KOHILA

Kohila valla ajaleht

Veebruarikuu sündmused
2. veebruar
19.00 Tantsuõhtu Saku puhkpilliorkestriga,
Hageri rahvamajas
3. veebruar
13.00 Eesti MV saalijalgpallis, I liiga JK Kohila –
Tallinna FC Cosmos II, Kohila spordikompleksis
17.00 Võrkpalli Balti liiga, Kohila VK/E-Service –
Alytaus-Jotvingiai, Kohila spordikompleksis
4. veebruar
12.00 Võrkpalli Balti liiga Kohila VK/E-Service –
TK-Kaunas ASU, Kohila spordikompleksis
5. veebruar
18.30 Keraamika kursus täiskasvanutele,
Kohila koolituskeskuses
10. veebruar
15.00 Ena Metsa lugude õhtu
„Inimhetked ja kohtumisretked“, Kohila raamatukogus
10. veebruar
17.00 Eesti MV saalijalgpallis, JK Kohila –
FC Jõgeva Wolves, Kohila spordikompleksis
11. veebruar
10.00 Raplamaa seeriavõistlused lauatennises,
V etapp, Kohila spordikompleksis
17. veebruar
10.00 Eesti MV minikorvpallis, Kohila spordikompleksis
18. veebruar
10.00 Eesti MV minikorvpallis, Kohila spordikompleksis
22. veebruar kell 18.00 Kohila mõisakooli
kontsert-etendus „Põlvest põlve“, Hageri kirikus
23. veebruar
10.30 Lasteaialaste rongkäik Kohilas
11.00 Meenutushetk Kohila Vabadussõja
ausamba juures
11.45 Koolilaste rongkäik Kohilas
12.00 Meenutushetk Kohila Vabadussõja
ausamba juures
16.00 Sakraaltikandi näituse avamine Tornigaleriis
18.00 Volikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtt,
kontsert ja tunnustamine, Kohila spordikompleksis
21.00 Tantsuõhtu ansambliga Onud,
Kohila spordikompleksis
24. veebruar
7.30 Lipu heiskamine Vabadussõja ausamba
juures päikesetõusul
8.00 Palvushommikusöök Kohila baptistikoguduses,
esineb Laikrete pereansambel
12.00 EV100 kontsert-tänujumalateenistus
Hageri kirikus
25. veebruar
11.00 EV100 tänujumalateenistus
Kohila baptisti palvemajas
12.00 Võrkpalli Balti liiga, Kohila VK/E-Service –
Tallinna Ülikool
Näitused:
2. veebruar
17.00 Näituse „Läbi ajalõimede – Hageri kihelkonna
rahvarõivad ja Hageri kindakirjalised vaibad“ avamine Kohila raamatukogus. Näitusega tähistatakse EV100
ja Tohisoo kangaklassi 25. aastapäeva.
Näitus jääb avatuks kuni 17. märtsini.
15. jaanuar – 15. veebruar
Kohila gümnaasiumi 9. klassi õpilaste näitus „Graafilised maastikud“ Kohila raamatukogu laste osakonnas. Väljapanek toimub projekti „Noor, loo, too – kunst
raamatukokku“ raames.
23. veebruar – 2. aprill
Sakraaltikandi näitus Tornigaleriis.
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Ilmumas on Hageri kihelkonna
oma ajalooraamat
Varasemates trükistes on ikka mainitud, et Hageri kihelkond on üks vanemaid kihelkondi Eestis, kuid tema ajalugu ei ole eraldi teosena või põhjalikult
käsitletud. Seepärast tekkis meil mõte,
et suurel juubeliaastal pole midagi kaunimat, kui kinkida oma rahvale raamatusse raiutud (loe: kirjutatud) ajalugu.
Arvavad meie küladki ju oma vanust
just esimest korda trükisõnas mainimise aasta järgi, toetudes valdavalt Taani
hindamisraamatule. See on meie jaoks
oluline, sest oleme ju kirjarahvas. Nüüd
ilmub meie oma ajalooraamat.
Hageri kihelkonna ajalooraamatu
väljaandmiseks on tehtud eeltööd mitu
aastat – loetud arhiivimaterjale, käidud
sündmuspaikadel kohapeal, küsitletud
inimesi, uuritud erinevaid allikaid, kirjutatud ülevaateid ja uurimistöid. Leitud materjali põhjal saab suur osa meie
ajaloost kirjutatud kokku üheks Hageri kihelkonna ajalooraamatuks, pealkirjaga „HAGERI KIHELKONNA
aja lood“.
Hageri ajalooraamat jutustab:
Hageri kihelkonna loodusest (Heiki
Hepner) ja pärandkultuurist (Jürgen
Kusmin), kihelkonna kaugemast ajaloost, muinasajast kuni Liivi sõja lõpuni
(Mikk Tali) ja küladest Taani hindamis-

raamatus Rootsi aja lõpuni (Liivi Aarma), arheoloogiast Hageri kihelkonna
näitel (Anu Kivirüüt) ning Hageri kihelkonna ja selle ümbruse liiklemisteede varasemast ajaloost (Valdo Praust),
kihelkonna matmistavadest ja kalmistutest (Kadri Kruusiauk), Hageri rahva
vaimu- ja usuelust (Jüri Vallsalu), vennastekoguduse liikumisest kihelkonnas
(Jaanus Plaat) ning hariduselust (Olev
Streff, Virve Õunapuu).
Raamat annab parimate näitete varal ülevaate maa-arhitektuurist (Heiki
Pärdi) ja mõisatest (Ants Hein), arutleb, mis on iseloomulikku Hageri murdekeelele (Jüri Viikberg) ning mida
kandis Hageri inimene seljas (Birgit
Salumäe, Kersti Aru), jutustab Hageri
kiriku ja kirikumõisa loost ning Hageri
muinsuskaitseklubi tegevusest nn teisel
ärkamisajal (Sigrid Põld).
Raamatus on ära toodud ka kihelkonna kunstnikud ja kunstisündmused läbi
aegade (Anne Untera) ning jutud sellest, kuidas lihtsast poisist sai tsaaritohter ehk Philipp Jakob Karelli lugu (Maie
Toomsalu), ja sellest, kui kõva sporti on
meie aladel tehtud (Jaak Valdre).
Samuti saab lugeda massilisest kolhooside moodustamisest ning elust sel
raskel ajal (Julius Põldmäe, Virve Õu-

napuu), metsavendade tegevusest kihelkonna aladel (Martin Andreller, Virve
Õunapuu) ning vabaduse monumendi
loost (Virve Õunapuu).
Raamat tuleb paks, 502 lehekülge,
rikkalikult illustreeritud, kõvade kaantega ja värvitrükis.
Loodame, et meie oma ajalooraamat
pakub lugemist ja avastamisrõõmu paljudele elanikele Eestimaal, eriti aga Hageri kihelkonnaga seotud inimestele.
Toimetuse nimel
Virve Õunapuu
Hageri muuseumi juhataja
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Kultuurikeskus Kohilasse
Kohilasse rahvamaja kavandamiseks korraldatud allkirjade
kogumise kampaaniast on möödunud poolteist aastat. Allkirju
koguti üle kuuesaja ning need
on edastatud vallavalitsusele.
Läinud aasta detsembris arutas
kultuurikeskuse rajamise huvigrupp hetkeolukorda.
Toetusime oma arutelus mullu
oktoobris Kohila valla ajalehes
nr 14 avaldatud Reet Runge
artiklile, milles tehti kokkuvõte
nii elanike kui ka huvigruppide
küsitluste tulemustest valla kultuuritegevuse kohta. Kokkuvõtet lugedes nägime, et elanikud
soovivad mitmekesisemat kultuurielu ja toetatakse uue kultuurikeskuse ehitust, mis looks
senisest avaramad võimalused
nii kultuuri loomiseks kui ka
nautimiseks. Oleme veendunud,
et Kohila alevisse peaks kerkima
kaasaegne kultuurikeskus.

Huvigrupp on käinud tutvumas Kiisa rahvamaja ja Lihula
kultuurikeskusega. Lihulas on
rahvamaja keskuse üks osa.
Tundsime huvi nende asutuste
sisulise tegevuse, töökorralduse,
personali koosseisu, asukoha
valiku, territooriumi suuruse,
välilava ja parkla vastu. Kuigi
keskused on ehitatud erinevatel
aegadel ja on erineva ruumilahendusega, on mõlema katuse
alla koondunud mitu erinevat
kollektiivi (Kiisal 18 ja Lihulas
13). Neis toimub rohkelt erinevaid kultuurisündmusi. Arvestades elanikkonna huvi teatrija kontsertelamuste vastu, on
saalid välja ehitatud vastavalt
kaasaja nõuetele.
Detsembris toimunud kohtumisel arutas Kohila kultuurikeskuse huvigrupp ka keskuse
võimalikku asukohta Kohilas.
Elanike küsitluses pakuti selleks

välja mitu erinevat paika, kuid
meie leidsime, et selleks võiks
saada Sõtka tn 1 kinnistu. Juba
rajatav spordiala ja sellele lisanduv kultuurikeskus moodustaksid koos atraktiivse puhkeala,
millest võiks kujuneda pilkupüüdev visiitkaart ka Tallinna
poolt Kohilasse sisenedes. Sellel
maa-alal on piisavalt ruumi hoonetele, välilavale, haljastusele ja
parklatele. Oluline on ka see, et
selles asukohas häiriks toimuvate
välisündmuste mürafoon elanikkonda võimalikult vähe.
Sõtka tänava kinnistu kuulub
vallale. Loodame, et kultuurikeskuse rajamise ettepanek
nimetatud kohale leiab valla
üldplaneeringut arutades kindla
toetuse nii valla maakomisjonis
kui ka vallavalitsuses.
Jaanuarikuisel huvigrupi koosolekul arutasime Reet Runge
ettepanekuid edasiseks tegevu-
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Kohila vallavalitsus
Heiki Hepner:
seks. Olulisemad teemad on
kultuurikeskuse sisuline tegevus,
seda toetav ruumi- ja tehnoloogiline programm ning rahalised
ressursid. Koostöös kultuurikomisjoni ja kultuurinõunikuga
ning sündmuste ja huvitegevuse korraldajatega tahame anda
omapoolse osa lähteülesande
vormistamisse ja otsuse sünniks,
et kultuurikeskus Kohilasse
kindlasti tuleks ja leiaks koha
valla investeeringute kavas.
Peame vajalikuks elanikkonna
teavitamist toimuvatest arengutest ja otsustest.
Toetusgrupi liikmed:
Meila Sermus-Blomqvist,
Reet Runge, Ruth Rütmann,
Luule Miggur, Priidu Rõõmus
ja Adolf Kerno

Kultuurikeskuse asukohana on välja pakutud nelja kohta: eelpool nimetatud Ülejõe vabaaja piirkonda, paberivabriku endist
tootmishoonet, Viljandi mnt 9 ning Viljandi mnt ja Aandu tee
äärde jäävat ala (diagonaalis Tohisoo pargi vastas). Arutelu asukoha üle tuleb maha pidada üldplaneeringu koostamise käigus.
Üldplaneeringu koostamine on avalik protsess ja selles saavad
oma arvamust avaldada kõik valla elanikud. Pärast üldplaneeringu kehtestamist tekib õiguslik alus maa kasutamiseks kultuurikeskuse rajamise eesmärgil. Üldplaneeringu menetlemise ajaks
tuleb ära määratleda ka kultuurikeskuse tegevuse ulatus üldisemalt, sest sellest sõltub maa-ala kasutuse suurus. Eeldatavalt
saab üldplaneering kehtestatud 2019. aastal. Pärast üldplaneeringu kehtestamist võib edasi minna järgmisse etappi – rääkida
detailselt läbi kultuurikeskuse funktsioonid, panna paika vajalike
ruumide maht jne. Selle baasilt on võimalik korraldada arhitektuurikonkurss ja tellida eskiisprojekt. Pärast eskiisprojekti valmimist saab edasi minna juba traditsioonilist teed pidi: tellida
eelprojekt, kavandada täpsed summad investeeringute kavas ja
eelarves ning lõpuks asuda ehitama. Aastateks 2017–2021 vastu
võetud investeeringutekavas ei olnud kultuurikeskuse ehitamist
kavandatud, see oli jäetud perioodi 2022+.
Kuna kultuurikeskuse rajamine puudutab erinevaid valdkondi, on
küsimuse arutelusse ja lahenduste otsimisse kaasatud lisaks vallavalitsuse töötajatele ka volikogu maa-, kultuuri- ja eelarvekomisjon.
Vallavalitsus on tänulik initsiatiivgrupile kaasamõtlemise eest.

Kohila gümnaasiumi loodusainete labori rajamine
2017. aasta suvel avati Euroopa sotsiaalfondi taotlusvoor
„Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse
toetamine“. 50 taotluse esitaja
hulgas oli ka Kohila gümnaasium. Suur rõõm on teada anda,
et meie poolt esitatud taotlus
läbis konkursi väga edukalt
ning saab täies mahus rahastuse.
2018. aasta 1. septembriks valmib Kohila gümnaasiumis hästi
sisustatud kaasaegne loodusainete õppelabor. Projekti eelduseks oli mitme kooli koostöö ja
õppevara ühiskasutus. Valisime
partneriteks lähiümbruse põhikoolid – Kurtna kooli, Hagudi põhikooli, Juuru Eduard
Vilde kooli, Kaiu põhikooli
ja Kehtna põhikooli. Kohila
gümnaasiumis õpib hetkel 864
õpilast. Nendest III kooliastmes
ja gümnaasiumiastmes, eeskätt
kellele see projekt on suunatud,
vastavalt 223 ja 115 õpilast.
Koos koostööpartnerite III kooliastme õpilastega on projektiga
otseselt seotud 511 õpilast.
Kohila gümnaasium on seadnud koostöös naaberkoolidega eesmärgiks populariseerida
loodus- ja täppisteadusi noorte
seas. Projektiga avaneb meil võimalus luua Kohilasse piirkondlikult oluline loodusainete labor – see on tervik, mis hõlmab
nii labori seadmeid, mööblit,
kommunikatsioone kui ka õppevahendeid ja IKT baasi. Laboris saab õpilane töökogemuse

töötamisest tõelises teaduslaboris – iga õpilane on uurija,
kelle kasutada on kaasaegsed
katsevahendid ning juhendmaterjalid, mis aitavad omandada
ning rakendada teadusliku uurimistöö läbiviimise põhimõtteid.
Ise katsetamine toetab õpilaste
loovust ning algatusvõimet. Me
loodame, et see toob loodusteadused õpilastele lähemale.
Füüsika ja keemia – need ei ole
midagi väga teoreetilist ja elukauget, vaid hoopis ütlemata
põnevad ja küsimusi tekitavad
ained, täis pingutust ja pusimist, mis päädivad loodetavasti
tõdemusega „Vot nüüd ma sain
aru!“. Miks mitte ei võiks järgmine „Rakett69“ finalist olla
meie piirkonna õpilane!
Kaasaegne õpikäsitus eeldab
tihedat koostööd õpetajate vahel
ning ainetevahelist lõimimist.
Projekti õnnestumise eeldus on
õpetajate ja koolide väga tihe
koostöö loodusaineid (geograafiat, füüsikat, bioloogiat, keemiat) lõimivate praktiliste tööde
ja hästi läbimõeldud juhendmaterjalide väljatöötamisel. Need
materjalid peavad aitama õpilastel kujundada maailmast ja selles
toimuvatest loodusprotsessidest
terviklikku pilti. Õpetajate jaoks
on see kindlasti keerukas ülesanne, kuid me väga loodame,
et loodusaineid siduvate laboritööde väljatöötamine, katsetamine ning arendamine edendab
ka neid professionaalselt, andes

uusi mõtteid, tekitades võimalusi ning kujundades meisterlikkust. Vajalikku koolitust ja
tuge selles protsessis pakub meie
õpetajatele Tallinna ülikooli loodus-ja terviseteaduste instituut.
Loodusainete õpetajate koostöös
valmib vähemalt 12 lõimitud
tööd põhikooli III kooliastmele
ja 12 tööd gümnaasiumi õpilastele – seega on igale klassile planeeritud neli praktilist tööd. Iga
töö tegemisele kulub vähemalt
neli akadeemilist tundi, niisiis ei
ole need tavalised koolitunnid,
kuid mitme aine lõimimise tõttu
on neid võimalik mahutada tavapärasesse koolipäeva.
Midagi sarnast on Kohila
gümnaasium ja ka partnerkoolid kogenud varemgi, osaledes
Tartu ülikooli pakutavates loodusainete õpitubades, mille
eesmärk oli samuti laiendada
koolide võimalusi loodusaineid
lõimivate katsete läbiviimisega.
Ülikooli meeskonnad tulid koolidesse koos juhendite ja vajalike materjalidega. Tartu ülikooli
õpitubade projekti üks eesmärke
oli samuti õpetada koha peal
välja meeskonnad, kes hakkavad
iseseisvalt neid töid läbi viima.
On hea tõdeda, et Kohila gümnaasium on nüüd valmis seda
rolli siin piirkonnas üle võtma.
Kaasaegse õppelabori rajamisega soovime väga innustada
noori tegelema loodusainete
valdkonnas uurimistööga. Tänu
hästi sisustatud laborile looda-

me saada oluliselt sisukamaid ja
täpsemate mõõtmistulemustega uurimistöid, mis arendavad
noorte loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust. Lisaks
koolides esitlemisele on nende
tööde väljundiks ka õpilastele
suunatud teadustööde konkursid ja konverentsid.
Kuigi labor on suunatud kolmandale kooliastmele ja gümnaasiumile, ei unusta me ära ka
väikeseid teadushuvilisi meie
kooli teadusringidest – nemadki
saavad võimaluse töötada selles
laboris. Laste huvi teaduse vastu
tuleb järjepidevalt toetada ja seda
teeme kindlasti ka tulevikus.
Suur tänu projektimeeskonnale, koosseisus Neeme Lumi, Janika Volga, Kirsti Solvak, Edith
Maasik, Toivo Niinemets, Kaupo Oja, Anett Haljasorg, kes
panustasid südamega oma aega
selle projekti idee väljatöötamisse ja koostamisse.
Soovin jõudu, entusiasmi, häid
ideid ja rõõmsat meeskonnatööd
kõigi projektis osalevate koolide
loodusainete õpetajatele!
Meeri Ehandi
haridusnõunik
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KOHILA
Toimetus:
Merle Beljäev, tel 5342 3483
e-post: merle.beljaev@kohila.ee

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 21. veebruar

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

Kohila vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Kohila alevis Luha põik 10 (katastritunnus 31801:030:0034) kinnistule projekteeritava hoone katusekalde muutmiseks. Alal kehtib Kohila vallavolikogu 29. septembri 2009. a otsusega nr 30 kehtestatud Luha
kvartali detailplaneering.
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 või vallavalitsus@kohila.ee ajavahemikul 31.01.2018–09.02.2018. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama nende arvesse mittevõtmist. Kui avalikustamise käigus laekub
ettepanekuid, mida arvestada pole võimalik, korraldatakse vajadusel haldusmenetluse seaduse alusel vallavalitsuse
avalik istung ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ettepanekute ära kuulamiseks.
Projekteerimistingimuste eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda Kohila vallamajas Vabaduse tn 1, Kohila alev ja
Kohila valla veebilehel www.kohila.ee.
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Hageri kihelkonnapäevade aasta on
ka Eesti Vabariigi juubeliaasta ja
Euroopa kultuuripärandi aasta
2018. aastat tähistatakse Euroopas kui Euroopa kultuuripärandi aastat. See on väga
sümboolne valik – möödub
100 aastat I maailmasõja lõpust,
suurtest muutustest Euroopa
kaardil ja mitmete rahvusriikide, sh Eesti Vabariigi sünnist.
Euroopa kultuuripärandi aasta
raames korraldatakse 2018. aastal kogu Euroopas sündmusi,
mille eesmärk on suurendada
inimeste teadlikkust kultuuripärandist. Eesti Vabariik on osa
Euroopast, me kuulume Euroopa Liitu, seega on ka meile
saabunud suurepärane aeg oma
kultuuripärandit väärtustada ja
vääristada, märgata ja säilitada
võimalikult palju oma lastele ja
lastelastele eelmiste põlvkondade poolt loodut. Selleks võib olla
käega katsutav ja silmale nähtav
arhitektuuripärand – vähesed
säilinud rehetared-reheahjud,
veskid-mõisad, linnused ja
kindlused, või meiegi aladel
paiknevad militaar- ja kaitserajatised, või siis lihtsalt maastik kui pärand – külatanumad,
põlispõllud, piirikivi, allikad ja
hiiepaigad. See võib olla ka miskit peent ja tabamatut, mida on
raske isegi sõnadesse panna, sest
ta on nii omane, igapäevane,
argine. Kultuuripärandist üks
osa ongi nähtamatu, avaldudes
tuhandel erineval moel ja tei-

Hageri esimesed kihelkonnapäevad 1988. aastal

nekord on seda üsnagi raske ära
tunda. Jutt on vaimsest kultuuripärandist.
Eesti Vabariigi juubeliaastal ja
Euroopa kultuuripärandi aastal on suurepärane aeg mõelda
juurtele, sellele nähtamatule
niidile, mis köidab ühte kihelkonna rahva.
Hageri kihelkonna päevad
saavad alguse Hageri muuseumist, kus saab imetleda Hageri
rahvarõivaid ja sinna juurde
kuuluvaid lisandeid muinas-

ajast 20. sajandi alguseni, näitus
jätkub Kohila raamatukogus ja
Kiisa raamatukogus.
Sellele järgnevad Eesti Vabariigi juubeliüritused: teatrikuul
saab vaadata isetegijate teatrietendusi, aprillis mõtelda mõnusasti koos õpilaste ja teadlastega
ning murda piike mälumängus,
maikuus sportida ning juunikuus pidutseda, laulda ja tantsida koos kihelkonna rahvaga.
Täpsem kihelkonnapäevade
kava ilmub kindlasti nii vallale-

hes kui ka veebis.
Kihelkonnapäevade raamesse
mahub ka üks eriline sündmus,
mida Hagerimail varemalt ei
ole juhtunud, nimelt on kaante
vahele saamas Hageri kihelkonna ajalugu. Hageri kihelkonna
ajalooraamatu esitlus toimub
reedel, 15. juunil 2018.
Virve Õunapuu
Hageri muuseumi juhataja
Hageri kihelkonnapäevade
projektijuht

KODUAIA-VARAAIDA PÄEV
17. juunil toimub kihelkonna
päevade raames koduaia-varaaida päev.
Kogu päeva jooksul on kihelkonnas avatud aiad, hoovid,
varaaidad, küünid, muuseumid
ja töötoad, koduõuekohvikud,
külamajad, kohvikud. Lisaks
näitused, kus demonstreeritakse oma kollektsioone, vanavara,
käsitööoskusi ja käsitööd, kus
kohtutakse huvitavate inimestega, esitatakse näidendeid, tehakse joogaharjutusi ja esinevad
muusikud.
Oma koduaia avamise soovist anna teada 1. maiks Merle
Beljäevile tel 5342 3483 või
merle.beljaev@kohila.ee.

RAPLA MAAKONNA XXVI TALIMÄNGUD 2018
Maakonna XXVI Talimängud
toimuvad 4 valla vahel 12 alal
EEST VABARIIK 100 raames
Head Kohila valla elanikud!
Kui soovid osaleda Kohila võistkonnas
Rapla maakonna talimängudel,
anna endast Aavo Kergandile märku tel
523 6932 või spordikompleks@kohila.ee.
Juhendiga saab tutvuda Kohila spordikompleksi kodulehel: www.kohilasport.ee.

Võistlusalad, koht ja aeg:
1. Sõiduauto lumerada
2. Kabe			
3. Suusatamine		
4. Male			
5. Saalijalgpall		
6. Ujumine		
7. Koroona		
8. Lauatennis		
9. Sangpommi rebimine
10. Mälumäng		
11. Juhtkonnavõistlus
12. Discgolf		

Kaiu/Karitsa
Kaiu		
Rapla		
Kaiu		
Rapla SS
Valtu SM
Valtu SM
Valtu SM
Valtu SM
Valtu SM
Valtu SM
Valtu SM

27. jaan
3. veebr
3. veebr
4. veebr
24. veebr
7. märts
10. märts
10. märts
10. märts
10. märts
10. märts
10. märts

kell 11–13
kell 10–16
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SAAME TUTTAVAKS:
UUED TÖÖTAJAD KOHILA VALLAVALITSUSES

Maris Uutma
Töötan Kohila vallavalitsuses sotsiaaltööspetsialistina
alates 10. jaanuarist. Kohilasse kolisin aastal 2013. Olen
omandanud Tallinna ülikoolis inimese psühholoogia
bakalaureusekraadi. Kraadi
omandamise ajal alustasin
töötamist Tallinna Perekeskuses erivajadustega lastega.
Õpingute raames osalesin
välispraktikatel Tuneesias ja

Serbias, kus töötasin nii erivajadustega laste psühholoogina kui ka sotsiaaltöötajana,
nõustades erivajadustega täiskasvanuid. Bakalaureuseõppe lõppedes astusin Tallinna
ülikoolis magistriõppesse sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
erialale. Paralleelselt Tallinna
Perekeskusega asusin tööle ka
asutuses AS Hoolekandeteenused, kus töötasin sotsiaaltöötajana kogukonnateenusel
viibivate vähenenud töövõimega klientidega, integreerimaks neid avatud tööturule,
suheldes tööandjatega, töötukassade ning eeskostetega,
tagamaks sobivad töötingimused ning seadusandluse
jälgimise. Vabal ajal tegelen
hea meelega nii maalimise kui
ka fotograafiaga.

Merle Beljäev
Alates 2. jaanuarist täidan
Kohila vallavalitsuses avalike
suhete nõuniku ametikohta,
kus minu peamine tööülesanne on valla suhtekorralduse ja info liikumise korraldamine. Samuti Kohila
valla ajalehe toimetamine.
Oman avaliku sektori kogemust, olles töötanud rahan-

dusministeeriumis asjaajamistalituse peaspetsialistina
ning Kernu rahvamaja juhatajana.
Olen toimetanud Kernu
valla ajalehte Oma Vald kaheksa aastat ning õppinud
Mainoris graafilist disaini.
Lisaks toimetamistele Mõnuste külaarendamise seltsis juhin Ruila põhikooli
hoolekogu tööd. Vaba aega
sisustan keraamikat tehes
või fotokaameraga huvitavaid hetki jahtides. Samuti
on mind paelunud näitekunst ja olen pea kümme
aastat täitnud erinevaid rolle Kernu näiteringis. Elukohaks Hageri kihelkond,
Mõnuste küla.

Herkki Olo
Olen Kohila valla arendusnõunik alates 2. jaanuarist. Minu
töö peamisteks märksõnadeks
on valla arengudokumendid,
rahataotlused erinevatest Eesti
ja välismaa toetusfondidest ning
rahastatud projektide elluviimine. Lõpetasin Tartu ülikooli
inimgeograafia (ehk ühiskonnageograafia) erialal. Ülikoolis
olid minu peamiseks huviks
ja hilisematel töödel peamisteks tegevusteks piirkondliku

ning kohaliku arengu teemad
mitmel pool Eestis – erakonsultandina, projektipõhiselt ja
püsikohaga. Töödega seotud
asutuste hulka kuuluvad teiste hulgas Tartu Linnavalitsus,
Otepää Looduspark, MTÜ
Partnerlus (Kagu-Eesti Partnerluse Programm), MTÜ
Südamaa Vabavald, Järvamaa
Arenduskeskus, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Järva Maavalitsus, Raplamaa Partnerluskogu
ja mitmed vallavalitsused. Alates 2006. aastast töötasin naabervalla Rapla arendusnõunikuna, olles aastatel 2011–2016
seal ka vallavalitsuse liige. Varasemate tööülesannete hulka
on kuulunud eeskätt valdade,
piirkondade ja külade arengukavade, strateegiate, üldplaneeringute ja analüüside koostamised, rahataotluste koostamised,
projektide elluviimised jm.
Olen pärit Tartust ja viimased 15 aastat elanud Kohilas.

TÖÖKUULUTUSED
Kohila raamatukogu võtab tööle
VANEMRAAMATUKOGUHOIDJA (1,0 koormusega)
Peamised tööülesanded:
• lugejateenindus ja lugejate infopäringutele vastamine;
• lugejate arvutialane juhendamine,
kasutajakoolituste läbiviimine;
• raamatukoguürituste korraldamine;
• lastele ja noortele suunatud temaatiliste
raamatukogutundide läbiviimine;
• valla haridusasutustega koostöö tegemine;
• raamatukogu blogi ja FB lehe täiendamine;
• raamatukogu kodulehekülje tegemine;
• raamatuväljapanekute koostamine.
Nõudmised kandidaadile:
• raamatukogunduse või infoteaduse alane kõrgharidus
(või muu kõrgharidus);
• muu kõrghariduse puhul raamatukoguhoidja kutseeksami
sooritamine 1 aasta jooksul alates tööle asumisest;
• eesti keele oskus kõrgtasemel,
vene ja inglise keele oskus suhtlemistasandil;
• hea suhtlemisoskus;
• hea arvuti kasutamise oskus;
• huvi kirjanduse vastu;
• algatusvõime;
• korrektsus ja kohusetundlikkus;
• valmidus meeskonnatööks;
• vajadusel töötamine õhtusel ajal ja laupäeviti.
Kasuks tuleb:
• ürituste korraldamise kogemus;
• töökogemus laste ja noortega.
Pakume:
• erialaseid täiendkoolitusi;
• eneseteostuse võimalust;
• head töökollektiivi.
Kandideerimiseks saata CV koos sooviavaldusega aadressil
kristiina.bender@kohila.edu.ee hiljemalt 20. veebruariks 2018.
Lisainfo: Kristiina Bender, tel: 5556 0181, 483 3805
TÖÖPAKKUMINE NOORSOOTÖÖTAJALE
Kohila avatud noortekeskus võtab tööle 0,5 kohaga noorsootöötaja (tähtajaline leping lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks). Kohila avatud noortekeskus on noorsootöö
põhimõtetest lähtuv noorsootööasutus, mille eesmärk on
arendada ja toetada noore aktiivsust, innustada omaalgatust
ja toimetulekut ühiskondlikus elus.
Töö sisu:
• noortele isiklikuks, sotsiaalseks ja loovaks arenguks soodsa
arengukeskkonna loomine;
• noorte omaalgatuse ja initsiatiivi toetamine;
• noori arendavate tegevuste (noorteürituste, töötubade)
planeerimine, korraldamine, läbiviimine;
• noortega kontakti ja usaldusliku suhte loomine;
• noorteprojektide planeerimine, kirjutamine ja elluviimine.
Nõudmised kandidaadile:
• eelnev (töö)kogemus noorsootöö või pedagoogika valdkonnas
• soovitatavalt kõrgharidus või selle omandamine noorsootöö,

pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni erialal
• soov töötada noortega ning neid motiveerida
• väga hea suhtlemis-, kuulamis- ja väljendusoskus, juhendamisoskus ning kõrge pingetaluvus;
• korrektsus, tolerantsus, positiivne ellusuhtumine, algatusvõime, loovus tööülesannete täitmisel, lahendustele orienteeritus, kohusetundlikkus
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning
suhtlustasemel inglise keele oskus
• hea arvuti kasutamise oskus
(teksti- ja tabeltöötlusprogrammid)
• valmisolek õhtusel ajal töötamiseks
• koostööoskus ja meeskonnatöö
Kasuks tuleb: projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus,
laagrikasvataja kvalifikatsioon, noorsootöötaja kutse,
huviala olemasolu, mida saab kasutada ka oma töös noortega
(nt mõne ringitegevusena).
Omaltpoolt pakume:
• sõbralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis
• vaheldusrikast tööd
• võimalusi eneseteostamiseks
• erialaseid täiendkoolitusi
Tööle asumine: 1. veebruar 2018
Töökoha asukoht: Kohila vald
Kandideerimiseks saata CV ja motivatsioonikiri hiljemalt
29. jaanuariks aadressile tessi.ilustrumm-press@kohila.edu.ee.
Info telefonil +372 5556 0182 või
e-postiga tessi.ilustrumm-press@kohila.edu.ee.
Seoses struktuurimuudatustega ootab Hageri muuseum alates veebruarikuust oma kollektiivi INFOJUHTI-PEDAGOOGI
(koormusega 0,8), kelle tööülesandeks on muuseumi välisja sisekommunikatsiooni korraldamine, muuseumi artiklite,
toimetiste ja uurimistööde toimetamine ja väljaandmise
tagamine, kodulehe haldamine, muuseumiprogrammide
väljatöötamine ja läbiviimine, klientide teenindamine ning
töö kogudega.
Tööle kandideerimisel tuleb kasuks erialane haridus, lisaks
suur huvi ajaloo ja muuseumi vastu. Hea kandidaat oskab
käsitleda ametikohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; valdab eesti keelt vähemalt C1 tasemel, on hea suhtleja,
oskab toime tulla erinevas vanuses külastajatega, sh väikelaste
ja õpilastega, on otsustusvõimeline, kohuse- ja vastutustundlik ning on oma töös järjekindel ja põhjalik.
Täpsem info muuseumist. Kandideerimisavaldus ja CV saata
aadressile virve.ounapuu@kohila.ee, tel 5648 3828, 5556 0117.
KP FACTORY OÜ PAKUB TÖÖD
TOOTMISE PLANEERIJALE
(lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks)
Peamised tööülesanded:
• tootmise planeerimine, sealhulgas planeerimiseks
vajalike arvutuste tegemine
• tootmistellimuste prioriteetide määratlemine koostöös
müügiga
• planeerimist mõjutavate andmete regulaarne kontroll ja moni-

toorimine koostöös tootmise-, ostu- ja müügiosakondadega
• uute toodete artiklite loomine ja vajadusel olemasolevate
muutmine, vajadusel tarviliku informatsiooni kooskõlastamine
ja kontrollimine müügiesindajaga
Nõudmised kandidaadile:
• vähemalt keskharidus
• kogemus tootmise planeerimises, infotöötluses
või raamatupidamises
• täpsus ja korrektsus
• väga hea analüüsi- ja planeerimisoskus
• eesti keele valdamine, hea inglise keele oskus
• kasuks tuleb soome keele oskus
Kasuks tuleb kogemus töötamisel Directo’ga
Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja stabiilset tööd edukas ettevõttes
• kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid
• heale tööle väärilist tasu
• väljaõpet kohapeal
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Töökoht asub Kohilas
Sooviavaldus ja elulookirjeldus koos palgasooviga saata
aadressil sales@kpf.ee või tuua aadressile Tööstuse 19a,
Kohila 79806, Raplamaa, KP Factory OÜ
Ühendust võetakse ainult väljavalitud kandidaatidega
Täiendav info telefonil 489 0010
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Lood inimhetkedest ja kohtumisretkedest
jõuavad Kohila raamatukogusse
Veebruaris asub giid, maailmarändur ja raamatuautor Ena
Mets taas mööda Eestimaad
reisima, seekord jutuõhtuga
„Inimhetked ja kohtumisretked“. Ena lähtub lugude valikus Maupassant’ mõttest „Meie
elule annavad väärtuse teised
elud, keda teel kohtame“. Oma
retke alustab ta Võrust ja lõpetab Värskas, peatudes kokku
viieteistkümnes Eestimaa paigas. Kohila raamatukogu näitusesaalis vestab Ena Mets lugusid 10. veebruari pärastlõunal
kell 15.00.
Ena lapsepõlveunistuseks oli
saada kirjanikuks. Ta on aastaid elanud kirevat elu, töötades
mitmel maal giidina ning elades
siin ja sealpool maakera. Eelmise aasta veebruaris otsustas ta esmakordselt astuda üles päris jutuvestjana. Ta võttis kaasa oma
esimese raamatu „Naeratava kuu
inimesed“ ning käis läbi 13 Eestimaa raamatukogu, kus kohtus
kokku ligi 400 inimesega. See
oli Ena jaoks inspireeriv ja rikastav kogemus. „Enam ei ole
jutuvestjad ainult Lumekuninganna muinasjutus,“ ütleb ta.
Eelmisel aastal võeti Ena Metsa
esimene jututuur „Naeratava
Kuu rännu- ja raamatulood“
kõikjal soojalt vastu. Võru raamatukogu juhataja Inga Kuljus
leidis, et jutuõhtut sobisid suurepäraselt iseloomustama sõnad
Tove Janssoni näituse pealkirjast: „Elada, unistada, hõljuda“.
Kohila lugude pärastlõunalt läksid osalejad koju tundega, et see
oli „hoopis teistmoodi elamus“.
Ena Mets tegeleb jutuvestmisega ka oma giidi-, terapeudi- ja
väeretketööde raames – lugudel
on tema jaoks tervendav ja jõudu andev vägi.
2018. a veebruaris toimuval
jututuuril põimib Ena Mets

Näitused Kohila tornigaleriis

Foto: Andres Treial

kokku vested kummalistest-rikastavatest kohtumisretkedest
Eestis ja mujal, millesse on vahele pikitud ka mõned mällu
sööbinud muinaslood. Kuivõrd
alanud aasta on Eestimaa suur
juubeliaasta, on osa pärastlõunast pühendatud Eesti ja eest-

laste lugudele. Suure uruguai
kirjaniku Eduardo Galeano
sõnul koosneb maailm lugudest, mitte aatomitest. Nii soovib Ena Mets talvisel külmal
ja pimedal ajal tuua inimesed
nendesse maailma osakestesse – lugudesse, mis paneksid

uuesti elama ka kuulajate endi
lood ning annaksid keset talveväsimust ja -pimedust jõudu ja
inspiratsiooni. Ligi kahe tunni
jooksul pakutakse osalejatele lugude vahele ka kuuma teed ning
sansula-helisid.

Lastejooga Kohilas
Kohilas on lastel võimalus osaleda joogatundides. Mida need treeningud endast kujutavad, vestleme joogatreener
Maarja Lillemäega

sind, iseenda loov tarkus, ma kutsun sind!
Joogatund lõpeb Bij mantraga, SAT NAM –
tõelisus on minu identiteet.
Milliseid muutuseid lastejooga tunnis
käimine kaasa toob?
Lastejooga tund toob kaasa nii keha kui ka
meele tasandil toimuvaid muutuseid. Mõni
laps muutub füüsiliselt painduvamaks,
mõni vastupidavamaks, mõnel tugevneb
immuunsussüsteem. Teisel tasandil paraneb
keskendumisvõime, võib märgata, et laps on
tasakaalukam, rahulikum, avatum, enesekindlam, elurõõmsam või siis lihtsalt arvestab teistega rohkem.

Miks on jooga lastele vajalik?
Me elame kummalisel ajal, kus koolis õpetatakse väga palju olulisi asju, aga üsna vähe
selle kohta, kes me oleme. Kundalini jooga
tarkus sisaldab humanoloogiat ehk õpetust
inimeseks olemisest, mis aitab lastel elada
teadlikumalt, läbides erinevaid faase oma
elus. Lastejooga aitab lapsel enda sisemaailma tundma õppida, mõista keha ja meele
lahutamatut seost, samuti saab tunnist kaasa
väärtuslikke nippe, kuidas elada tasakaalukalt, tervislikult, elurõõmsalt ja loominguliselt, hoides ennast ning väärtustades teisi.
Tunnis harjutame vaatama inimese käitumist läbi Marshall B. Rosenbergi vägivallatu
suhtlemise idee, kus iga „halva” käitumise
taga on positiivne vajadus.
Mis võõrkeelseid laulukesi lastejoogas
lauldakse?
Need on gurmukhikeelsed mantrad (vana
india keele e sanskriti keele dialekt). Mantrate loitsimise idee on teadmine, et kõik
on laine, ka heli. Helil omakorda oma on
struktuur, millest tuleneb kindel etteaimatav
mõju meie energiasüsteemile ja inimpsüühikale. Meie esivanemad kasutasid palju loitse

e mantraid. „Kuku sa kägu, kulda lindu …”,
„Varesele valu, harakale haigus …”. Joogatunnis mantrate laulmine mõjutab ajukeemiat, vaigistades n-ö „meelemüra” ja tekitades meelerahu seisundi.
Mida need tähendavad?
Sissejuhatava mantrana kasutatakse Adi
mantrat: ONG NAMO GURU DEV
NAMO – lõputu loov tarkus, ma kutsun

Millega veel peale joogakoolituste
tegeled?
Olen hariduselt bioloog (Tartu ülikool,
2002), kümme aastat töötanud ravimiäris,
mille kõrvalt hobi korras seitse aastat rühmatreeningute treenerina (body pump, body
combat, aeroobika, hiphop-tants). Joogaga
olen tegelenud aastast 2001. Viimased kuus
aastat olen põhitöökohaga koduperenaine
(neli last ja üks armas mees), hobi korras
viin läbi põhumaja tuure, kirjutan artikleid
ja muinasjutte, teen illustratsioone-kujundusi ning annan lastejooga trenne nii Kohila
gümnaasiumis kui ka Sipsiku lasteaias.
Merle Beljäev

Kohila tornigaleriis avatakse 23. veebruaril kell 16.00 Sakraaltikandi näitus. Edaspidi saab näitust külastada Kohila õigeusu
kiriku teenistuse aegadel või kokkuleppel tel 5623 0741.
Hageri kihelkonna päevi tähistab Kohila tornigalerii 19. mail
Siiri VJ keraamika näitusega „Pidupott“. Siiri VJ keraamika tegutseb teist aastat Kiisa vanas rahvamajas.
Keraamikanäitus jääb avatuks kuuks ajaks, aga muuseumiööl,
19. mail on see avatud kell 16–22.
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Ole nähtav ja märka ise!
Talvise ajaga käib käsikäes
piiratud nähtavus ja palju
pimedat aega. Kodust välja
minnes ei mõtle meist keegi,
et midagi just minuga juhtuda võiks. Paraku ei ole õnnetuste eest kaitstud mitte keegi.
Enamjaolt juhtuvad õnnetused jalakäijatega just pimedal
ajal liigeldes. Riski õnnetustesse sattuda annab vähendada
lihtsate asjadega.
On olemas üks pisikene, aga
tähtis elupäästja – helkur –,
mis tuleks kinnitada riietele
nii, et see oleks märgatav mitmest erinevast suunast. Seega tuleks pimedal ajal kodust
lahkudes kindlasti kontrollida,
kas helkur on olemas paremal

pool põlvekõrgusel.
Jalgsi liigeldes on soovitatav
kasutada lisaks helkurile ka helkurvesti ja põlevat valgusallikat.
Juhul kui nõutav valgusallikas on mingil põhjusel koju
ununenud või lihtsalt kaotsi
läinud, annab seda asendada
mobiiltelefoniga. Mobiiltelefonil saab ekraani helendama
panna või lausa lülitada sisse
selles olev lamp.
Politsei on kavandanud koos
koolide hoolekogude ning
koolitöötajatega mitme kooli juures helkurite kontrolle,
et tuletada õpilastele meelde
helkuri kandmise tähtsust pimedas. Esimesed kontrollid
on näidanud, et helkureid on

välisriiete küljes endiselt vähe
ning pigem on see puudu just
väiksematel lastel. Head emadisad, palun vaadake last kooli
saates, et tal see pisikene vajalik
helkur jope küljes ripuks. See
väike detail võib päästa elu!
Sõiduteed tuleb ületada selleks ettenähtud ülekäigurajal
ja ülekäiguraja puudumisel on
tark ületada teed valgustatud
kohast, kus juhtidel on kergem jalakäijat märgata.
Sõidukijuhid peavad veenduma enne sõidu alustamist,
et nende vaateväli on puhas.
See tähendab seda, et tuuleklaas koos eesmiste uste klaasidega peavad olema jääst puhastatud ja vaateväljas ei tohi

olla nähtavust piiravaid esemeid. Piiratud nähtavus toob
kaasa ohu kaasliiklejaid õigel
ajal mitte näha. Seega ei tohi
sõidukite klaaside puhastamise arvelt aega kokku hoida,
samuti ei ole õige hiljem kiirustada aja tagasi võitmiseks.
Pimedat aega on palju, seega panen jalakäijatele südamele, et ennast tuleb liigeldes
võimalikult nähtavaks teha.
Autojuhtidel tasub arvestada,
et talviste olude tõttu võib kuluda tavapärasest rohkem aega
sihtkohta jõudmiseks.
Kaspar Rodes
Rapla politseijaoskonna
piirkonnapolitseinik
Head!

Head Mareki toetajad ja sõbrad!

Foto: erakogust

Marek ja kogu meie pere on
väga tänulikud kõigile, kes on
meile kaasa elanud ja meid
toetanud. Teist on olnud väga
suur abi! Tänu teie toele oleme saanud Mareki ravile iga-

ti kaasa aidata ja toeks olla.
Haapsalu neuroloogilises rehabilitatsioonikeskuses hakkas
Marek kohe suuri edusamme
tegema, aga kahjuks tekkis
oktoobrikuu lõpus suur taga-

silöök, mis nullis eelneva töö.
Oleme endiselt iga päev ta
juures abiks ja toeks. See on
võimalik tänu teie abile ning
me väga loodame, et see on ka
edaspidi võimalik. Tänu teie
toele jätkub Marekil kannatust
ja visadust edasi püüelda!
Suur tänu ka meie tööandjale
EcoBox OÜ-le, kes on olnud
väga leplik, et oleme töölt palju eemal!
Lisaks meie tänusõnadele soovis ka Marek kirjutada, kuidas
tal läheb, ja ta kirjutas nii:
„Olen abist väga meelitatud
ja paranemisel juba suuri samme teinud. Mitte veel päris
samme, aga edusamme. Aitäh,
et mitmed minu kohta kirjutatud loo lugejad on osutanud
abi! See oli minu jaoks väga
üllatav, et hoolivaid inimesi oli
nii palju. Teadke, et teie abi oli
suurem kui arvate ning „aitäh“
on ikka vähe öeldud, sest saan
uue võimaluse jalad alla saada, seda sõna otseses mõttes.
Minu kohta: käin innuga taastusravis, mis on paranenud.
Kätte on jõudnud aeg esimeste
sammude tegemiseks. Natuke
saan öelda ka sõnu. Toiduks
on püree, aga ka söömine on
juba edukam. Ma ei tea, kas
seda saab arvestada eduna, aga

minust on saanud spetsialist
toidu näppamises, et saada
tunda õiget toidu maitset. Jah,
ma tean, et seda teha ei või, aga
kui küsitakse, vastan: „Oih.“
Olen õnnega koos, et mul on
säilinud mälu, varasem mõtlemisviis ja positiivsus. Ma väga
ei muretse, vaid teen rohkem
enda ja asjade üle nalja. Kindlasti mitmed mõtlevad, et seda
ei kirjutanud mina ehk Marek, kuid jah, nii ma mõtlen ja
olen piisavalt maa peal, et kõike mõista. Ühe naljana võtan
seda, et enne avariid mõtlesin,
et oi mis ma uuel aastal teen.
Mõtlesin, et eks enda oskuste
lihvimine on parim ja kasulikuim. Näe, vastus tuligi! Nüüd
saan lausa mitu aastat ennast
paremaks lihvida. Jah, aega
läheb palju, aga selle eest on
plaanitav tulemus seda väärt.
Positiivne on ka see, et palju
rohkemates asjades näen head.
Enne ei osanud ma kõike nii
hästi hinnata ning ka oma
endist elu ei hinnanud ma nii
kõrgelt. Nüüd näen, kui heal
järjel ja huvitav see oli. Oskan
nüüd hinnata tervemate inimeste elu lihtsust.“
Marek Morel
ja tema pere

Hageri klassid panid kokku oma kalendri –
seekord lemmikloomadest
Traditsiooniliselt ilmub Kohila gümnaasiumi Hageri klassidel aasta lõpul kalender, mis
kajastab kooli loodusalaseid
tegemisi. 2018. aasta kalender
on neil juba kaheksas. Õpetaja
Kristel Vald ütles, et igal aastal
ta mõtleb – nüüdne on viimane. Samas on see juba hea tava,
mida ei tahaks pooleli jätta ja
lubas, et kindlasti ilmub veel
üheksas ja kümneski kalender.
2017. aasta suvel uurisid
2.–4. klassi õpilased oma lemmikloomi. Seda tegi ka mõni
1. klassi laps. Õpilased esitlesid tehtut septembris. Uurimistööde käigus saadi teada,

et Hageri klasside laste peredes
on kokku 59 koera, 60 kassi,
4 hamstrit, 3 tuhkrut, 12 papagoid, 8 jänest, 6 merisiga,
4 tšintšiljat, 5 hiirt ja ca 150
akvaariumikala.
Õpetajate
kodudes on kaks kassi. 2018.
aasta kalender valmiski laste
uurimistöödest.
„Täname kõiki peresid ning
Kohila gümnaasiumi juhtkonda koostöö ja toetuse eest!
Tänusõnad Markkuse emale
Kai-Marii Lainevoole ja SYS
Prindile!“ kirjutab Hageri
klasside pere oma blogis.
2017/2018. õppeaastal on
Hageri klasside kooliperes 57

õpilast, õpetajad Helina Aslan, Kärdi, kooli perenaine Anne
Riina Annilo, Pille Särekanno, Uueni ja õhtune puhastusteeKristel Vald, tugiõpetaja Tiia nindaja Marsille Vilepill.
Tomson, abiõpetaja Käroli
Esne Ernits

KOHILA VALLA AJALEHT
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Avatud on üks eriline autoremonditöökoda Head lauatennise sõbrad!
11. veebruaril kell 10 toimub Kohila spordikompleksis (Kohila, Kooli 1) Rapla maakonna seeriavõistluste
5 etapp lauatennises (registreerimine toimub kohapeal
samal päeval kell 9.00 kuni 9.45). Osalustasu on täiskasvanutele 5 EUR; lastele 2 EUR (alla 10-aastased tasuta).
Mängitakse kahe miinuse süsteemis kõikide kohtade väljaselgitamisega.
Autasustatakse kolme parimat järgnevates klassides:
T-10a;T-14a;T-18a;N19-34;N35-44;N45-54;N5564;N65+
P-10a;P-14a;P-18a;M19-34;M35-49;M50-59;M6069;M70+
Lisainfo
Kohila spordiklubi
506 6621
Raigo.rommot@elasa.ee

Õnnitleme eakaid
veebruarikuu
sünnipäevalapsi!

Vallalehe toimetus sai telefonikõne. „Me avame uue autoremonditöökoja, tulge vaatama, ehk kirjutate ühe artikli,“
kostus telefonist. Nojah, neid
remonditöökodasid on meil
vallas juba üksjagu. Nüüd lisandub veel üks, mis sellest
ikka nii väga. Tore ju.
„Meie töökoda on hoopis
teistsugune, selline sammastega taastatud vana hoone,“
öeldakse telefonist. „Meie töökoda on eriline.“
Noh kui eriline, siis tuleb ju
kaema minna. Saame juhtnöörid ja asume teele. Tuleb sõita
Prillimäele. Ei tule pöörata poe
juurest alevikku, vaid järgmisest teeotsast alla ja sadakond
meetrit kruusateed pidi. Viidad
pidavat ka kohe välja saama,
selgitas helistaja. Õige pea sõidamegi Nurmejala talu sildi alt
läbi ja näeme sammastega hoonet. Helistaja tuleb ukse peale
vastu – rõõmsameelne ja indu
täis 31-aastane Reio Treial.
Enne oli siin muldpõrandaga
laudavare. Tekkis küsimus, kas
see kokku lükata või siis üles
ehitada. Valiti teine tee.
„Algul oli mõte teha autode
ülevaatuskoht, aga Kohilas
jõuti sellega enne valmis, siis
tegime autoremonditöökoja.“
Hoone on tõesti uhke. Uus
katus, stiilsed aknad, seinad
kaetud savikrohviga, ühes nurgas praksuvad kaminas puud.
Põrandad puhtad ja plaaditud …. Reio teeb meile kiirelt
töökojas ringkäigu.
„Me tahame, et töökoda
oleks puhas. Näe, seal teisel
korrusel saab klient mugavalt
istuda ja oodata, kui on kiirem
töö,“ viitas noormees nahkdiivanitega puhkenurgale. „No
tegelikult oli plaan teha siin
projekte, aga kuna on vaja
pinnal püsida ja teenida, siis
remondime autosid.“

MARTA KIVI
106
OLGA KLEITSMANN
92
OSKAR KALMET
91
VARVARA BABTŠENKO
90
ULDO VAHT
89
ELGI NIINE
89
INGRID RUSSE
89
VILMA-AGATE VISNAPUU 88
ENDEL JÜRNA
86
ÕILME PÄHKLEMÄE
86
MEETA TÄHT
86
VAIKE VILEPILL
85
AINO KIRS
85
HARRY VOLRAT
85
ILLI VAHT
84
ERNST PIIRMETS
84
HELJE SOIKMETS
84
ELVE TOPPASIA
83
LINDA PAJUR
82
ELVI PUUM
81
LAINE RINGMÄE
81
HELLE TOOMET
81
EPP LUMISTE
80

Reio Treial oma sõbra Erikuga remonditöökojas. Foto: Merle Beljäev

Projektide all mõtleb Reio
autode ja teiste sõiduriistade
tuunimist.
„Alles sai üks baggy valmis,
algusest lõpuni ehitasin, aga
see sai just müüdud ja näidata
ei saa,“ seletab Reio, kui ühte
kõrvalruumi läheme, samas
kergitab ta katet nõukaaegselt
poolenisti taastatud villiselt.
Villise kõrval seisavad reas veel
mootorrattad, millega noormees suviti ringrajal võidu
sõitmas käib. Talviti köidab
teda jääraja sõit. Samasse ruumi on plaanis osta ka rehvipingid ja sillastend.
Emerson Grupp OÜ (ettevõte, kes seda autoremonditöö
koda peab) Facebooki lehelt
saame lugeda:
„Oleme palju investeerinud
meie hoonesse nii ajaliselt kui
ka materiaalselt, soetanud sõidukite remondiks palju uusi,
kvaliteetseid ning asendamatuid tööriistu ja seadmeid,
tänu millele suudame pakkuda klientidele mitmekülgset
ja väga kvaliteetset teenust.

Täiendame teenindust pidevalt
ka uute seadmetega, et sõiduki omanik saaks oma sõidukile
kõik vajaliku just meilt. Meie
ettevõttes töötavad mehaanikud osalevad regulaarselt erinevatel koolitustel ja kursustel, et
pakkuda kliendile maksimaalselt kvaliteetset teenust ning remontida ja hooldada sõidukeid
nii, nagu see on ette nähtud.“
Ikkagi, mille poolest on see
koht erilisem kui teised autoremonditöökojad? Reio mui
gab pisut, mõtleb ja ütleb:
„Esiteks oleme püüdnud
hoonel säilitada vana, omapärast stiili. Teiseks, me tahame
kliendile pakkuda kompleksteenust ja rõhume kvaliteedile. Püüame olla paremad kui
teised. Minu partner Frank,
kes siia kohe tööle tuleb, on
selle töökoja hing, tal on pikk
kogemustepagas ja ta kuulub
siinkandis pädevuselt ikka esikolme hulka. Ma tahame, et
klient tunneks ennast mugavalt ja koduselt ning et tal oleks
võimalus näha tööprotsessi,

mis tema auto juures tehakse.“
Emerson Grupp OÜ autoremonditöökojas Nurmejala
talu õuel Prillimäel pakutakse
järgmisi teenuseid: varuosade tellimine ja müük, mototehnika ja ATV-de remont ja
hooldus, sõiduautode remont
ja hooldus, pidurite remont
ja hooldus, sildade remont ja
hooldus, veakoodide lugemine
ja diagnostika (enamik automargid), kärukonksude paigaldus, lisavalgustite paigaldus
ja auto elektritööd, keevitusteenus (roostevaba ja mustmetall), keemiline puhastus.
Väikese ringkäigu lõpus uurime Reiolt, et kuidas ta siia tegutsema sattus. Reio selgitab,
et siin on ta vanematekodu.
„Ja mõtlesin, et kas jään nüüd
siia või mitte. Jäin siia, kuigi
paljud sõbrad on Austraalias ja
endalgi natuke kripeldab.“
Rohkem infot ja aega autoremondiks broneerida saab telefonil 5567 8556 (Reio Treial).
Esne Ernits

IIDE MURUMAA
AGNESSA KALJUSTE
RITA HERMLIN
VALENTINA GLAZKOVA
AAVO KAARITS
ANNE RING
VAIGE URGARD
ZINAIDA NUMMU
TÕNU SAAR
JÜRI TALTS
TAIMI VEENSALU
LIIVI LINTS
HELGI NUIA
SIIRI BUŠKOV
LEILI ASPERK
ADA KÜNNAPUU
TOOMAS MALBE
SVEN-EINO TAASVÄLI
VALTER-ROBERT
EINMANN
HELJU REHI
MEEDI ÕUNVÄÄRT
ALDUR KAIDME

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke!
AARON HEIMAR RAUD
HUGO-ROBERT ORUMAA

KENNET SINILAAN
EMMA KUKKUR

LORENT MAUR LAANMETS
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KUULUTUSED
Timberstock OÜ ostab lehtpuuenamusega metsakinnistuid ja raieõiguseid. Küsi pakkumist timber@timberstock.ee. Tel 507 1150
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
Lõhutud küttepuude müük. Telli varakult ja võidad hinnas!
Küsi pakkumist 5192 2723, 600 5323. Holmes&Meyers
KÜ Tööstuse 27 pakub tööd.
Otsime oma neljakordsele majale majahoidjat. Tööks on kord nädalas trepikodade koristamine, suvel muru niitmine ja talvel lume
koristamine vastavalt vajadusele. Kui tekkis huvi, siis võta ühendust:
toostuse27@gmail.com või telefonil 5623 9446.

Avaldame sügavat kaastunnet Viljo Heinmäele perega

EMA, VANAEMA
ja VANAVANEMA
Maga vaikselt, puhka rahus,
öö on saabunud Sinule.
Maha jätsid mured-vaevad,
mälestused kõigile.

Kas kuuled, kuis nutab Su kodu,
Su puudust leinates sääl?
Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.

Lahkunud on meie kallis
ema ning vanaema

Mälestame kallist

TIIU MALK
30.11.54–31.12.17

Leinavad poeg
ja poja pere
Mõni hetk on elus
valusam kui teine
Mõni hetk on kohe
väga-väga valus ...

TIINA PUKK
LEILI HEINMÄE
HELGI ISAK
ANNE VÕREL

HELGI PÕLDAAS
TIIU MALK
OLAV NEVSKI
REIN SÕMER

Avaldame kaastunnet
Matile ja lastele peredega.
Sõbrad Meida,
Urve, Anu ja Kalju
Mälestame naabrit

(J. TÄTTE)

Meie hulgast on lahkunud

HELGIT

Südamlik kaastunne Sillele
kalli

ABIKAASA

kaotuse puhul.
Leinas sinuga
Sirje

HELGI
PÕLDAASA
Avaldame kaastunnet
abikaasale ja lastele.
Tõnnu, Mikre
ja Arulaane pered

kaotuse puhul.

Avaldame sügavat
kaastunnet Aldur Heinmäele
kalli

EMA
surma puhul.

Neeme ja Ülle,
Kalev ja Ülle, Jüri ja Urve
Avaldame kaastunnet
Sille Nevskile ja tütardele
kalli

ABIKAASA
ja ISA
kaotuse puhul.
Raul ja Moonika
Avaldame sügavat kaastunnet Aldurile perega, kalli
ema, ämma ja vanaema

LEILI
HEINMÄE
kaotuse puhul.
Meida ja Aidi perega

Vesiroos OÜ
kollektiiv
Mälestame kauaaegset
naabrimemme

LEILI
HEINMÄED
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Aili, Liidi, Vambola
Elu on kui laul, on habras see
viis, heliseb hetke ja katkeb siis.

Avaldan kaastunnet
Helgi Isaku lastele

EMA
kaotuse puhul.
Helgi sõbranna Meedi

