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Rahulikke jõulupühi!
Jaanuarikuu sündmused
1. jaanuar
00.30 Ilutulestik alevi keskväljakul
00.30 Uue aasta vastuvõtt.
Mängib ja laulab Rein Kontson. Hageri rahvamajas
7. jaanuar
10.00 Paarisvõrkpalliturniir Kohila Noortekap 2018
Kohila spordikompleksis
9. jaanuar
20.00 Eesti MV saalijalgpallis, JK Kohila – Rummu Dünamo. Kohila spordikompleksis
13. jaanuar
10.00 Segapaaristurniiri Kohila Kap 20. juubeliturniir
Kohila spordihoones
14. jaanuar
15.00 Kohila valla seeniorite uusaastapidu Hageri rahvamajas
17. jaanuar
12.00 TV10 Olümpiastarti II etapp Kohila spordikompleksis
20. jaanuar
17.00 Võrkpalli Balti Liiga Kohila VK/E-Service – TÜ/Eeden. Kohila spordikompleksis
21. jaanuar
11.00 Eesti meistrivõistlused võrkpallis U-16 tüdrukutele. Kohila spordikompleksis
Näitused
6.11–12.01 Ehalill Halliste gobelläänide näitus „Pae
peal” Kohila vallamajas
4.12–31.01 Kohila koolituskeskuse kunstikooli õpilaste
näitus „Sinimustvalge Raku” ja „Kosmos”. Kohila raamatukogus
15.11–1.02 Maale Rapla kunstiklubi liikmete pintslist.
Kohila Tornigaleriis
1.12–1.03 Mõõteriistad Hageri muuseumis. 20.12–31.12
saab osaleda kaalude ja kaalumise töötoas

Argipäevane pühadesoov
Head Kohila valla elanikud ja külalised!
Mul on hea meel tõdeda, et
jõulud ja aastavahetus on peatselt käes. Täna, kui neid sõnu
kirjutan, on väljas lausa unelmate jõuluilm. Maad katab
kohev puhas lumevaip ja samas
ei ole liiga külm. Eile oli Soome Vabariigi 100. iseseisvuspäev. Nii mitmelegi oma heale
sõbrale helistamine tähendas
tegelikult seda, et saime rääkida meie ühisest rõõmust.
Oleme soomlastega lähedased
sugulasrahvad ja oleme vabad.
Väikerahvaste jaoks on see eriti
tähtis äratundmine.
Sellest meeleolust kantuna
olen võtnud nüüd endale veel
pisut aega, et ka jõulupühade
ja aastavahetuse kaarte ja tervitusi kirjutada. Hiljem ma
seda lihtsalt enam ei jõuaks
teha, sest tänapäeva kombed
ja arusaamad heast jõuluajast
nõuavad lõivu. Küll aga arvan,
et kõige rohkem sellist ajatut
aega, kaartide ja paljude mälestustega, on vaja ennekõike
mulle endale. Loodan, et mu
sõnades ja mõtetes on meile
kõigile midagi tuttavat.
Möödunud aasta on olnud
omamoodi meeletu aasta.
Haldusreform tõi endaga kaa-

sa palju muutusi ja kirgi. On
tunda kiirustamise märke.
Paljud ühinemiste ja ühendamiste otsused on riigis praeguseks tehtud, nende tegelikke vilju hakkame aga maitsma
alles tulevikus. Kohila vald
suutis sellest sõjast väljuda
iseseisvana. Kindlasti on meil
põhjust ka selle vabaduse üle
rõõmu tunda.
Kohila vallas on lahkuval
aastal tehtud palju olulisi otsuseid ja ettevalmistusi selleks,
et meie inimeste elu oluliselt
paremaks muutuks. Pühadetervituses ei oleks mõttekas
neid kõiki üles lugema hakata.
Olgu nimetatud vaid Kohila
gümnaasiumi juurdeehitus,
Kohila-Hageri-Sutlema kergliiklustee ning Aespa-Vilivere
suvilapiirkonna vee- ja kanalisatsiooniprojekt. Ka nende
otsuste hinnalipik on aukartustäratavalt suur, ulatudes
kümnetesse miljonitesse eurodesse. Valitud eesmärkide
täitmine ise jääb aga osaliselt
algavasse aastasse, osaliselt
hoopis kaugemale. Loodan
siiralt, et need ettevõtmised
rõõmustavad meid kõiki ja on
olulised väga paljudele.

Foto: Esne Ernits

Niisiis on meil, mida oodata. iseolemisest Eesti Vabariigi
Soovin jõulurahu – igale 100. juubeliaastal!
inimesele eraldi! Ilusat ja ajaJüri Vallsalu
tut olemist iseendaga ja oma
EELK
Hageri
Lambertuse
lähedastega!
koguduse
õpetaja,
Kohila vallale kogukonnana
soovin aga õnnistust ühistes Kohila vallavolikogu esimees
ettevõtmistes ja rõõmu oma

Ulvi Mägi pälvis Ernst Idla fondi stipendiumi
10. detsembril jagati Eesti rahvuskultuuri fondi juurde kuuluvast 120 nimelisest allfondist 2018. aastaks stipendiume ja toetusi. Loome- ja teadustööks
anti stipendium 62 isikule; stipendiume õpinguteks, täiendõppeks ja sporditegevuseks 114 isikule ning lisaks toetati 26 kultuuri- ja teadusprojekti. Kokku
eraldati 2018. aastaks 202 stipendiumi
ja toetust summas 146 241 eurot.
Ulvi Mägi pälvis stipendiumi
Ernst Idla fondist, mis toetab Ernst
Idla (1901–1980) võimlemissüsteemi
taasarendamist ja edendamist Eestis.

Selle stipendiumi eesmärk on tutvustada seda võimlemissüsteemi koolides ja rahvatantsurühmades. Ulvi
Mägi on Idla mentor aastast 2012,
kui sooritas eksami Rootsi Idla seltsis.
Idla õpetajana on ta tegutsenud juba
selle sajandi algusest. 2017. aastal oli
Ulvi Tallinna XVIII võimlemispeo
Idla võimlemissüsteemi harjutustest
koosneva kava „Liblikate lend” lavastaja (autorid Kai Randrüüt ja Tiina
Aasmann).
Palju õnne, Ulvi!

Pildil vasakult: Kai Randrüüt, Ulvi Mägi, Lia
Palmse ja Tiina Aasmann. Foto erakogust

Tule päriselt Kohila valla elanikuks –
tood kaasa rohkem hoolimist ja turvalisust enda ja kogukonna jaoks!
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Vallavolikogu info
28. novembri istungil
• Vallavanema informatsioon
Eelarve täitmine – tulud
89,1%, tulumaks 84%, kulud
56,6%.
„Eelmisel aastal oli sama
ajaga kulutusi tehtud 64,9%.
Tänavuse madalama protsendi
taga on see, et mitmete investeeringute tegemine on lükkunud edasi,” ütles vallavanem
Heiki Hepner.
Oktoobri lõpu seisuga oli
vallas 137 töötut, toimetulekutoetust sai novembri seisuga 35
leibkonda. 1. novembri seisuga
on Kohila vallas 7072 elanikku.
2. jaanuarist asuvad Kohila
vallavalitsuses tööle Merle Beljäev avalike suhete nõunikuna ja
Herkki Olo arendusnõunikuna.
Marika Jahilo küsis: „Kas vallavalitsus on kaalunud kampaaniat valla elanikuks registreerimise kohta?”
Heiki Hepner: „Jah, lehes tuleb
info selle kohta. Oleme seisukohal, et ei hakka kampaania raames loosima välja meepurke või
rahasummasid, aga pöördume
inimeste poole, et koos olles ja
koos tehes on valla eelarve suurem ja saab rohkem ära tehtud.”
Marika Jahilo: „Mis on kampaania eesmärk, mitu elanikku
valda juurde saada?”
Heiki Hepner: „Seda ei ole
võimalik prognoosida. Kui
teed pidevalt tööd ja mõtled
selle peale, et Kohilas oleks
mõnus elada, siis hakkab elanike arv tõusma. Me ei teinud

elanike kampaaniat ka 2015. ja
2016. aasta lõpus. 2015. aastal
suurenes elanike arv märgatavalt, 2016. aastal jäi see samale
tasemele. Ei oska arvata, millest. Erinevate hinnangute järgi
on Kohila vallas 400–700 sellist inimest, kes elavad püsivalt
siin, aga ei oma sissekirjutust.
Minu üleskutse volikogulastele
on see, et kui teate selliseid inimesi, siis minge rääkige nendega, selgitage elanikuks olemise
olulisust. Teenuste pakkumine
ja investeerimine sõltub piirkonna elanike arvust.”
Jaanus Ernits: „Võin tuua
näite – rääkisin inimesega,
kes elab Aespas Mäevana teel.
Tema ütles, et kirjutab ennast
varsti vallast välja, kuna teed ei
saa korda.”
Hepner vastas: „See on muidugi kahetsusväärne. Investeeringute tegemisel saame jagada
seda raha, mida on jagada. Tõsi
asi on see, et teedesse on vaja
oluliselt rohkem investeerida.”
• Kopliotsa katastriüksustele
sihtotstarbe ja lähiaadressi
määramine
Ettekandja maanõunik Varje Kajaste: „Hageri külas asuva Kopliotsa kinnistu omanik
on esitanud avalduse, soovides
moodustada iseseisvat ehitistealust ja nende teenindamiseks
vajalikku maad hõlmavat katastriüksust selleks, et asuda püstitama maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule mobiilsidemasti.
Arvestades asjaolu, et Kohila vallavalitsuse 4. oktoobri

TEADE
Kohila vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud
menetluse algatamisest Kohila alevis Tulbi tn 8 kinnistu (katastritunnus 31801:001:0033) hoonestusala suurendamiseks.
Kohila alevikogu 28. novembri 2000. aasta määrusega nr 25
kehtestati Kohila alevi Aiandi piirkonna detailplaneering,
millega määrati ala väikeelamurajooniks (määrati väikeelamurajooni struktuur, krundijaotus, ehitusõigus, piirangud,
tehnovarustus ja teedevõrk).
Projekteerimistingimustega muudetakse Tulbi tn 8 kinnistu
detailplaneeringu järgselt moodustatud Tulbi tn 8 kinnistu
detailplaneeringus käsitletud hoonestusala.
Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võib igaüks avaldada arvamust ja teha ettepanekuid. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel aadressil Vabaduse tn 1, Kohila alev või vallavalitsus@kohila.ee
ajavahemikul 27.12.2017 kuni 09.01.2018. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus
projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama nende arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik,
korraldatakse vajaduse korral haldusmenetluse seaduse
alusel vallavalitsuse avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ärakuulamiseks.
Projekteerimistingimuste eelnõuga ja lisadega on võimalik tutvuda Kohila vallamajas Vabaduse tn 1, Kohila alev ja
Kohila valla veebilehel www.kohila.ee.

KOHILA
Toimetus:
Vivika Veski
e-post: vveski5@gmail.com

Kohila valla ajaleht
Väljaandja:
Kohila vallavalitsus

Esne Ernits, tel 5564 7719,
e-post: esne.ernits@kohila.ee

Küljendus ja trükk:
Auratrükk • www.aura.ee
Tiraaž: 3250

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

Järgmine ajaleht
ilmub 10. jaanuaril

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

2017. aasta korraldusega nr 225
on antud projekteerimistingimused elektroonilise sidevõrgu
rajatisele, tuleb uue moodustatava katastriüksuse sihtotstarbeks määrata ärimaa, lähiaadressiks soovitakse Koplinurga
ja ülejäänud maatulundusmaale
jääb lähiaadressiks Kopliotsa.”
Jüri Vallsalu küsis: „Kui anti
projekteerimistingimused välja,
kas sellistel mastidel on ka mingisugune ohutsoon? Seal lähedal on ju lasteaed.”
Varje Kajaste: „Masti tahetakse paigutada surnuaia kõrvale,
põllu peale. Kui see ka pikali
kukub, siis lasteaiani ei ulatu.”
Vallsalu: „Üks asi on füüsiline
pikalikukkumine, aga kiirgus
on palju ohtlikum.”
Argo Luik: „Kui kõik on Eesti
vabariigis kehtestatud normidega kooskõlas, siis võib masti
paigutada ka elumajade vahele.”
Vallsalu soovis teada, millised
on normid.
Andrus Saare kommenteeris, et
see on ülemaailmne probleem –
mobiilsidemastidel on erinevad
sagedused ja erinevad kiirgused,
mida ei ole uuritud ja mille mõju
ei ole tegelikult veel teada.
„Minu ettepanek on, et vallavalitsus kaaluks lasteasutustes ja
ühiskondlikes hoonetes auditi
tegemist. Et nende läheduses
vastaks mastide kiirgus normidele,” ütles Saare.
Volikogu otsustas määrata ehitisealust ning selle teenindamiseks vajalikku maad hõlmava
iseseisva katastriüksuse moodus-

tamiseks Kohila vallas Hageri
külas asuva Kopliotsa kinnistu
(nr 62237), katastriüksuse tunnusega 31701:001:0430, maast
tekkivatele katastriüksustele all
järgnevad lähiaadressid ja sihtotstarbed: Kopliotsa – maatulundusmaa; Koplinurga – ärimaa.
• Uue katastriüksuse sihtotstarbe ja lähiaadressi muutmine
Urge külas asuv Uue katastriüksus, suurusega 1,63 ha, asub
alal, kus puudub detailplaneeringu koostamise kohustus,
sihtotstarve on praegu maatulundusmaa. Kinnistu omanik
soovib ehitada elamut, kuid
mitte olemasolevale õuealale.
Volikogu otsustas määrata
Kohila vallas Urge külas asuva
Uue kinnistu (katastritunnus
31701:002:0160) sihtotstarbeks elamumaa ja uueks lähiaadressiks Tammeoru.
• Detailplaneeringute vastuvõtmine
Volikogu otsustas vastu võtta
Kohila alevis Ülejõe piirkonna
osa maa-ala detailplaneeringu
ning korraldada planeeringule
avalik väljapanek kestusega 4
nädalat. Planeeringuga nähakse
ette spordihoone ja -kompleksi
maa katastriüksuse moodustamine 6661 m² suurusele reformimata maale.
Volikogu otsustas vastu võtta
Pukamäe külas Aandu tee äärse kvartali detailplaneeringu
ning korraldada planeeringule
avalik väljapanek kestusega 4
nädalat. Planeeringuga nähakse
ette ühiskondlike ehitiste maa,

Kohila valla
tublide tunnustamine
Kohila vallavolikogu tunnustamiskomisjon ootab kodanikelt,
ühendustelt, organisatsioonidelt ja ettevõtetelt ettepanekuid
selle kohta, kes võiksid olla väärilised saama Kohila valla teenetemärki, vapimärki ja aastapreemiaid – parima ühenduse
preemiat, aasta eluedendaja preemiat, elutöö preemiat – ning
aunimetust „Kohila kuldaväärt koolmeister”.
Ettepanek peab sisaldama:
1) kandidaadi nime, sünniaastat / kollektiivi,
ühenduse nimetust;
2) esitamise põhjendust;
3) kandidaadi kontaktandmeid, eelistatavalt postiaadressi;
4) ettepaneku esitaja nime ja kontaktandmeid.
Tunnustusettepanekud palume saata hiljemalt 20. jaanuariks
e-posti teel aadressile juri.vallsalu@eelk.ee või vallavalitsus@
kohila.ee või paberkandjal aadressile Kohila vallavalitsus, Vabaduse 1, Kohila 79804, märksõnaga „Tunnustamiskomisjon”.
Aumärkide, aunimetuste, preemiate kirjelduse ja omistamise
korraga saab tutvuda valla kodulehel üldinfo rubriigis „Eeskirjad ja korrad”.
Tunnustuse omistamise otsustab vallavolikogu tunnustamiskomisjon.

Kaardistame valla laste huvi
tegevuse väljaspool koduvalda
Kohila vald soovib koondada informatsiooni, millistes
väljas
pool koduvalda toimuvates huviringides (sport,
muusika, kunst, rahvakunst jne) osalevad Kohila valla lapsed vanuses 7–19 eluaastat.
Palume edastada informatsiooni (lapse nimi, vanus, klubi/kool/selts vms) hiljemalt 15. jaanuariks Kohila valla
kultuurinõunikule aadressil sigrid.pold@kohila.ee.
Suur tänu koostöö eest!

transpordimaa ja kaitsehaljastuse maa sihtotstarbega katastriüksuste moodustamine 18,7 ha
suurusele reformimata maale.
• Kohila vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis
Ettekandja Heiki Hepner:
„Kohila vallavalitsuses tähtajalisi
teenistuskohti ei ole. Määratavad teenistuskohad jagunevad
ametikohtadeks koormusega 22
kohta ja töökohtadeks koormusega 19,5 kohta. Lisatud on teenistuskohtade palgagrupid. Palgagrupid olid teenistuskohtade
kaupa kehtestatud Kohila vallavalitsuse palgajuhendis. Ebaselgust tekitas, et kõik teenistuskohad ei olnud palgagruppide
tabelis loetletud. Palgagruppide
lisamisel ei pea teenistuskohtade
koosseisu muutmisel paralleelselt muutma ka palgajuhendit.
Võrreldes hetkel kehtiva teenistuskohtade koosseisuga on
eelnõus järgnevad muudatused:
- likvideeritakse 0,5-koormusega arhitekti ametikoht;
- Kohila vallavalitsuse struktuuris olnud Kohila turvakeskuse eakate päevakeskuse perenaise 0,75-koormusega töökoht
likvideeritakse. Kuna turvakeskus on laienenud sotsiaalkeskuseks, mille tööd korraldab
MTÜ Kohila Turvakeskus, on
perenaise tööülesannete maht
vähenenud selliselt, et töökoht
tuleb likvideerida;
- seoses oluliselt suurenenud
töömahuga ehitusvaldkonnas
lisandub täiskoormusega ehituse juhtivspetsialisti teenistus-

koht. Teenistuskoht on ametikoht avaliku võimu teostamise
õigusega.”
Volikogu kinnitas Kohila vallavalitsuse
teenistuskohtade
koosseisu.
• Muudeti Kohila valla
valitsuse palgajuhendit
• Komisjonide aseesimeeste
valimine
Volikogu esimees Jüri Vallsalu
selgitas, et volikogude aseesimehed tuleb samuti salajasel hääletusel valida nagu esimehedki.
„Praegu on tulnud ettepanekud kahe komisjoni aseesimeeste valimiseks,” ütles Vallsalu.
Jaanus Ernits: „Mulle tundub,
et hakkame seadusega vastuollu
minema. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 47 lõige
1¹ ütleb: „Komisjoni esimees
ja aseesimees või aseesimehed
valitakse üheaegselt salajasel
hääletusel.” Seaduse § 47 lõige
1² ütleb, et komisjoni esimeheks saab kõige rohkem hääli
kogunud kandidaat. Komisjoni
aseesimeheks saab häältearvult
teiseks jäänud kandidaat. Kas
me peame uuesti komisjoni esimehed valima?”
Volikogu esimees Jüri Vallsalu
tegi ettepaneku see eelnõupunkt päevakorrast välja võtta
ja selle juurde järgmistel istungitel tagasi tulla.
Esne Ernits

TÄHELEPANU!
Lume tulekuga seoses palume kinnistute omanikel likvideerida teede äärest haljasaladelt kivid või tõsta need
kaugusele, mis ei sega teedelt lume lükkamist. Teede
ääres olevad kivid segavad teehooldust ning võivald
lõhkuda lumesahkasid.
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Erasmus+ projekt
„Mitmekultuurilisus kohalikus kogukonnas”
Kohila vald on Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) vabatahtlikke võõrustanud juba enam
kui kümme aastat. Tegemist on
Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi
Erasmus+ noortevaldkonna on
ühe tegutsemisvõimalusega.
Varem oli Kohila vald vaid vabatahtlikke vastuvõttev pool, kuid
sellest aastast on vallal olemas nii
saatva, vastuvõtva kui ka koordineeriva organisatsiooni akrediteeringud. See annab meile mitmekülgsemad võimalused erinevates
EVT tegevustes osalemiseks.
Käesoleva projekti käigus on
Kohilas esmakordselt teenistuses kolm vabatahtlikku. Üks
vabatahtlik, Anna Morozova
Venemaalt, on abiks nii Kohila gümnaasiumis kui ka Kohila
mõisakoolis. Kohila gümnaasiumis tegutseb ta vene ja inglise
keele õpetaja assistendina. Lisaks aitab ta nooremaid õpilasi
pikapäevarühmas
õppimisega
ja mängib nendega lauamänge.
Anna on osalenud õpilastega ka
ühistel õppekäikudel ning tutvustanud õpilastele ennast ja
oma maa kultuuri. Mitmed eesti
keelest erineva emakeelega õpilased on saanud olla Annale eesti
keele õpetajaks. Kolmel päeval
nädalas on Anna teenistuses Kohila gümnaasiumis ja kahel päeval Kohila mõisakoolis.

tis. Oman kõrgharidust avalike
suhete alal ja olen ka töötanud
selles valdkonnas – töötasin klienditeeninduse osakonnas, suhtlesin meediaga. Teise kõrghariduse
sain inglise keele õpetaja erialal.
Kuid selles töös ei ole mul pikaajalist kogemust. Olen töötanud
vaid eraõpetajana. Mulle meeldib
töö lastega ning Erasmuse projektis osalemise eesmärk oligi soov
teada saada, kas olen valmis muutuseks oma elus, et asuda tööle
täiskohaga õpetajana.
Vabal ajal olen olnud vabatahtlikuks erinevatel sündmustel
Moskvas, näiteks keele-, filmi-,
muusika- ja perefestivalidel. Olen
osalenud vabatahtlikuna ka ühes
projektis Saksamaal, kus me korraldasime lastele erinevaid mänge
ja etteasteid. Eri haridusprogrammide kaudu olen tõlkinud ilukirjandust inglise keelest vene keelde
ning osalenud loova kirjutamise
ja käsikirjade loomise kursusel.
Ma räägin vene ja inglise keelt,
natukene ka saksa ja prantsuse
keelt. Ning peagi asun õppima
eesti keelt.
EVT on mitteformaalne haridusprogramm 18–30-aastastele
inimestele, et jagada oma teadmisi, huvisid ja kultuuri; tõestada ja arendada oma oskusi, saada
uusi kogemusi ning avada ennast
uutele kultuuridele, keeltele ja
inimestele. Minu peamine huvi
on kultuuridevaheline ja mitmekeelne suhtlus. Tahan töötada
lastega. Need on põhjused, miks
ma valisin selle projekti. Usun, et
saan siin väga head kogemused ja
teha midagi kasulikku. Loodan,
et minu varasemad kogemused
aitavad mul anda endast parima.
Ma soovin siin olles õppida eesti keelt ja oma kolleegi Bibiana
abiga ka itaalia keelt. Loodan
saada häid kogemusi koolis töötamiseks, leida uusi sõpru, ideid
ja teadmisi. Mulle meeldib ka
mõte Eestis matkamisest ning
Anna endast: „Tere! Good day! ma kavatsen ka seda teha.”
Olen vabatahtlik Venemaalt. Bibiana Bedetti Itaaliast on
Oma EVT projekti teen ma Ees- teenistuses Kohila ja Hageri ava-

tud noortekeskustes ning Kohila teen head tööd.”
Farid Azizov Ukrainast on saSipsiku lasteaias.
muti teenistuses Kohila ja Hageri noortekeskustes ning Kohila
Sipsiku lasteaias.

Bibiana: „Olen 19-aastane uus
vabatahtlik Kohilas. Tulin siia
Itaaliast Rimi linnast, mis on
siinsest üsna erinev. Hiljuti lõpetasin kooli. Minu unistuseks on
alati olnud kogeda elu välismaal.
Kui ma leidsin EVT võimaluse,
siis haarasin sellest kohe kinni.
Paljud minu sõbrad küsisid, miks
ma otsustasin tulla Eestisse. Mul
ei olnud neile head vastust, aga
mul oli selle valiku suhtes hea
tunne. Nüüd, kui ma olen siin
mõnda aega olnud, olen ma oma
valikus väga kindel. Ma armastan
siinset maastikku, metsi, loodust
ümberringi ning ma olen kohtunud imeliste hoolivate inimestega, kes on alati abivalmis.
Ennast kirjeldaksin ma järgmiselt: mul on alati naeratus näol ja
püüan enda ümber olevaid inimesi naerma panna. Kuigi olen alles
19-aastane, olen alati tundnud
end iseseisvana ja valmis uuteks
kogemusteks. Kohilas on mul
plaanis läbi viia erinevaid projekte, näiteks küpsetada pitsat või
valmistada pastat. Mulle meeldib
teha sporti. Üle kõige armastan
võrkpalli. Olen liitunud ka siinse
treeningugrupiga. Mul on mitmeid hobisid, aga minu lemmikharrastus on mägedes käimine. Sel
suvel käisin mitu korda matkamas
Itaalia Alpides.
Ma loodan, et veedan oma
aasta siin parimal viisil, kohtun
mitmete uute inimestega ning

Farid: „Tulen Ukrainast, lõpetasin hiljuti Mariupoli ülikooli
ajalooõpetajana. Tahtsin osaleda
EVT projektis kohe, kui sellest
kuulsin. See on suurepärane võimalus töötada mitteformaalse
hariduse valdkonnas, arendada
oma pedagoogilisi oskusi, õppida tundma teise riigi kultuuri
ning loomulikult kohtuda inimestega, kes on huvitatud Ukraina kultuurist.
Ma otsustasin osaleda selles
projektis, kuna see on imeline
võimalus igale noorele motiveeritud inimesele ning koos saab
teha ära midagi suurt ja head.
Esiteks soovin ma leida uusi sõpru erinevatest maadest. Teiseks
soovin realiseerida ja arendada
oma oskusi mitteformaalses hariduses, õppida uut keelt, tutvuda
haridussüsteemiga Euroopa Liidus ning teha enda ümber olevaid inimesi õnnelikuks.”
Ees ootab põnev aasta meile
kõigile. EVT vabatahtlikud on
avatud suhtlemiseks kogukonnaga ning kui soovite rohkem teada saada EVT-st, siis võib julgelt
võtta ühendust nii Kohila avatud
noortekeskuse töötajate kui ka
Kohila gümnaasiumi huvijuhi ja
arendusjuhiga.
Janika Volga ja
Veronika Paletzky
Kohila gümnaasium

NAISTESELTS PIDAS JÕULUPIDU
Jõuluootus südames kogunesime seekord Jaama Köögi ruumides. Kaunilt ehitud soe tuba ja peremehe Lembit Vahuri
lahkus lõid mõnusa tunde, et oleme väga
oodatud külalised.
Duett Ene Kangur ja Marvi Väli Raikküla kultuurikeskusest juhatasid õhtu sisse südamlike jõulusoovide ja meeleolukate talvelauludega.
Lembitu ja tema abiliste pakutud jõulu-

road ning Meila ja tema abikaasa küpsetatud
hõrgutised pakkusid tõelisi maitseelamusi.
Päkapikkude kingikotist pakkide lunastamiseks olid kõik valmistunud – kõlasid
laulud, luuletused ja löödi tantsugi.
Keerutasime tantsu meiegi Ene ja Marvi
muusika saatel ning paljud tuttavad laulud
kõlasid kui ühendkoor.
Ene Kanguri meenutused ajast, mil ta Kohila kultuurielu korraldas ja kooliski kaasa

lõi, olid osaliste meelest lausa raamatu kirjutamist väärt. Nüüd toimetab ta Raikkülas
ja kutse sealsetest sündmustest osa saama
võtsime vastu suurima heameelega.
Taas kord oli põhjust rõõmustada meeleolukalt koos veedetud tundide üle. Ja ka
selle üle, et pimedas öös keerlesid akna taga
lustakad lumehelbed.
Reet Runge
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Õnn on teiste aitamine!
Kolm aastat tagasi tekkis Kohila mõisakooli õpetajal Kairis Kontusel soov ühendada oma valla inimeste jõud, et koos aidata neid,
kes tuge vajavad. Heategevuskampaania „Avatud südamega” raames on kahe aasta jooksul aidatud ligi 50 peret. Need on olnud
peamiselt pered, kes püüavad rasketest aegadest hoolimata ise hakkama saada ja abi paluma ei lähe. Need on pered, kus on palju lapsi
või töövõime kaotanud pereliige. Need on täiesti tavalised pered
meie endi seast. Kohila inimesed on olnud suure südamega ning
just tänu sellele on suudetud üheskoos palju head korda saata.
Keegi on öelnud, et andmisrõõm on kõige suurem rõõm ja
jagatud rõõm on topelt rõõm. Sel aastal soovivad heategevuskampaania „Avatud südamega” korraldajad viia palju rõõmu Katikodu ja Camphilli küla erivajadustega inimesteni. Teadmine, et
keegi sinust hoolib, on kallim kullast. Aita meil hoolida!
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Et loomad ei kõnniks omapead ...

Paljud kohalikud omavalitsused on hädas hulkuvate kasside
ja koertega ning kahjuks pole ka Kohila vald erand. Hulkuvate
koerte probleem paistab olevat seotud pigem nende jooksuajaga
ja detsembrikuiste saluudilaskmistega, kassidega aga on muret
aasta ringi. Ka sotsiaalmeedias on viimasel ajal taas sagenenud
hulkuvate loomadega seotud teadaannete arv.
Kohila vallal on koostööleping MTÜ-ga Loomade Hoiupaik
ehk kõik kinnipüütud hulkuvad loomad viiakse Tallinnasse,
aadressil Sinirebase 24 asuvasse hoiupaika. Tulenevalt seadusest
hoitakse loomi hoiupaigas vähemalt 14 päeva. Selle aja jooksul
looma vajaduse korral ka ravitakse.
Kohila vald ei saada hoiupaika kõiki kasse, kellest teatatakse.
Seda põhjusel, et suuremal osal neist kassidest on toitjad olemas
– kassidele annavad süüa ümberkaudsete majade, sealhulgas kortermajade elanikud. Seega ei ole sisuliselt tegu hulkuvate loomadega. Inimesed peavad hakkama ka ise rohkem vastutust võtma
oma tegude eest. Vald ei ole lõpuks võimeline enam probleemi
lahendama, kui probleemi tekkepõhjus ei kao. Kui te hakkate
hulkuvat looma toitma, siis sellest hetkest peale on ta teie vastutusel. Kass ju jääbki teie juurde tagasi tulema, sest teie annate
talle süüa. Sel juhul tuleks ta juba täiesti oma hoole alla võtta,
steriliseerida või kastreerida, vaktsineerida, kiipida ja talle peavarju pakkuda. Möödaminnes hulkuvaid loomi toites probleem
ei lahene, vaid aina süveneb.
Et kuidagigi piiri panna kergekäeliselt võetud lemmikutest loobumisele, ei võta hoiupaik leitud (või ka „leitud”) loomi eraisikutelt vastu ilma valla nõusolekuta. Vastupidine võiks inimestele
mõista anda, et ongi normaalne kevadeti armas väike loomapoeg
võtta ja kui temast tüdinetakse, siis küll vald temaga edasi tegeleb.
Vallal on hulkuvate loomadega tegelemiseks igal aastal piiratud
eelarve. Sel kalendriaastal oli see näiteks 4000 eurot, kuid raha
on nüüdseks kulunud peaaegu kahe ja poole tuhande euro võrra
rohkem. Muidugi on ka valla huvi, et lemmikloomad oleksid
hoitud ning muresid kassikolooniate ja hulkuvate koertega poleks, kuid paratamatult panevad rahalised võimalused peaaegu
kõigele piiri. Näiteks ühe kassi hoiupaigas hoidmine, ravimine
jms 14 päeva jooksul ning (enamikul juhtudel) lõpuks eutaneerimine läheb maksma 250 eurot. Lihtsa arvutuse kohaselt saab
4000-eurose aastaeelarvega ühes kuus hoiupaika viia 1,33 kassi.
Paar kuud tagasi pöördus valda kodanik, kelle kass oli liikunud
aastaid vabalt omapead ringi. Ilmselgelt polnud ta ka steriliseeritud ning nõnda sai ühest kassist aegamööda 12 kassi, keda ta
ka toitnud oli. Ühel hetkel hakkas kasside eest hoolitsemine aga
inimesele üle jõu käima ning siis pöördus ta valda, et vald nende
12 kassiga tegeleks.
Vald on alati reageerinud kohe hulkuvatele koertele, sest erinevalt
kassidest võivad koerad suure tõenäosusega inimest või rihma otsas
jalutatavat teist koera rünnata. Mure on see, et info hulkuvatest
koertest jõuab meieni sageli ringiga. Tihtipeale tõstatatakse teema
üles näiteks sotsiaalmeediakanali Facebook Kohila OTT lehel, mis
aga pole valla infokanal, mistõttu me seda iga päev ei jälgi.
Samuti saadeti hiljuti valda kiri MTÜ-st Pesaleidja, kus muu
hulgas heideti vallale ette, et Kohila vallavalitsus pole reageerinud
aadressilt Tööstuse tn 4a tulevatele väljakutsetele seoses hulkuvate kassidega. Seda kirja lugedes saime esimest korda teada, et
sellel aadressil, kus asub Kohila raamatukogu, samuti hulkuvate
kassidega probleeme on. Siit ka üleskutse: kui on mure hulkuvate loomadega, siis pöörduge palun otse vallavalitsusse! Nii saame
kiiremini reageerida, kui see on meie võimuses.
Kui info jooksus koertest on jõudnud meile vahetult, oleme
alati ühendust võetud ka hoiupaigaga ning koerapüüdja välja
kutsunud, kuid hoiupaiga endi sõnulgi on vähetõenäoline selline
koer kinni püüda, sest püüdja kohale jõudes võib hulkuv loom
olla juba mujal, ka kodus. Ja nii tulebki välja, et valla jaoks on
peaaegu et ainuke võimalus selgitada kodanike kaasabiga välja
hulkuvate loomade omanikud ning omanikke hoiatuste, ettekirjutuste ning trahvidega korrale kutsuda.
Kokkuvõtteks paneks inimestele südamele, et kõik teie lemmikud tuleks steriliseerida või kastreerida ja ka kiipida. Loomi tuleb
hoida toas või kui on tegemist suure õuekoeraga, siis võtta kasutusele kõik meetmed, et loom ei pääseks kinnistu piiridest välja.
Ja kui teie kassidele meeldib käia omapead, siis tuleb arvestada ka
sellega, et valla ressursid kasside isepäisusest põhjustatud tagajärgede lahendamiseks on piiratud.
Nele Leitaru
Keskkonnanõunik
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KÄISIME NAISTESELTSIGA HIINAS
Selle suurepärase võimaluse
andis meile Reet Runge tehtud
sisukas esitlus oma kahenädalasest kultuurireisist Hiinasse.
Rohke pildimaterjali, video
klippide ja huvitavate kommentaaridega vürtsitatud loo
kaudu saime teada palju huvitavat Hiina ajaloost ja kultuurist. Esitlusse pikitud viktoriiniküsimused tekitasid elevust
ja õige vastuse andjat ootas hiinapärane meene. Hiinast kaasa
toodud maiustused pakkusid
huvitavat maitseelamust.
Niisiis nautisime meiegi Pekingi vaatamisväärsusi. Jalutasime Taevase Rahu väljakul,
mille oli rajanud Mao Zedong
40 hektari suurusele maa-alale
vanade linnamüüride asemele.
Viktoriiniküsimusele, milline
1989. aastal väljakul toimunud sündmus vapustas kogu
maailma, oli vastus kiire tulema – see oli üliõpilaste meeleavaldus, mille valitsus veriselt
maha surus.
Sisenesime 1420. aastal keiser
Yongle valitsemisajal ehitatud
Keelatud Linna, kus 20 keisrit
on Hiinat valitsenud ligi 500
aastat. Võrratut vaatepilti pakkus sama keisri ajal püstitatud
Taevatempel, Hiina suurim
pühade riituste toimetamiseks
mõeldud sakraalehitis. Kui
fotod viisid meid keisri nekropoli Mingide dünastia haudade alal, saime näha ka keiser
Yonglet ennast (suure kujuna
muidugi) ja tema hauapanuseid. Ligi 40 ruutkilomeetril
on oma nekropol kolmeteistkümnel dünastia keisril.
Keisrite suveresidentsi külastades kuulsime huvitavaid
lugusid Hiina ühe mõjukama
keisrinna Cixi elust ja tema
pojapoja, Hiina viimase keisri

Hiina müür

Pu Yi keerulisest elukäigust.
Siin nägime ka hiinlannasid
vabas õhus muusika saatel
võimlemas – ehk on meilgi
neilt õppust võtta?
Vaatasime ka Pekingi linnapilti, kauneid skulptuuriderohkeid haljasalasid, sõitsime
rikšaga äärelinnas ja seiklesime
turumelus.
Kõndisime suurel Hiina
müüril, mille ehitamist alustati paarsada aastat eKr ja mis
oli mõeldud riigi kaitsmiseks.
Ometi suutsid sellest 13. sajandil läbi murda nii mongolid
kui ka 17. sajandil mandžuurlased. 10 000 km pikkune üle
mägede ja läbi tasandike kulgenud müür näitab tõsiseid lagunemise märke. Müüri üksikud
osad on korrastatud ja pakuvad
huvitavat vaatepilti nii oma
rahvale kui ka turistidele.
Xi`ani linna lähistel ootas

meid tõeline üllatus: terrakota
sõdalased – ligi 8000 elusuurust kuju. Need lasi ligi 2200
aastat tagasi valmistada keiser
Qin Shi Huangdi oma hauapanusteks. Huvitav oli ka lugu
sellest, kuidas talupojad oma
maal kaevu kaevates need aarded 1974. aastal leidsid.
Wuhani linnas saime vaadata 2000 aastat vanu kellasid ja
kuulata neil esitatud muusikapala. 65 erilise kõlaga kella, kus
iga löögiga kellale tekib kaks
erinevat heli, leiti 1992. aastal
juhuslikult Hongkongi antiigiturult. Viktoriiniküsimusele
loo pealkirja ja autori kohta
tuli vastust veidi kauem oodata – see oli Beethoveni „Ood
rõõmule”.
Sõitsime uhke kruiisilaevaga
Jangtse jõel ning nautisime
kauneid loodusvaateid. Saime
kuulda Jangtse jõe üleujutuste

vastu ehitatud Kolme Kuru
tammi saamislugu ja teame
nüüd ka seda, kuidas laevadega läbi lüüside sõidetakse.
Fengdu linnas tõusime rohkete skulptuuride ja paleedega
Vaimude mäele. Südame alt
võttis veidi kõhedaks. See on
paik, mis jutustab budismi karmimast poolest – kohtumõistmisest, põrgust ja piinadest,
mis saavad osaks neile, kes pole
oma elu õigesti elanud.
Tegelikult sai kirja ainult osa
paari tunni jooksul kuuldust ja
nähtust. Kuid need paar tundi
andsid paljudele kohalolijatele
koduteele kaasa tunde, nagu
oleksime ise sellest reisist päriselt osa võtnud. Usun, et Reet
on valmis virtuaalsele Hiina
reisile kaasa võtma ka uusi huvilisi.
Reisikaaslaste nimel tänades
Tiina Sõster

Infoks loomapidajale: uuest aastast muutuvad
volitatud veterinaararstide tööülesanded
Veterinaar- ja toiduamet kavandab järgmise aasta algusest
muudatusi, mille eesmärk on
tõsta karjakontrollide kvaliteeti, et tagada paremini teenuste
osutamine loomatervise valdkonnas ning luua üle riigi sarnane lähenemine. Praeguseni on
veterinaar- ja toiduameti juures
lepingute alusel töötanud 86
volitatud veterinaararsti, kes on
kontrollinud karjasid ja teinud
loomade diagnostilisi uuringuid.
Kuid need tegevused pole olnud
üle riigi ühetaolised, samuti on
esinenud huvide konflikte volitatud veterinaararsti riiklike
ametikohustuste ja tema põhitegevuse vahel. Seetõttu asendame
praeguse, lepingupõhiselt toimiva volitatud veterinaararstide
töö ametnike igapäevatööga.
Uue süsteemi väljatöötamiseks
loodi selle aasta alguses veterinaar- ja toiduametis vastavasisuline töörühm. Nii töörühmas
kui ka aruteludes erialaliitudega jõuti järeldusele, et kõige
efektiivsem on muuta hetkel
kehtivat süsteemi sel viisil, et

ametlikke kontrollitoiminguid
hakkavad edaspidi teostama
maakondlike veterinaarkeskuste ametnikud. Selleks võetakse
üle Eesti tööle kaheksateist veterinaariharidusega järelevalve
ametnikku. Alates 1. jaanuarist
2018 antakse kontrollitoimingud – karjade kontroll, järelevalve väiketapamajades ning
tõendite väljastamine – täies
mahus üle järelevalveametnikele. See tähendab seda, et alates
1. jaanuarist 2018 ei pea loomapidaja oma karja mistahes
tervishoiualase staatuse kinnitamise dokumendi saamiseks
pöörduma enam mitte volitatud
veterinaararsti, vaid maakondliku veterinaarkeskuse poole.
Samuti jääb alates 1. jaanuarist
2018 maakondlike veterinaarkeskuste korraldada TSE (näiteks nn hullu lehma tõve) seire.
Tuletame ka meelde, et loomapidajal on kohustus teavitada veterinaarkeskust üle 48 kuu vanuse
veise ning üle 18 kuu vanuse lamba ja kitse surmast, et maakondliku veterinaarkeskuse ametnik

saaks esimesel võimalusel tulla ja
võtta nõutava ajuproovi.
Kokkuvõtteks: karjade kontrollid planeeritakse riskianalüüsi alusel edaspidi maakondlikes
veterinaarkeskustes ning neid
teostavad järelevalveametnikud.
Soovime sealjuures säilitada senise töö paindlikkuse, mistõttu
on teretulnud loomapidajate
mõtted ja ettepanekud tegevuste praktilisel korraldamisel, et
üheskoos saaks käima pandud
kõige optimaalsem töökorraldus. Küsimuste ja ettepanekutega võite alati ka pöörduda
näiteks e-kirja teel aadressil
harles.kaup@vet.agri.ee.
Volitatud
veterinaararstide
tööks jäävad uuest aastast alates
riiklike loomatauditõrje programmide põhised karjade monitooringud ja diagnostilised
uuringud. Tegemist on pikalt
ette planeeritavate tegevustega.
Selleks võtavad volitatud veterinaararstid tulevikus ise karjade
omanikega ühendust ja lepivad
kokku, millal nad konkreetse
karja puhul üht või teist tüüpi

uuringut tegema tulevad. Volitatud veterinaararstide jaoks on
Eesti jagatud 23 tööpiirkonnaks.
Veterinaararstide töölepingud
koos lisadega, mis sisaldavad
juba kokkuleppeid konkreetsete karjade ja uuringute kohta,
on veterinaar- ja toiduamet allkirjastamiseks ette valmistanud
enne selle aasta lõppu.
Loomapidajale tähendab eelpool kirjeldatu praktikas seda, et
tema hoolsus oma karja hea tervise säilitamisel ja terviseuuringute
nõuetekohasel läbiviimisel on endiselt äärmiselt oluline ja esmajoones loomapidaja enda kätes.
Veterinaar- ja toiduamet seisab tarbimisväärse toidu ja tervete loomade eest Eestis. Selleks
kontrollib amet järjepidevat
nõuete täitmist terve toidukäitlemise ahela ulatuses: loomakasvatusest, toidu tootmisest ja
töötlemisest kuni toidu tarbijani jõudmiseni.
Harles Kaup
Veterinaar- ja toiduameti loomatervishoiu osakonna juhataja

Nr 17 Detsember 2017

kohila valla ajaleht

5

Kogukonnamuusikal „Läbitantsitud tallad”
Kohila gümnaasiumi saalis
etendus 4. ja 5. detsembril Kaari Sillamaa kogukonnamuusikal
„Läbitantsitud tallad” – moodne muusikaline muinasjutt vendade Grimmide ainetel.
Lugu saab alguse tänapäeva
klassiõpilastest, kes on koos õpetajaga vanades lossivaremetes
ekskursioonil. Klassi popp-tüdruk Kai ja oivik-nohik Taavi
eksivad lossi käikudesse ära ja
satuvad muinasjutukuningriiki.
Sealt algab juba Grimmide lugu:
kümme printsessi käivad öösiti kusagil tantsimas, kus nende
kingatallad ära kuluvad …
Lavastaja Kairis Kontus tegi
seda taas – see, mida vaatajad
kogeda ja näha said, oli imeline.
Justnagu tegutsekski Kohilas statsionaarne muusikaliteater, esinejad olid niivõrd heal tasemel.
Peategelasi mängisid Celine
Saar (Kai) ja Marten Põldmets
(Taavi). Ühtekokku käis laval
ligi sada muusikalipisikust nakatunut. See oli võimas lavastus. Muusikaline juht oli Maarja Paju, kunstiline juht Katrin
Kurjama, koreograafia oli seadnud lavastaja Kairis Kontus.
Suur tänu kõigile, kes selle
muusikali-ime Kohilas teoks
tegid!
Esne Ernits
Fotod Tiiu Reinumäe
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Tantsupisik pani lapsed lustima!
11. novembril toimus Kohilas
juba mitmendat korda vahva
kunstipäev „Tantsupisik”, kus
lapsed said osaleda põnevates õpitubades. Koolituspäeval
osalesid Kairis Kontuse MTÜ
Gaudeo tantsurühma Ilus Rüht
tantsulapsed ja külalised nii Tallinnast kui ka Tamsalust. Töötoad toimusid korraga Kohila
mõisakoolis, Kohila gümnaasiumis ja Kohila spordihoones.
Vahva päev algas tutvumismängudega. Kohila, Tallinna ja
Tamsalu tantsulapsed „sulatasid
kiiresti jää” ja õppisid mängude
kaudu üksteist tundma. Seejärel
mindi põnevusega tundidesse.
Möödunud suvel osalesid tantsulapsed koolinoorte laulu- ja

tantsupeol ning on praegu oma
trennides samme seadmas, et
võtta osa 2018. aasta Raplamaa
laulu- ja tantsupeost ning Kohila
valla külade öölaulupeost. Selles
vaimus sai korraldatud rahvatantsu õpituba, mille viis läbi
Sigrid Mägi. Sigrid jõudis rahvatantsu juurde juba algklassides
ning on nüüdseks tantsinud rohkem kui 15 aastat. Praegu tantsib
ta Kohila tantsurühmas „Rõõmutallad”, mis on viinud Kohila
tantsijad nii laulu- ja tantsupidudele kui ka välisfestivalidele.
Rahvatantsu tunnis õpiti kaerajaani, suuremad harjutasid Mait
Agu versiooni sellest tantsust.
Akrobaatika tunnis said lapsed
õppida uusi trikke ning panna

proovile oma kehalised võimed.
Seda õpituba juhendas Kairis
Kontus, kes on kauaaegne tantsutreener ja Kohila mõisakooli
õpetaja.
Akrobaatika tunnis harjutatut
said lapsed kasutada ka kunstiteemalises töötoas, kus lastele
anti ülesanne joonistada üles
tantsulisi poose. Laste endi võetud poose juhendas paberile panema Karina Pint, kes on kunsti
õppinud Tallinna kunstigümnaasiumis. Farmaatsiaõpingud
viisid Karina tööle apteeki, aga
kunst ja käsitöö on jäänud talle
väga hingelähedaseks ning põlise Kohila elanikuna tuli ta heal
meelel lapsi kunsti vallas juhendama. Lastele pakkus selles tun-

Omamoodi
jõulupuu
Hageris ühes kodus särab
omamoodi jõulupuu – pere
naine pani sellele nimeks
„Motomehe jõulupuu”.
Nimelt sättis ta kuusekujuliselt paika poja läbi aastate
motovõistlustelt võidetud
karikad. Vahele veel kuuseküünlad ja sära kui palju!
Foto Esne Ernits

nis rõõmu nii modelliks olemine kui ka pooside visandamine.
Eriti tore oli lastel võrrelda, kui
huvitavalt ja erinevalt töötoa tulemused paberile said.
Unikaalse kogemuse said lapsed Aafrika trummide ja tantsude tunnist. Seda korraldas
trummi- ja tantsutrupp Kuku! –
rütmientusiastide sõpruskond
Tallinnast, kes Aafrika muusikast innustatuna paar korda
nädalas koos trummi ja tantsu
lööb. Inspiratsiooni ammutavad nad põhiliselt Lääne-Aafrika põhjatust kultuuripärandist.
Trummi- ja tantsutrupi liikmetele meeldib väga oma oskusi
lastega jagada. Aafrika muusika
pani tantsijatel silmad särama

ning ürgsed rütmid kajama.
Väga praktilise ja õpetliku tunni noortele tantsijatele korraldas
Viivika Kalmus, kes õpetas lapsi
juuste eest hoolitsema ja soenguid tegema. Lapsed kuulasid
igapäevaseid juustehoolduse nippe ning proovisid ka ise üksteise
peal esinemissoengute tegemist.
Ilmselt võtsid lapsed õpetussõnu
hästi kuulda, sest nende omavahelises jutuajamises arutati teemat hiljem põhjalikult – kaunid
ja hoolitsetud juuksed on noortele neidudele väga olulised.
Õppetundides osalenud lapsed tõid hiljem välja, et neile
meeldis väga uusi sõprussuhteid
luua. Artikli kirjutamise ajaks
olid nad juba jõudnud vahetada

külla tulnud tantsulastega uute
akrobaatikatrikkidega videosid.
Lisaks uutele sõpradele ja vahvatele kogemustele tõi laste suule
naeratuse ka magustoiduks
pakutud jäätis.
Päeva ei lõpetatud lihtsalt teineteisele lehvitamisega, vaid
ikka tantsimisega. Kõik rühmad
esitasid varem trennis õpitud
tantsukavasid. Alles seejärel sai
„Tantsupisiku” kunstipäev läbi
ning lapsed viskasid õhku lootuse, et ehk tuleb ka järgmisel
aastal midagi sama vahvat.
Kunstipäeva „Tantsupisik” toetasid Kohila vallavalitsus ja
MTÜ Gaudeo.
Eva Lillemaa
Fotod erakogust
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Nordplus Juniori rahvusvaheline projekt
„Firstimers” Kohila Sipsiku lasteaias
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EELK Hageri Lambertuse
koguduse teated
Pühapäev, 24. detsember.
Advendiaja 4. pühapäev. Jõululaupäev
12.00 Jumalateenistus, armulaud.
16.00 Jõuluõhtu jumalateenistus.
Laulab kammerkoor Lambertus
18.00 Jõuluõhtu jumalateenistus.
Laulab koguduse segakoor.
Esmaspäev, 25.detsember. Esimene jõulupüha
12.00 Perejumalateenistus, armulaud. Laulab lastekoor.
Teisipäev, 26. detsember.
Teine jõulupüha. Kontserdid kirikus
12.00 Heategevuslik jõulukontsert kirikus Kohila
mõisakooli eestvõttel ja toetuseks.
Laulavad Kapa Kohila kammerkoor,
solist MARGUS VAHER ja Kohila mõisakooli õpilased.
17.00 LENNA KUURMA ja JUSS HAASMA jõulukontsert.
Kontsert on piletitega. Piletid müügil Piletilevis.
Pühapäev, 31. detsember 2017. Vana-aasta
12.00 Jumalateenistus, armulaud
Esmaspäev, 1. jaanuar 2018. Uusaasta
12.00 Jumalateenistus, armulaud
14.00 Kuulutustund-jõulupuu kogudusemajas
Pühapäev, 7. jaanuar
12.00 Jumalateenistus, armulaud
Pühapäev, 14. jaanuar
10.45–11.45 Raamatukogu kogudusemajas
12.00–13.15 Pühapäevakool kogudusemajas
12.00 Jumalateenistus, armulaud

Projektis osalevad partnerid Lätist, Leedust ja Eestist. Foto erakogust

Projektis „Firstimers” osaleb
lisaks Sipsiku lasteaiale veel
kaks Läti lasteaeda ning üks
Leedu lasteaed.
„Firstimersi” projekt hõlmab endas nelja teemat, mida
projekti partnerite lasteaiad
lastega käsitlevad. Käesoleva
projekti teemad on erinevate
riikide rahvusmängud (Eesti-Läti-Leedu) ning raamatute
esitlus: „Tervislikud eluviisid”,
mille järel valmib sõnaraamat,
ja „Väikesed kodanikud”, kus
tutvustatakse oma kodukohta.
Projekti põhimõte on vahetada kogemusi, saada uusi
teadmisi erinevatest metoodi-

katest ning esitleda kokkusaamistel õpitut.
Esimene kohtumine on lasteaedade vahel toimunud ja
see läks edukalt. Lasteaiad said
kokku Leedus Šiauliai linnas
Klevelise lasteaias. Esimene
teema oli erinevate riikide rahvusmängud, kus Sipsiku lasteaialapsed pidid õppima ühe eesti
rahvusmängu, selle üles filmima
ja teistele projektipartneritele
saatma. Meie saime vastu kolm
Läti ja Leedu rahvusmängu,
millest oli tarvis välja valida üks
ning see seejärel läbi mängida,
selgeks saada ja videosse võtta,
et kohtumisel uut mänguoskust

esitleda. Eesti poolt läks teele
mäng „Lambad-lambad, tulge
koju”. Päikeseliblikate rühm,
kes selle teemaga projektis osales, valis saadetud mängude
seast mängu „Kes aias?”, mis oli
nendele lastele täiesti uus mäng.
Tuleb välja, et ka Läti lastel on
sama mäng olemas.
Esimesel kohtumisel rääkisid
kõik partnerid, kuidas lastel
uue rahvusmängu õppimine
läks, ning kõigil neljal partneril
olid ette valmistatud lasteaeda
tutvustavad esitlused. Saime
väga palju põnevaid uusi ideid,
mida võiksime oma lasteaias
katsetada.

Õhtusöögil vahetasime projektipartneritega
kogemusi,
kuidas eri riikides haridussüsteem toimib. Vestlused olid
põnevad ja silmaringi laiendavad. Järgmine kohtumine
tuleb jaanuaris ning seekord
juba Lätis. Julgustame ka teisi
Nordplus Juniori projektides
osalema, see on väärt kogemus!

Jumalateenistused Hageri kirikus igal pühapäeval kell 12
Täpsem info koguduse kodulehel
http://www.eelk.ee/hageri/

Kristina Lee,
Mari Kummer
Sipsiku lasteaia õpetajad

Saalijalgpall lööb Kohilas laineid
Pisut ootamatult on Kohilas
kõvasti laineid löömas saalijalgpall – ehkki hooaeg on
kestnud alles neli vooru, juhib
Kohila meeskond liigat täis
eduga – 12 punktiga (28. novembri seisuga).
Kohilas on saalijalgpalli mängitud tegelikult juba
mitu head aastat. Seni on
seda tehtud teises liigas, kus
on võidetud mitmeid teisi
ja ka kolmandaid kohti. Ka
möödunud hooaeg lõpetati
teise kohaga. Käesoleval sügisel sai Kohila meeskond kutse
aga juba esiliigasse ning kutse
võeti ka julgelt vastu. Senini
on debüüt olnud väga edukas.
Vägeva stardi „süüks” võib
pidada kindlasti võistkonna
stabiilset koosseisu – võistlejad on kokku mänginud juba
neli-viis hooaega. Mehed
oskavad mängus kasutada
kombinatsioone ja liikumisi. Võistkonna moodustavad
Kohila mehed Taavi Aus, Radek Valdre, Martin Heinaru,
Sander Kõva, Juri Kuznetsov, Rene Kadakas ja And-

re Mitrovski. Võistkonda
kuuluvad veel „võõrleegionä
rid” mujalt Raplamaalt –
Mario Kuum, Raigo Noode
ja Tanel Oeselg – ning Sakust – Jaan-Kristjan Kaalma.
Oluline liituja uuel hooajal
on olnud väravavaht Mario
Kuum, kelle kindel tegutsemine väravasuul on aidanud
kaitses asjad korras hoida.
Eraldi väärib kindlasti mainimist ka Prillimäelt pärit
noormehe Sander Kõva võimas resultatiivsus. Pärast
4. vooru juhib Sander väravalööjate edetabelit 9 tabamusega.
Kohila meeskonna konkurendid esiliigas on Maccabi,
Tallinna FC Cosmos II, Tallinna SK Augur Skanton,
Rummu Dünamo, Narva
United FC II, FC Jõgeva
Wolves ja Narva SK Ganze.
Liiga tugevusest annab kindlasti aimu see, et mitmed esiliigas osalevad võistkonnad
on duubliks meistriliiga võistkondadele ning võivad kasutada esiliiga mängudes meist-

riliiga kogemustega mehi.
Lisaks meeskonna edule
teeb rõõmu kindlasti ka päris
arvukas pealtvaatajaskond,
kes mängudel kaasa elamas
käib. Tõsi, saalis veel siiski
ruumi on ning kõik huvilised on oodatud kodusaali
omakandi meestele pöialt
hoidma. Saalijalgpall on oma
olemuselt väga atraktiivne
spordiala. Mäng on tavajalgpallile omaselt kontaktne,
kus on lubatud teatud määral ka kehamäng. Samuti on
suureks plussiks kindlasti
see, et saalijalgpallis lüüakse oluliselt rohkem väravaid
kui õues murul vutti mängides. Väravaid pakutakse
igas mängus igale maitsele,
nii individuaalsete meisterlike soorituste kui ka ladusate
kombinatsioonide tulemusena. Kõik see annab mõjuva
põhjuse tulla mängu ka saali
kaema ning võistlejatele kaasa elama. Kohila saalijalgpalli
meeskonna järelejäänud kodumängud toimuvad järgmistel aegadel:

KINOÕHTU KOHILA RAAMATUKOGUS
8. jaanuaril kell 19.00

Eesti-Soome uus film

„IGITEE”
Pilet 3 €

• 09.01 kell 20.00
JK KOHILA vs
Rummu Dünamo
• 28.01 kell 19.00
JK KOHILA vs
Narva SK Ganza
• 03.02 kell 13.00
JK KOHILA vs
Tallinna FC Cosmos II
• 10.02,kell 17.00
JK KOHILA vs
FC Jõgeva Wolves
Kuidas läheb meeskonnal
võõrsil mängides, sellest saate
täpsemalt teada Kohila jalgpallikooli Facebooki lehelt.
Kaido Mägi

Jussi Ketola, kes on naasnud tagasi koju Soome pärast Ameerikas
töötamist, röövitakse keset ööd oma kodust ja viiakse musta autoga idapiirile. Röövijate plaan on ta sealsamas maha lasta, kuid Ketola pääseb põgenema ning ta jookseb meeleheites üle piiri Nõukogude Liitu. NKVD määrab Ketolale uue identiteedi ja töökoha
kolhoosis. Ta saab ka uue naise. Koos Ameerika immigrantidega,
kes on omal vabal tahtel asunud elama Karjala-Soome NSV-sse,
osaleb ta töölisrahva paradiisi ehitamisel ja hakkab elust isegi rõõmu tundma. Ühes Stalini suurpuhastusega muutub see paradiis
aga kiirelt põrguks. Ketola näeb ja kogeb asju, mille toimumist ei
usuks keegi, kui need sündmused poleks päriselt ...
„Igitee” jäi armastatud näitleja Lembit Ulfsaki viimaseks tööks
ekraanil.

Kohila valla ajaleht
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kuulutused
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, info@est-land.ee
Müüa toorest 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
Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. Tel 5352 9476 ,
e-post: mehitus@gmail.com
OSTAN TEIE SÕIDUKÕLBULIKU, REMONTIVAJAVA VÕI SEISVA
SÕIDUKI! VÕIB PAKKUDA KA ÜLEVAATUSE JA KINDLUSTUSETA
SÕIDUKEID! KUULUTUS EI VANANE!
Tel 5457 5055, e-post: alka515@hotmail.com
VIKERFORELLI MÜÜK Pirgu kalakasvatuses. 7 €/kg.
Tel 5346 7418
EcoBox OÜ otsib enda meeskonda töökat ja motiveeritud
TOOTMISTÖÖTAJAT
Sinu peamiseks ülesandeks on: pakendite valmistamine,
töötamine erinevate seadmetega, tootmise abitegevused –
komplekteerimine, pakendamine, ladustamine
Nõudmised kandidaadile: keskharidus,
valmidus meeskonnatööks
Kasuks tuleb: eelnev töökogemus tootmisettevõttes
Omalt poolt pakume: sõbralikku meeskonda, mitmekülgset
tööd, motiveerivat töötasu, kohapealset väljaõpet tööülesannete täitmiseks
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Töökoha asukoht: Tööstuse 19, Kohila, Rapla maakond
Oma CV ja motivatsioonikirja palume saata meiliaadressile
pakendid@pakendid.ee märgusõnaga „TOOTMISTÖÖLINE”
Kontakt: Riin Ranniste, pakendid@pakendid.ee,
+372 5814 1463
EcoBox OÜ otsib enda meeskonda särasilmset
MÜÜGIASSISTENTI
Kui oled oskuslik suhtleja, kohusetundlik, motiveeritud, valdad lisaks eesti keelele inglise keelt kõnes ja kirjas ning saad
aru ka vene keelest, omad autojuhilube ja sul on soov ennast
arendada ja saada juurde uusi teadmisi, siis just sind ootame
meile kandideerima.
Sinu peamiseks ülesandeks on müügitiimi abistamine igapäevases kliendisuhtluses, kliendivõrgustiku haldamine ning
hinnapakkumiste koostamine.
Pakume mitmekülgset ja huvitavat tööd, motiveerivat tasu
ning toetavat meeskonda.
Kontori asukoht: Tööstuse 19, Kohila, Rapla maakond
Oma CV ja motivatsioonikirja palume saata meiliaadressile
pakendid@pakendid.ee märgusõnaga „MÜÜGIASSISTENT”
Kontakt: Riin Ranniste pakendid@pakendid.ee,
+372 5814 1463

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

Kallid Eha ja Aleksander Asperg!
Teil ammugi hallid on oimudel juuksed
ja palgeil on aastate vaod.
Kuid noorus teil hinges ja säragi silmades,
et need teie juurest ei kaoks!
Armsaid radu sa enam ei käi,
kodumaja sind leinama jäi ...
Mälestame toredat naabrimeest

ANTS PÄRNAMÄGE

Õnnitleme
kuldpulmade puhul!
Lapsed ja lapselapsed

ja avaldame kaastunnet Mariannele lastega
KÜ Lõuna põik 1 elanikud
Mälestame kauaaegset
naabrimemme

ALMA
BORNI

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.

Põder, Nippmann, Mirma,
Nevski, Murumaa ja Lukki

Avaldame kaastunnet
Merle Korvile kalli

ema
surma puhul.
Männi lasteaia pere

Väikelaevajuhi kursus Raplas
20. jaanuar – 4. veebruar
Laupäevadel ja pühapäevadel
10.00–18.00 (kokku 6 päeva)
Hind 400 €

Info ja registreerumine:

www.paadiluba.ee

