
on väga olulisel kohal söömine,
seda tehakse igal ajal, igas kohas.
Seal öeldakse, et kui õhtusöögilt
lahkutakse ilma soovita oksendada, on see solvang. Õhtu lõppes

Maailma puude ja metsa päev. (Vasakult) Kromel Kruusmann,
Veronica Kosenkranius, Mirell Vinnal, Laurette Kristin, Kärt Kristina Jürissaar, Erik Kosenkranius.

jällegi ühes baaris, kuhu Kärt ja
tema kasuõde hilinesid tervelt kaks
ja pool tundi! Sealsetel elanikel on
kombeks igale poole hilineda, see
loob stressivabama ühiskonna ning
seda ei panda seal pahaks.
Viiendat ehk viimast päeva alustasime Braganca linna teaduskeskuses, kus tutvustati siidiusside
elu ja seda, kuidas me siidi saame.
Kuna teaduskeskus paiknes kahes
hoones, liikusime edasi teise majja, et uurida kohalikku jõge, selle
vee reostust ja jõe ümbrust. Tegevuste lõppedes võeti koolimajas
kogu projektinädal kokku. Saime
tunnistuse projektis osalemise
kohta ning väikese meene. Pärast
lõpetamist oli vaba pärastlõuna,
et olla veel oma peredega ja pakkida kohvrid. Õhtul toimus koolis tänuõhtusöök, ka seal oli laud
lookas. Pakuti mitmeid erinevaid
Portugali rahvusroogi, õhtusöögilt
ei puudunud ka saiast tort, mille
peal ilutsesid projekti liikmesriikide lipud. Juhuse tõttu oli Eesti
lipp sattunud tordile valepidi.
Õhtusöögile järgnes pidu kohalikus baaris. Bragancast pidime
lahkuma keskööl, et jõuda vara-

hommikuks Portosse lennukile.
Lahkumine oli raske, soov jääda
oli suur. Hüvastijätt ei möödunud
pisarateta kellegi jaoks.
Naasime reisilt tugevate emotsioonidega – olime saanud selle
lühikese ajaga tohutult palju uusi
tutvusi ja kogemusi, samuti keelepraktikat. Olime tutvunud Portugali kultuuri ja inimestega ning
see riik jäi meile väga südamesse.
Soov tagasi minna on suur – seal
ootavad meid väga tagasi uued
sõbrad ja kasupered, kes on lahkesti nõus öömaja pakkuma. Portugali reisi tegi nii imeliseks just
seltskond, kellega seal kokku sattusime, eriti õpetaja Veronica ja
tema abikaasa Erik, samuti meie
toredad Laurette ja Kromel. Erasmus+ projekt jätkub ning järgmine
kohtumine on Saksamaal juba selle
aasta oktoobris. Loodame, et need
õnnelikud, kes Bonni minna saavad, naudivad oma reisi sama palju
kui meie seda tegime.
Kärt Kristina Jürissaar
Mirell Vinnal

Holistiline regressiooniteraapia – mis see on?
Holistika instituut on asutatud 1998. aastal
Kopenhaagenis. Instituudi lõi ja seda juhatab
psühholoogiamagister Marina Paula Eberth,
kes on Taani kuningriigi litsentsiga psühholoog-psühhoterapeut.
Holistika instituudi eesmärk on näidata inimestele teed ja toetada enesearengus, et igaühest saaks iseenda parim väljaanne. Instituudi
ettekujutuses on inimene, kes mõtleb selgelt
ja kriitiliselt ning teeb oma elus otsustusi/valikuid, mis muudavad teda õnnelikumaks, tervemaks, loovamaks ja edukamaks. Holistiline

inimene teab, et kõik on üks ja kõik on kõigega
seotud ning seetõttu ta arvestab teiste inimeste
ja elukeskkonnaga kõige laiemas mõttes.
Elu õppetunde omandatakse tunnete kaudu. Iga inimese elus on paremaid ja halvemaid
aegu. Kui tunnete, et energia hakkab kehast
otsa saama ja tervisehädad kimbutama, on see
märk sellest, et kusagil on midagi valesti läinud. Regressiooniteraapia on imeline vahend,
mis tervendab negatiivsete emotsioonide tekitatud haavu. Holistiline terapeut on teejuht,
kes näitab, kuhu energia on kadunud ja kuidas

seda tagasi saada. Holistiline teraapia ei välista
tavameditsiini.
Kui tunned, et teema sind kõnetab ja soovid
leida endas ülesse selle väikese armsa olevuse,
kes tunneb elust rõõmu ning on täis energiat,
võta ühendust.
Holistilise regressiooni
praktiseeriv terapeut
Sirje Sikmann
sirje.sikmann@gmail.com
holistilineterapeut.ee
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Kohila Männi lasteaias õpivad lapsed
aiarühmades ja sobitusrühmades
2016/2017. õppeaasta algas
Männi lasteaias kahe rühma jaoks
„uues kuues“. Need rühmad nimetati aiarühma asemel ümber
sobitusrühmaks. Sellist nimetust kannab rühm, milles õpivad
Raplamaa
nõustamiskomisjoni
soovituse alusel erivajadusega lapsed koos ealise arenguga lastega,
arvestades, et üks soovitusega laps
võtab kolme lapse koha. Seega on
tegemist rühmaga, kus 21 lapse
asemel on nimekirjas vähem lapsi.
Erivajadusega laps ei tähenda puudega last, pigem mõistab lasteaed
erivajadusega lapse all last, kellel
on eriline ja erinev vajadus võrreldes oma eakaaslastega. Ka andekas
laps on erivajadusega laps. Selle
vajaduse täitmiseks kohandatakse keskkonda, õppekava, vahendeid ja metoodikat vastavalt lapse
arengule. Lasteaia jaoks on oluline
kõikide laste igakülgne toetamine.
Väiksema rühmakollektiivi puhul
saavad õpetajad korraldada tegevusi vastavalt laste individuaalsetele võimetele ja oskustele.
Arvestades meie ressursse väikses
vallas, eelkõige tugispetsialistide
vähesust, on õpetaja esimene spetsialist, kes last aidata saab. Seega
on oluline toetada õpetajaid. Võttes arvesse, et Eesti hariduspoliitika lähtub kaasava hariduse põhimõtetest, on erivajadusega lapsi
kõigis haridusasutustes. Meie eesmärk oli liikuda fakti tunnistamisest ka tegudeni. Nii asusime
juhtkonnaga 2016. a kevadel uu-

rima, millised erinevused sobitusrühmaga kaasnevad. Kui teooria
selge, hakkasime tööd tegema vastava rühma loomise nimel.
Õpetajate valmisolek võtta sellist vastutust on erinev. Näiteks
toob Muumi rühma õpetaja Mirjam välja: „Juba eelmises rühmas
oli meil kaks poissi, kellega oli
pidevalt raskusi, kes võtsid päeva
jooksul kogu õpetaja tähelepanu
ja jõu. Kuna mul seni puudusid
teadmised, kuidas neid mõista ja
aidata, olin kohe, kui pakuti koolitust erivajadusega laste teemal,
valmis osalema. Tean kindlalt, et
kui koolitus oleks olnud varem,
siis oleks ma teatud olukorras
käitunud teisiti ja suutnud neid
poisse paremini mõista. Kui tuli
pakkumine, et meie rühm saab
sobitusrühmaks, olin kohe nõus.
Nüüd olid mul teatud teadmised
ja mis peamine, mul on kaks toredat ja tublit assistenti. Julgust sain
ka lastevanematelt, kes esimesel
koosolekul olid nõus, et nende
lapsed näevad ja harjuvad nägema teistsugused lapsi. Nüüd, kus
ma saan iga kuu eripedagoogilist
koolitust, tunnen, et minu sügisel
vastu võetud otsus oli õige.“
Männi lasteaia pedagoogiline
personal on üheskoos otsustanud,
et kui tulevikus tekib vajadus
rühmastruktuuri muutmiseks, on
kõik nõus seda väljakutset vastu
võtma. Sobitusrühmal on suured
kasutegurid kõigile, mitte ainult
erivajadustega lastele. Sobitusrüh-

ma õpetajana töötav Marite Valeika toob välja, et väiksem laste arv
rühmas, kattuv tööaeg ja vajadusel tugiisiku olemasolu loob parema võimaluse tegeleda väiksemate lastegruppidega korraga ning
jõuda rohkemate lasteni. Oravate
rühma teine õpetaja Mare Kõiva
lisab: „Sobitusrühmas käib pidev
õppimine. Tavalapsel on juba varakult võimalus näha ja aru saada,
et kõik lapsed ei ole ühesugused.
Ta õpib rohkem märkama, õpib
keerukamates
situatsioonides
hakkama saamist, abivalmidust.
Nii nagu täiskasvanud nii ka lapsed õpivad elus kõige paremini
läbi kogemuste.“
„Kuigi praegugi on ühiskonnas
väga palju vääritimõistmist erivajaduse teemadel, on aeg pea liiva
alla pistmiseks või näpuga osutamiseks ammu möödas. Teistmoodi laste kaasamine ja aktsepteerimine peaks olema normaalne ja
tavapärane ning selles suunas tahab Männi lasteaed liikuda. Kahju on vanematest, kes kardavad
justkui avalikku häbistamist või
teiste halvakspanu ning seetõttu
loobuvad abi saamast. Hätta jääb
siiski see pisike laps. Sobitusrühm
annab võimaluse vähendada laste
arvu rühmas. Mida vähem lapsi,
seda enam saab õpetaja tegeleda
iga lapsega individuaalselt. Küsimus oligi, kas kvantiteet või kvaliteet? Lastele mõeldes on vastus
üsna selge – haridus peab olema
eelkõige kvaliteetne. Jutt sellest,

et alates käesolevast õppeaastast
käivad siin lasteaias erivajadusega
lapsed, on kindlasti müüt. Need
erilised lapsed on meiega alati olnud, me lihtsalt võtsime midagi
veel ette, et neid aidata, ja mul
on väga hea meel, et kogu Männi
lasteaed, ka vanemad, käivad seda
teed koos meiega,“ põhjendab lasteaia eripedagoog Siiri Naris.
„Lapsevanemana tean ma, et
meie rühmas on 4 erivajadusega
last – ja see ongi kogu teadmine.
Tean, et minu laps läheb hommikuti rõõmsalt lasteaeda, õhtul naaseb ta samuti rahulolevalt. Temaga
on tegeletud, ta on saanud sõpradega mängida ja mürada. Usun, et
mu laps õpib lasteaias seda, et erivajadus ei ole nakkushaigus, mille
eest tuleb kaugele põgeneda, ning
et meie hulgas elab inimesi, kes
vajavad tavapärasest pisut enam
abi ja tuge ning ka mõistmist. Ja
ta näeb, et me kõik saame üksteist
aidata ja toetada,“ kirjeldab sobitusrühma soovitusega lapse ema.
Õpetaja Mirjam võtab sobitusrühma mõtte ilusti kokku: „Me
ei tea kunagi, mis meid elus ees
ootab. Ärme siis kohe anna hinnangut, kui märkame enda kõrval teistsugust inimest. Püüame
mõista ja vajadusel aidata. Tihti
vajavad nad ainult inimlikku
toetust ja individuaalsest abi.
Mine tea, äkki ühel päeval on
meil seda endal vaja.“
Kohila Männi lasteaia pere

Sipsikud turvaliselt internetis
Veebruaris tähistati turvalise
interneti päeva. Sellest võttis osa
ka Kohila lasteaed Sipsik. Korraldasime 6–7-aastaste laste rühmale väikese ürituse, kus näitasime
Jänku-Jussi harivaid multikaid
ning seejärel said lapsed proovida kätt Kahooti viktoriinis. See
on viktoriin, mille küsimused
ilmuvad suurele ekraanile ning
vastata saab igaüks eraldi oma
tahvelarvutist. Kasutasime vanemate abiga lasteaiale soetatud
iPadi tahvelarvuteid. Meie rühmas oli suureks ekraaniks tele-

viisor, mistõttu oli viktoriini tegemine lihtne ja mugav.
6–7-aastastel lastel on juba päris
suur tahvelarvutite või nutitelefonide kasutamise kogemus, seega
on väga oluline üle rääkida, millised ohud internetis tekkida võivad
ja mida ohu korral tegema peaks.
Oli näha, et lapsed teadsid selle
teema kohta juba mõndagi, kuid
nad said korraldatud ettevõtmisest kindlasti ka uusi teadmisi.
Kuna meie enda lasteaias läks üritus väga hästi, kutsusime külla ka
Männi lasteaia 6–7-aastased lap-

sed ja Kohila mõisakooli Ip, IIp ja
IV klassi lapsed. Ülejäänud Kohila
mõisakooli lastele käisime sama
üritust korraldamas nende enda
koolis, mis oli meie jaoks arendav
ja pakkus paraja väljakutse, kuna
tavaliselt me koolilastega ei tegele.
Kohila mõisakoolis näitasime Jänku-Jussi multikaid I klassi lastele,
II, III ja IV klassi õpilased nägid
filmi „Kodukauplus Internet”, mis
pani nii lapsed kui ka õpetajad
mõtlema ja arutlema.
Kahooti viktoriinide ajal tekkis
pärast iga küsimust väike arutlus,

et miks need vastused just sellised
olid. Siinkohal soovitame lapsevanematel alati jälgida, mida laps
tahvelarvutis või nutitelefonis
teeb, mis rakendusi ta alla laeb ja
kas need on ka eakohased. Samuti võiks aeg-ajalt arutleda interneti turvalisuse teemadel.
Peale laste korraldasime sarnase turvalise interneti temaatilise ürituse ka Sipsiku lasteaia
töötajatele.
Kristina Lee
Mari Kummer
Kohila Sipsiku lasteaia õpetajad

EELK Hageri Lambertuse
koguduse teated
Pühapäev, 14. mai, emadepäev. Ristimispüha
10.45–11.45 Raamatukogu kogudusemajas
12.00–13.15 Pühapäevakool kogudusemajas
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Laulab koguduse lastekoor
Pühapäev, 21. mai
10.30 Kuulutusetund kirikus
12.00 Jumalateenistus, armulaud. Orelimuusika,
organist Mai Mänd
Neljapäev, 25. mai, taevaminemispüha
18.00 Õhtune jumalateenistus. Orelimuusika,
organist Mai Mänd
Pühapäev, 28. mai
12.00 Jumalateenistus, armulaud. Jutlustab külalis
õpetaja Ahti Peltonen Soomest Heinolast.
Orelimuusika, organist Mai Mänd
Pühapäev, 4.juuni, nelipüha
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
Orelimuusika, organist Mai Mänd
Jumalateenistused Hageri kirikus igal pühapäeval kell 12
Täpsem info koguduse kodulehel
http://www.eelk.ee/hageri/
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kuulutused
Triovara Halduse OÜ ostab metsamaad, kasvava metsa
raieõigust ja põllumaad. Võib pakkuda ka läbi raiutud
maid. Ostame ka erinevaid palke ja paberipuid, samas
müüa erinevaid 3 m küttepuid. Tel 507 2231.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee.
Telli Eesti lipud, vimplid, vardad ja vardahoidjad e-poest:
www.lipuvabrik.ee. Kaup kätte ühe tööpäevaga!
LIIV, KILLUSTIK, SÕELUTUD PÕLLU- ja METSAMULD, HALJASTUSMULD, ASFALDIPURU, KRUUS kohaleveoga. Hea
läbivus ja manööverdusvõime. Tel 507 9362.
Soovin osta teie sõidukõlbliku auto! Pakkuda võib ka
remonti vajavat või seisma jäänud autot. Pakkuda võib
ka vanarauaks muutunud autosid. Kuulutus ei vanane.
Tel 5457 5055.
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust Kohila
vallas, nii koduaedades kui ka suurematel aladel.
Helista ja küsi lisa tel 5566 0790.
Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968; 5340 2068.
AS MPT Ehitus otsib ehitustöölisi ja betoneerijaid. Töö
Tallinnas, võimalus väljaõppeks. www.mpt.ee, tel 524 4232.
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.
Katuste fassaadide pesemine ja värvimine. Tel 501 0834.
Pakun teenust koduaedades. Hoian lillepeenrad ja aiamaa
korras, umbrohuvaba. Helista ja küsi lisa tel 5667 9126.
Ostan Kohilasse 3-toalise korteri või maja (tubade arv
3-5). Korteril võiks olla vähemalt üks rõdu. Nii korter kui
ka maja võivad vajada remonti. Tel 5323 2604.
Kohila koolituskeskuse kevadine vastuvõtt kunstikooli kunsti, keraamika ja metalli huvialadele!
Vastuvõtt kunsti, metalli ja keraamika huvialadele toimub
esmaspäeval 29.05.2017. a. kell 17.00–19.00 vestluse alusel Tohisoo mõisas. Ootame lapsi koos lapsevanemaga.
Kunsti õppida soovijatel palume kaasa võtta varasemaid
joonistusi.
Õppetöö kunstikoolis toimub kinnitatud õppekavade
alusel ja alustame septembrikuu esimesel nädalal.
Täpsem info kooli kodulehel http://www.tohisoo.edu.ee/
kunstikool#kunst1 ja https://www.facebook.com/.
Palume lapsevanemaid teha kindlasti eelregistreerimine
vestlusele meiliaadressil info@tohisoo.edu.ee.
Ostan vana Toyota, sõitmiseks, taastamiseks või varuosadeks. Tel 5672 1410.
Ostame Toyota ja Mercedese sõidukeid, võib ka pakkuda
muid automarke. Tel 5567 8016.
Müüme lõhutud küttepuid! Küsi hinda!
Tel 600 5323, 5192 2723 Holmes&Meyers.

• lame- ja viilkatused (plekk, kivi, eterniit)
• fassaaditööd ja soojustamine • plaatimine
• üldehitus • vundament, betoonitööd
Tel 501 7650  E-mail: eppehitus@gmail.com

Meie hulgast on lahkunud
SIRJE GENTS
HELGA VIIDIK
EDUARD KONDAKOV
ALIIDE MULIN
AGNES KALJUVEE
Avaldame sügavat
kaastunnet Enele

EMA
kaotuse puhul.
Töökaaslased
Nerilon OÜ-st

ANNE TAAL
MART LEITALU
GERHARD JÕEORG
AINO EEROJA

Su tugev elutahe väsis…
Lahkus meie kallis naaber

Gerhard Jõeorg
Avaldame kaastunnet Vilmale ja lastele peredega
Naabrid Posti 9

Siiras kaastunne Marjele
ja Harrile peredega

ÕE
kaotuse puhul.
Taimi ja Margus

Avaldame kaastunnet
Annely’le armsa

ISA

surma puhul.
Töökaaslased
Sipsiku lasteaiast

Kauaaegset Kohila
jahiseltsi liiget

GERHARD
JÕEORGU
mälestab Kohila Jahimeeste Selts
ja avaldab kaastunnet omastele.

