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Katti lastega - vasakult Lisett Delii, Kerli, Silver

Kohila valla aasta ema ja vanaema 2021
Emadepäeval, 9. mail õnnitles vallavanem Uku
Torjus Kohila valla aasta ema ja vanaema tiitli saajaid. Juba teist kevadet järjest ei ole saanud korraldada suuremat pidu tunnustuste üleandmiseks.
Nii aasta vanaemaks valitud Valve Kasemets kui ka
aasta ema Katti Lindeberg olid mõlemad väga üllatunud kui vallavanem lillede ja laulja Uudo Sepaga aeda astusid.
Kohila valla aasta ema Katti Lindeberg on armastav ema kolmele lapsele, Kerlile (30), Silverile (26) ja Lisett Deliile (11),
ning hooliv abikaasa oma mehele Alole. Ta on pühendanud
oma laste kasvatamisele ja toetamisele terve oma täiskasvanuea. Katti on ema, kes on kasvatanud lapsed varakult iseseisvateks ühiskonnaliikmeteks, kuid ta tuleb alati rõõmuga laste
tegemistega kaasa, aidates nii nõu kui jõuga. Väärtushinnangud, mille Katti oma lastele ellu kaasa on andnud, on töökus, positiivne ellusuhtumine ja julgus järgida oma südant.
Koos abikaasa Aloga on ta loonud perele Eesti kauneima
kodu auhinnaga pärjatud kodu Hageri metsade vahele,
mida ka täiskasvanud lapsed, hoolimata sellest, et nad
on ammu välja kolinud, senini oma turvaliseks paigaks peavad. Ta on ema, kellele saab alati loota.
Katti süstib kogu oma peresse armastust kodukoha ning kogukonna vastu, olles aktiivne liige Hageri kogukonnas. Ta on kaasatud iga-aastasesse Kohila Hoovide Teatrisse ning korraldanud Hageris ka
mitu-mitu aastat järjest heategevuslikku Püha Päeva
Lastega, mis on võitnud kogu valla laste ja vanemate
südamed. Ta on olnud organisatsiooni Ladies Circle
Kohila aktiivne liige ning olnud varasemalt ka Ladies

Aasta vanaema
Valve Kasemets

Circle Estonia valitsuses, edendades naiste ühiskondlikku aktiivsust ja tegeledes heategevuslike projektidega. Katti kuulub
ka ühendusse Ettevõtlikud Naised Raplamaal. Lisaks perele
ning kogukonnale huvitub ta ajurveedast, reisimisest, keraamikast ja loodusfotograafiast, täiendades end selles vallas pidevalt koolituste ja töötubade kaudu.
Selle kõige kõrvalt on Katti ka kohalik ettevõtja, kes, hoolides kirglikult looduslähedusest ja ajurveeda põhimõtetest
ning nende jagamisest inimestega, toodab siinsamas Kohila
vallas looduskosmeetikat, millega ta toetab järjepidevalt ka
kohalikke üritusi ja ettevõtmisi.
Katti on andnud oma aktiivse ellusuhtumise edasi lastelegi, näiteks pere kõige pisem Lisett Delii käib lisaks koolile
aktiivselt ka muusikakoolis viiuli- ja klaverimängu õppimas,
kunstikoolis ning balletitunniski. Sel kevadel saab tublist
emast Kattist energiast pakatav vanaema.
Kohila valla aasta vanaema 2021 Valve Kasemets on super tasakaalukas, pere hoidev ja väga-väga positiivne naine.
Kokkuhoidev pere on tema jaoks väga oluline. Ta on juba 20
aastat korraldanud iga-aastast suguvõsa kokkutulekut. Tal on
kaks tütart, Ave ja Anne. Ta on vanaema kolmele lapselapsele
ja vanavanaema ühele lapselapselapsele, kes teeb tema päevad
huvitavaks ja sportlikuks.
Valve peab olema pidevas liikumises. Ta on aastaid olnud
Kohila reumaühingu üks eestvedajaid. Talle meeldib käia
teatris ja suhelda erinevate inimestega. Teatrisse minekuks organiseerib ta alati kokku suurema grupi inimesi.
Valve käib ajaga pidevalt kaasas, kasutab Facebooki ja teeb
videokõnesid. Tema mõte on, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.
Palju õnne!
Merle Beljäev
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Projekteerimistingimuste
avatud menetlus
Kohila vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks Lohu
külas asuvale Ehitaja kinnistule (katastritunnus
31701:001:1536) PVC viilhalli (600 m2) ja kontorihoone (100 m2) ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikus 14.06-27.06.2021. Arvamused, ettepanekud ja
vastuväited palume esitada samas ajavahemikus kirjalikult
e-posti aadressil vallavalitsus@kohila.ee. Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekutega peab omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel arvestama või põhjendama 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.

Hoovide päev
Kohilas
tuleb taas!

Lohu-Kohila tee
Projekteerimistingimustega
taotletav hoonestusala

Ehitaja kinnistu Lohu külas

Kõnnu tee

Kinnistu hoonestusala skeem markeerituna Maa-ameti
fotolao ülesvõttel

GSPublisherVersion 0.66.100.100

Projekteerimistingimuste eelnõu ja lisadega on võimalik
tutvuda Kohila valla veebilehel www.kohila.ee.
Sille Rõõmus
vallaarhitekt

Ülevaade Kohila vallas
toimuvatest teetöödest

Hoonete 3D mudelid
nüüd kättesaadavad
avaandmetena
Maa-ameti geoportaalist saab nüüdsest iga soovija
kogu Eesti hoonete kolmemõõtmelisi (3D) mudeleid oma arvutisse laadida. Tegemist on avaandmetega, mida võib kasutada igaüks, aga vastavalt
litsentsilepingu tingimustele.
Detailsete katustega 3D mudelid on valmistatud automaatse
andmetöötlusega Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmetest (hoonete 2D kujud ja aerolaserskaneerimise punktipilv) kogu Eesti enam kui 800 000 hoone kohta. 3D andmed on saadaval kolmes laialt kasutatavas failivormingus:
OGC CityGML, Esri GDB ja Wavefront OBJ. Ruumikuju
on kõikides vormingutes identne, CityGML ja GDB sisaldavad lisaks ka atribuutinfot hoone tüübi, aadressi ja muude
parameetrite kohta. Lisatud on ka hoone identifikaatorid Eesti topograafia andmekogus, ehitisregistris ja aadressiandmete
infosüsteemis, mis hõlbustavad täiendava info küsimist nimetatud registritest. Andmeid saab alla laadida kas kõik korraga
või omavalitsusüksuste kaupa.
Edaspidi on maa-ametil plaanis lisada avaandmetena teisigi kolmemõõtmelisi andmekihte. Rohkem infot maa-ameti
3D andmestike ja tulevikuplaanide kohta leiab geoportaali
Geo3D lehelt. 3D andmetega võib tutvuda ka maa-ameti 3D
kaardirakenduse vahendusel.
3D avaandmete publitseerimisel või levitamisel palume
viidata andmete päritolule ja väljavõtte ajale (näiteks "Hoonete ruumiandmed: maa-amet 2021 või 06.05.2021").
Lisainfo: Hanno Kuus, geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist (hanno.kuus@maaamet.ee)
Anu Ots
maa-amet

KOHILA
Toimetus:
Merle Beljäev, tel 5342 3483
e-post: merle.beljaev@kohila.ee
Esne Ernits, tel 5564 7719,
e-post: esne.ernits@kohila.ee
Keeletoimetaja: Katrin Naber
e-post: katrin.naber@gmail.com

Kohila valla ajaleht
Väljaandja:
Kohila vallavalitsus
Küljendus ja trükk:
Auratrükk • www.aura.ee
Tiraaž: 3250
Järgmine ajaleht
ilmub 23. juuni 2021

Kohila vallavalitsus, Vabaduse 1, Kohila 79804,
tel 489 4760 e-post: vallavalitsus@kohila.ee
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Käesoleva aasta juunis toimub Kohila valla kruusateede pindamine vastavalt teehoiu investeeringute kavale. Kruusateedest
saavad musta, tolmuvaba kõvakatte:
a. Sutlemas Ambose tee lõik Metsapunkti teest kuni
Sutlema asula piirini;
b. Rabiveres Suurküla ja Krimmiküla teed kokku ca
1 km lõigu ulatuses;
c. Salutaguse tee kuni Rõõmu tee ristmikuni;
d. Viliveres Kallaste tee kuni Saku valla piirini;
e. Kohila alevis Posti tänava pikendus kuni Aiandi tänavani ja Tohisoo pargis Linda tee.
Lisaks saavad värske teekatte pindamise näol Prillimäel Sõpruse tänav ja Sutlemas Lasteaia tänav. Kohila alevis on kavandatud teostada teekatte taastusremonttöid vastavalt vajadusele
järgmistel tänavatel: Kuusiku, Puidu, Liiva, Aia, Jaama, Ääre,
Põllu, Pähklimetsa, Tulbi, Välja, Salutaguse ja Tööstuse tänavatel. Lähiajal rajatakse Kõnnu järve külastajatele Kõnnu tee
lõppu autoparkla. Selle aasta jooksul rekonstrueeritakse veel
Kurtna tee, Vilivere teest ca 1 km pikkune lõik ning Jõe tänava lõik Kohila alevis. Angerja oja kohale Sookruusi teel rajatakse uus sild ning planeeritud on
alustada Urge-Prillimäe-Salutaguse kergliiklustee ehitamisega.
Ühisvee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamise järgselt taastatakse suurem osa
Aespa piirkonna teedest
ja tänavatest.
Kohila vallavalitsus palub liiklejatel tähelepanu juhtida
liikluskorralduse muudatustele ning loodab elanike mõistvale suhtumisele tööde teostamise ajal.
Gert Küling
teedespetsialist

Kohilas on avatud wifi
vabad levialad
Kohila alevis on gümnaasiumi ümbruses, lastepargis ja lipuväljkul avatud wifi vabaleviala. Wifi võrguga ühenduse saamiseks on vaja valida võrk Wifi4EU ja nõustuda tingimustega.
Wifi-ühendus on kasutajale tasuta.
WiFi4EU on Euroopa Liidu rahastuse toel paigaldatud tasuta internetiühendus kohalike elanike ja turistide või külastajate jaoks kõikjal EL-i avalikes parkides, väljakutel, asutustes ja mujal. Projekti rahastati 100% toetusega. Toetus katab
ka hilisemat hooldust viie aasta jooksul. Kohalik omavalitsus
peab kandma interneti ühenduse kulu.
Kutsume kõiki vaba interneti kasutama!
Kohila vallavalitsus

Tänavune Kohila hoovide päev toimub 20. augustil. Ootame
kõiki tublisid keetjaid ja küpsetajaid andma end üles ühepäevakohvikupidajana. Lisaks traditsioonilisele kohvikupidamisele saavad hoovide päevast osa võtta ka tublid ja töökad rohenäpud ja töömehed, kes soovivad oma aeda, töid või oskusi
tutvustada või töötuba korraldada.
Selleks et osaleda hoovide päeval kohvikupidajana, töötoa läbiviijana, näituse korraldajana või muusikuna pane oma
head mõtted ja kavatsused kirja ning saada kohvikuidee hiljemalt 8. juuliks aadressile sigrid.pold@kohila.ee, lisainfo
telefonil 5551 2239.
Vabas vormis ideekavand peaks sisaldama:
• kohviku, näituse, töötoa, muusikaürituse teemat ehk
milline on teie stiil või keskne mõte;
• asukohta
• kontaktisik, telefon, e-post
• lahtioleku aeg.
Sigrid Põld
kultuurinõunik
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TOETA LAPSE KÕNE ARENGUT
Allikas: internet

13. juunil kell 12.00 avatakse Kohila tornigaleriis (Kohila
õigeusu kirik) kunstnik Rein Meresaare maalinäitus "Läbi
aastate". Näitus on üleval kuni jõulunäituseni ning seda
saab vaadata kirikus toimuvate teenistuste aegadel või
kokkuleppel tel 56 230 741.

Kohila tornigalerii
tutvustus

Hoidjakeel – mis keel see veel on?
Hoidjakeel on mugandatud ja lihtsustatud kõne,
mida täiskasvanu lapsega rääkides kasutab. Mõned
arvavad, et see on titakeel, kuid tegelikult see nii
ei ole.

Kohila tornigalerii asub Kohila õigeusu kiriku tornis (Viljandi
mnt 1, Kohila, Raplamaa) ning pakub kõikidele huvilistele
võimalust korraldada näitusi. Galerii pind on 2 x 5 meetrit,
lisaks sellele on võimalik kasutada näitusteks galerii eesruumi.
Tornis asub ka elusuuruses nukkude ekspositsioon. Kirikus
võib näha ikoone ning 2003. aastal valminud ikooniseina.
Epp Haabsaar
tel 5623 0741

sõnu kõnevoolus eristada ja meelde jätta;
• lausungid on lihtsad ja lühikesed (nt „Opa. Tahad opa?
Emme opa? Tule opa”).

Mitmes teadusuuringus on leitud, et hoidjakeele kasutamiTitakeel on see, kui nt 1,5-aastane
laps
ei
suuda
välja
hääldane soodustab lapse kõne
arengut. Laps, kelle
hääldusoskusHead Raplamaa hooldusvanemad,
eestkostjad
ja lapsendajad!
da sõna päkapikk ja ütleb selle asemel päpi. Kui sama laps on
te areng ei võimalda öelda sõna lehm, võib edukalt ära õp3-aastane ja täiskasvanu ütleb päkapiku kohta jätkuvalt päpi,
pida sõna vissi või muu ütlemise. Hoidjakeele eripärad (nt
hoolimata sellest, et lapse kõne areng on eakohane ning laps
suurem emotsionaalsus ja ilmekus) aitavad saavutada ja hoida
suudab kenasti sõna päkapikk välja hääldada, on tegu titakeele
lapse tähelepanu, mis omakorda toetab kõne omandamiseks
kasutamisega. Sellisel juhul ei ole lihtsustatud hääldus lapse
vajaliku ühistähelepanu tekkimist (loe ühistähelepanu kohta
kõne arengut toetav.
täpsemalt valla ajalehest nr 3, 17.02.2021). Hoidjakeel soodustab ka sõnade matkimist ja me teame, et lapsed omandaHoidjakeelt iseloomustavad järgmised aspektid:
vad esimesi
sõnu eelkõige just matkimise
teel.
Ootame
teid nt
osapapu,
võtma
grupinõustamisest:
“Koostöö
peres elava lapse vajadusi ja huve
• hoidjakeele sõnad on tavaliselt
lihtsustatud,
Hoidjakeelt sobib kasutada eelkõige esimestel eluaastatel,
opa, kiku, hobu, mähku;
kuid kõnehilistusega lastel ka pikemalt. Laps, kes suudab juba
silmas pidades”
• hoidjakeeles kasutame rohkem emotsionaalsust, häärääkida hoidjakeelsete sõnadega, võib tasapisi hakata edasi
letoon on kõrgem, intonatsioon on ilmekam, näoilme
liikuma n-ö päris sõnade suunas. See tähendab, et kui laps
elavam;
Kasuperena tuleb koostööd
erinevates
valdkondades.
kasutab omateha
lausungites
sõnu aua ja mää,
siis võib täiskasvanu Eeskätt asutustega, millistega
• hoidjakeeles on sõnade hääldus selgem;
Ootame teid osa võtma grupinõustamisest: “Koostöö peres
temaga rääkides hakata kasutama sõnu kutsu ja lammas.
lapsed
puutuvad – kool, lasteaed, perearst jt meditsiiniasutused.
Hooldus• hoidjakeele kõne tempo on
aeglane jaigapäevaselt
sõnade- ning lau- kokku
elava lapse vajadusi ja huve silmas pidades”
Kui sul on küsimusi lapse kõne arengu osas, siis kirjuta
setevahelised pausid on pikemad;
Kasuperena tuleb koostööd teha erinevates valdkondades.
kohilalogopeed@gmail.com.
ja eestkosteperedel tuleb
koostööd teha ka lapse sünniperega ja lastekaitsetöötajatega.
• hoidjakeeles kasutatakse rohkem kordusi ja oluliste sõEeskätt asutustega, millistega lapsed igapäevaselt kokku puuKohila valla logopeedid
nade rõhutamist − kordused aitavad lapsel paremini
tuvad – kool, lasteaed, perearst jt meditsiiniasutused. HoolMarit Tolmusk ja Kristi Sarapuu
Head
Raplamaa
hooldusvanemad,
eestkostjad
ja lapsendajad!
ja
eestkosteperedel
tuleb
koostööd
teha ka lapse sünnipe11-aastase kogemustepagasiga kasuema, lapsendaja, hooldusperedusema,
lastekaitsetöötaja
Lea
rega ja lastekaitsetöötajatega.

Head Raplamaa
hooldusvanemad,
eestkostjad ja
lapsendajad!

Sõmer püüab leida läbi oma kogemuste vastuseid järgmistele küsimustele:
- Miks ja kuidas hoida kontakti lapse sünniperega
- Millist tuge saab oodata lastekaitsetöötajalt
- Kuidas seada suhteid kooli ja lasteaiaga

11-aastase
kogemustepagasiga
lapsendaja,
hooldusOotame teid osa
võtma grupinõustamisest: kasuema,
“Koostöö peres
elava lapse vajadusi
ja huve
silmasema,
pidades”
pere
lastekaitsetöötaja Lea Sõmer püüab leida läbi oma
kogemuste
vastuseid
järgmistele
küsimustele:
Kasuperena tuleb
koostööd teha
erinevates valdkondades.
Eeskätt asutustega, millistega
lapsed igapäevaselt kokku puutuvad – kool, lasteaed, perearst jt meditsiiniasutused. Hooldus• Miks ja kuidas hoida kontakti lapse sünniperega
ja eestkosteperedel tuleb koostööd teha ka lapse sünniperega ja lastekaitsetöötajatega.
• Millist tuge saab oodata lastekaitsetöötajalt
11-aastase kogemustepagasiga kasuema, lapsendaja, hoolduspere ema, lastekaitsetöötaja Lea
Sõmer
leida läbi
oma kogemuste
küsimustele:
• püüab
Kuidas
seada
suhteidvastuseid
koolijärgmistele
ja lasteaiaga
- Miks ja kuidas hoida kontakti lapse sünniperega

Grupp
kohtub
kokku
neljal korral. Järgmised kohtumised
- Millist tuge
saab oodata
lastekaitsetöötajalt
pannakse
paika
esimesel
kohtumisel. Vastavalt osalejate va- Kuidas seada suhteid kooli ja lasteaiaga
jadustele võivad käsitletavad teemad muutuda. Vajadusel ja
kooskõlastatult grupiga võidakse kaasata ka teisi spetsialiste.

Grupp kohtub kokku neljal korral. Järgmised kohtumised pannakse paika esimesel kohtu-

misel.
Vastavalt
osalejate
vajadustele
võivad käsitletavad
teemad muutuda. Vajadusel ja
Grupp kohtub kokku neljal korral. Järgmised kohtumised pannakse
paika
esimesel
kohtuAeg
: 05.06.
2021
kell 11.00-14.15
kooskõlastatult grupiga võidakse kaasata ka teisi spetsialiste.
Rapla
Kultuurikeskus
misel. Vastavalt osalejate vajadustele võivad käsitletavad teemad
muutuda.
Vajadusel ja
AegKoht:
: 05.06.
2021
kell 11.00-14.15
Koht:
Rapla Kultuurikeskus kuni 02.06.2021
Registreerimine:
kooskõlastatult grupiga võidakse kaasata ka teisi spetsialiste.
Registreerimine: kuni 02.06.2021 koolitused@omapere.ee või tel 5552 6358

Aeg : 05.06. 2021 kell 11.00-14.15
Koht: Rapla Kultuurikeskus

koolitused@omapere.ee või tel 5552 6358
'
Tegevust koordineeritakse koostöös SOS Lasteküla Eesti
Tegevust koordineeritakse
SOS Lasteküla
Eesti Ühingugaasendushoolduprojekti „Tugiteenused
Ühinguga
projekti koostöös
„Tugiteenused
perepõhise
asendushoolduse pakkujatele“ raames.
seperepõhise
pakkujatele“
raames.

Registreerimine: kuni 02.06.2021 koolitused@omapere.ee või tel 5552 6358
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Võõrnälkjaid korja oma aiast kohe kevadel
Hispaania teetigu ja mustpeanälkjas on Eestis levinud võõrliigid, kes toituvad peamiselt aiasaadustest ja põllumajanduskultuuridest. Kuna tänavune
kevad on olnud seni võrdlemisi jahe, muutusid
võõrnälkjad aktiivseks tavalisest hiljem. Selleks, et
suvist võõrnälkjate plahvatuslikku levikut ennetada, soovitab keskkonnaamet juba kevadel võõrnälkjaid ja nende mune aiast korjata ning hävitada.
Kui hispaania teetigu või mustpeanälkjas on juba aeda sattunud, aitab nende arvukust ohjata täiskasvanud isendite
ja nende munade järjepidev korjamine ning keeva veega
hävitamine. „Võõrnälkjate tõrjumisega on oluline tegeleda
järjepidevalt koostöös kogukonnaga kogu naabruses. Iga
isend, kes maikuus muneda jõuab, võib hiljemalt juulikuuks
anda umbes 400 järglast, kes omakorda peagi munemisikka
jõuavad. Kuna looduslikke vaenlasi neil Eestis napib, võivad tõrjumata levilad suveks võõrnälkjatest kubiseda,“ ütles
keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekänd.
Keskkonnaamet palub mustpeanälkjaid ja hispaania teetigusid tõrjudes kodumaiseid liike hoida. Paljud kodumaised
teod on aiapidajatele kasulikud, sest tekitavad huumust ja
on oluline osa toiduahelast, lisaks söövad nad võõrnälkjate
mune.
Hispaania teetigu on juba kümmekond aastat levinud
üle Eesti. Rahvapärase nimetusega mustpeanälkjas ehk Krynickillus melanociphalus on aedadesse jõudnud viimastel aastatel ja praegu teadaolevalt enim levinud Harju-, Saare- ja
Viljandimaal.
2021. aasta suvel soovib keskkonnaamet kinnitada võõrnälkjate ohjeldamise tegevuskava, mis koondab rahvusvahelisi kogemusi võõrnälkjate ohjeldamiseks ja annab praktilisi
soovitusi võõrliikidest hoidumiseks ja nende tõrjumiseks nii
aiapidajatele kui ka avalikkusele laiemalt.
Võõrliigid on liigid, mis esinevad väljaspool oma looduslikku levilat ja on sinna sattunud inimese tahtliku või tahtmatu tegevuse tõttu. Nälkjate võõrliigid ja teised sarnased
kahjurid satuvad uutesse piirkondadesse peamiselt hoogustunud taimekaubanduse kaudu. Inimeste aedadesse satuvad
nälkjate võõrliigid ja nende munad potimulla või taimede
mullapallidega. Nälkjate arvukusele aitavad kaasa niiske ja
soe kevad-suvi ning pehmed talved.

Kuidas vältida võõrnäljaliikide sattumist oma aeda?
•

Ära too lille- ja põõsataimi oma aeda piirkondadest, kus
leidub hispaania teetigu ja mustpeanälkjat.

•

Kontrolli isikute mullapalle, leitud munad hävita keeva
veega.

•

Istikute soetamisel hoia neid mõni nädal karantiinis. Seo
mullapalli ümber läbipaistev kilekott ja kinnita see tihedalt ümber istiku varre. Aeg-ajalt kontrolli, kas kilekoti

Mustpeanälkjas on võõrliik. 		

Foto: Allar Liiv

Hispaania teetigu. 			

Foto: Andri Küüts

sees on munadest koorunud nälkjaid. Olenevalt taimest
hoia istikut poolvarjulises kohas, kasta ja jälgi seda. Hävita kotti sattunud isendid keeva veega.

Mida teha, kui võõrnälkjad on juba aias?
•

Tõrjetööga alusta kohe kevadel, kui esimesed täiskasvanud loomad välja ilmuvad. Kõige tõhusam on täiskasvanud isendite ja munade kokku korjamine ja keeva veega
üle valamine. Hävitatud isendid ja munad kaeva umbes
labida sügavusele mulda või viska prügikasti.

•

Kontrolli regulaarselt aias varjulisi ja niiskeid kohti, mida
soe õhk ja päike lihtsasti ei kuivata. Korista lehehunnikud, kaeva kompostihunnik ringi, võimalusel lõika lopsakate taimede ja põõsaste alused puhtaks. Terrassialused,
kasvuhoone servad, kaevuääred jms kohad on nälkjatele
sobivad peitumis- ja munemispaigad.

•

Nälkjate kokku meelitamiseks võib kasutada õllelõkse,
arbuusikoori ja muid mahlaste köögiviljade jääke. Paiguta meelituskohtade lähedusse lauajuppe, mille alla saavad
nälkjad päeval peituda ja kust on neid lihtne üles leida.

•

Nälkjate järjepideval tõrjumisel on oluline teha koostööd
naabritega. Vastasel juhul on naabruses neist võimatu vabaneda.

•

Kindlasti ära vii elusaid nälkjaid mujale loodusesse (metsaserva, niidule, parki), siis ei levi võõrliigid mujale. Loo-

Hispaania teeteo munad. 		

Foto: Merike Palginõmm

duses saavad nälkjad kontrollimatult paljuneda ja edasi
levida ning varem või hiljem jõuavad nad inimeste aedadesse tagasi.
•

Väldi teomürkide kasutamist. Need ei ole hispaania teeteo tõrjumisel kuigi mõjusad, küll aga hävitavad mürgid
kohalikke kasulikke liike. Teomürgid ohustavad ka tigudest toituvaid loomi-linde (nt siilid) ja koduloomi (nt
kassid ja koerad).
Eike Tammekänd
keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja

ÜLE-EESTILINE LOODUSVAATLUSTE MARATON 2021
Peakorraldaja: TÜ loodusmuuseum ja botaanikaaed
Algus: 12. juuni kell 12.00,
lõpp: 13. juuni kell 12.00
Lähim vaatlusala Kohila vallas: Hageri-Sutlema
rannamoodustised (Saunaküla MKA), vaatlusala Raplamaa-Vilivere kaart on leitav
aadressil https://elurikkus.ee/
lvm/2021.
Vaatlusi teeb igaüks iseseisvalt.
Vaatluste sisestamine: teha liigist foto, laadida üles kas nutiseadmes Leguluse äpiga või hiljem arvutis.
Juhend vaatluste sisestamiseks: http://loodusfestival.ee/legulus.
Loodusvaatluste maraton on sündmus, mille käigus kutsutakse loodushuvilisi uurima oma kodukoha elurikkust, otsides
registreeritud vaatlusaladelt seal elutsevaid liike. Eesmärk on
panna igal vaatlusalal 24 tunni jooksul kõigi vaatlejate peale
kokku kirja võimalikult palju liike.
Lisainfo ja abi: Irene Volk, tel 5855 8040, Kohila keskkonnahariduse keskus

Ööliblikate
vaatlusõhtu
16. JUUNIL 2021, KELL 22 - 24

JUHENDAJA ALLAN SELIN
TULE TERVE PEREGA!

LINNULAULU HOMMIK
LINNULAULU
HOMMIK KOHILAS
KOHILAS

toimub 8. juuni 2021
algusega
06:30 8. juuni 2021
toimub
Kogunemine
Veski
baari juures (Viljandi mnt. 5)
algusega
06:30
Kogunemine
Veski baari
(Viljandi mnt. 5)
Linnulaulu
õpe kestab
1 –juures
1,5 tundi
Linnulaulu õpe kestab 1 – 1,5 tundi

Juhendab Ingrid Aus
Linnulaulu hommikut toetab
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Juhendab Ingrid Aus
Linnulaulu hommik on tasuta
Linnulaulu hommikut toetab
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lisateave:
Jüri Kõiv tel. 5094480
Linnulaulu hommik on tasuta
		 jyrikoiv@gmail.com
Lisateave: Jüri Kõiv tel. 5094480
jyrikoiv@gmail.com

Asukoht: Vilivere
külaplats, Kohila vald
(Kiisa tee ja Vilivere tee
ristmiku lähedal)

Lisainfo: Kohila
Keskkonnahariduse
Keskus mob 5855 8040
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KOOS TERVISLIKUMA ELUKESKKONNA POOLE!

Oleme see,
mida sööme –
sööme targalt
Möödunud looduskaitsekuu oli mitmes meediakanalis suunatud meie eluviisist põhjustatud toiduraiskamise teema käsitlusele ning tõsise, ülemaailmse mõjuga, probleemi teadvustamisele. On tähelepanuväärne, et toidujäätmeid tekib kõigis
toidutootmise tsüklites, kuid just suurenenud ja aina suureneva tarbimise tõttu, tekib neid kõige enam just kodumajapidamistes. Kuigi kõigist toidujäätmetest pole võimalik meil
vabaneda (nt banaani- ja apelsinikoored, porgandi- ja munakoored), moodustavad enamik jäätmeid aegunud toiduained
(peamiselt piimatooted, lisaks valmistoit jne), mille teket on
võimalik vältida, kui teema olulisust teadvustada ja soovida
anda oluline panus jätkusuutliku tuleviku heaks.
Eestis on toit võrdlemisi odav ning enamikule inimestele
kättesaadav. Seega on seda lihtne ka raisata. Samas pakub aga
rikkalik toiduvalik meile võimalusi teha targemaid ja paremaid
valikuid, mis mõjuvad positiivselt nii rahakotile, meie tervisele
ja looduskeskkonnale. Kui tahame oma laste parema tuleviku
jaoks päriselt midagi olulist teha, millega saaks ka kohe alustada, on hea võimalus eesmärgi suunas liikumiseks koostada
näiteks nädalamenüü koos poenimekirjaga; samal päeval tarbida tooteid, millele on lisatud poepoolne märge säilimisaja lõppemise kohta päeva lõpuks; õppida vahet tegema märgistusel
„kõlblik kuni“ ning „parim enne“; anda sobilikud toidujäätmed mõnikord söögiks loomadele (nt koertele) ning valmistada sööki, mida pere ka päriselt sööb.

Suvekuude saabumisel on lisaks toidule endale väga oluline ka märgata, millised on toidunõud, millelt toit meie kõhtu
täitma jõuab. Korraldades koosviibimisi või veetes toredat grillõhtut perekonna seltsis, on parim võimalik viis toidu serveerimiseks kasutada nõusid, mida annab veega pesta ja siis uuesti
korduvalt kasutada.
Võõrustaja võib alati paluda oma nõud külalistel kaasa võtta, näidates sellega eeskuju, kui endal sobivaid nõusid piisavalt
pakkuda pole – ühekordsete nõude kasutamine ei ole loodusja keskkonnahoidlik ning aeg on sobilik muutusteks vanade,
kuid uues rüüs, tavade juurde. Kahjuks ei ole õigustuseks ega
lahenduseks ka reklaamitud biolagunevad nõud, sest enamik
neist on seda vaid osaliselt ning nende komposteerimiseks läheb vaja spetsiaalset tehnoloogiat. Koduses kompostihunnikus
need nõud jälge jätmata loodusesse tagasi ei jõua.
Oleme see, mida sööme – sööme targalt, õiges koguses ja
õigete vahendite abil!
Agnes Saks
keskkonnanõunik,
Irene Volk
Kohila Keskkonnahariduse Keskuse juhataja

Märka uuenenud reovee
kohtkäitluse ja äraveo eeskirja!
Aprillikuu vallavolikogu istungil sai kinnitatud uuendatud
reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri, mille eesmärk on anda
veelgi täpsemad juhised kõigile kinnistuomanikele reovee kogumise ja puhastamise kohta. Lisaks said täpsemalt reguleeritud ka purgimisteenuse pakkujate kohustused. Tegemist on
eeskirjaga, millega tuleks tutvuda kõigil elanikel, kes pole liitunud või kellel polegi võimalust liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga (ÜVK-ga).
Eeskirjast saab vastuseid ja juhiseid nii uue reovee kohtkäitlussüsteemi planeerimiseks, rajamiseks ja kasutamiseks, kuid
ka juba kasutusel olevate süsteemide nõuete kohta. Olulisemad täiendused ja muudatused puudutavad mh kohustust liituda ÜVK-ga, kui selleks vastav süsteem on rajamisel või juba
rajatud – Kohila alevi ühiskanalisatsiooniga hõlmatud alal
peavad kõik reovee tekitajad olema ühiskanalisatsiooniga
liitunud hiljemalt 31. detsembriks 2021. Piirkonnas, kus
ühiskanalisatsioon on alles rajamisel, tuleb sellega liituda
esimesel võimalusel, kuid hiljemalt nelja aasta jooksul pärast nimetatud võimaluse avanemist. Tiheasustusaladel, nt
Aespa alevikus, kuhu lähiaastal ÜVK trassid ei jõua, on lubatud reovett koguda vaid reovee mahutisse ehk igasugused reovee puhastussüsteemid nendel aladel lubatud pole.
Kuna Kohila vallas on põhjavesi valdavalt kaitsmata või
nõrgalt kaitstud, st põhjavee kihid asuvad maapinna lähedal
ning seetõttu pole reostuse eest hästi kaitstud, tuleb omapuhasti rajamisel vallas tagada reovee bioloogiline puhastus
ning pinnasesse juhtimise korral on see lubatud vaid haju-

tatult. Tihti küsitakse, kas kinnistule võib paigaldada reovee
puhastussüsteemina septikut, mis on üks odavamaid lahendusi – kuna septik tagab vaid reovee mehaanilise puhastuse,
pole see kahjuks meie valla territooriumil üksiklahendusena
sobilik. Oht, et puhastamata reovesi jõuab joogiveekaevu, on
võrdlemisi kõrge.
Purgimisteenuse pakkujad peavad edaspidi, hiljemalt 1.
augustist 2021, omama vedaja kaarti, mida taotletakse vallavalitsusest. Ettevõtted, kellele vedaja kaart on valla poolt väljastatud ning kellelt võib Kohila valla territooriumil oleva reovee
kohtkäitluse tühjendamist tellida, on leitavad Kohila valla ja
Kohila Maja OÜ veebilehtedelt. Lisaks on kinnistuomanikul
oluline meeles pidada, et kviitungid, mida purgimisettevõtja
tühjendamise kohta kliendile väljastab, tuleb alles hoida vähemalt 2 aastat. Ettevõtja, kellele on väljastatud vedaja kaart,
peab esitama valla territooriumil tehtud tühjenduste osas kord
kvartalis aruandluse, hiljemalt kvartalile järgneva kuu 20ndaks
kuupäevaks. Sellekohane täpsem info on leitav valla kodulehelt.
Reovee nõuetekohane kogumine ja puhastamine on oluline, et meie kodudes kasutatav joogivesi jääks puhtaks ning et
pinnaveekogudesse ei satuks toitaineid koguses, mis halvendavad veekogude, sh sealse elustiku, seisundit ning ei põhjustaks
nende kinnikasvamist. Nii jääb meile ka edaspidi kohti, kus
supelda ning erinevaid kalaliike püüda.
Agnes Saks
keskkonnanõunik

Kohila vald liitus
lemmikloomaregistriga
Alates maikuust on kõigil Kohila valda sisse kirjutatud elanikel
võimalik kanda oma kiibistatud või märgistatud lemmikloom
üle-eestilisesse lemmikloomaregistrisse (www.llr.ee). Looma
registreerimine on tasuta, kuid loomal peab olema tunnus (kiibi nr või registreerimismärge), mille põhjal on võimalik looma
identifitseerida. Kohila valla koerte ja kasside pidamise eeskirja
järgi on Kohila vallas kohustuslik kiibistada, sh kanda registrisse, valla territooriumil elavad koerad. Teiste, eriti kasside
kiibistamine ja registrisse kandmine on tungivalt soovituslik.
Eestis on kasutusel kaks lemmikloomaregistrit, kuid register, millega vald on liitunud, on suunatud kohalikele omavalitsustele ning lisaks Kohila vallale on registriga liitunud ka väga
palju teisi kohalikke omavalitsusi. Registri pidamise eesmärk
on saada ülevaade valla territooriumil registreeritud lemmikloomadest, sh nende nõuetekohasest vaktsineerimisest, ning
vähendada valla kulutusi püütud lemmikloomade ülalpidamiseks. Kõigil sissekirjutatud lemmiklooma omanikel on võimalik vaadata ja muuta registris looma andmeid ning vajadusel
muuta või parandada oma kontaktandmeid: telefoninumbrit
ja e-posti aadressi. Kui loom vahetab omanikku, saab omanikuvahetuse märkida registrisse vallavalitsuse volitatud töötaja
või registrit kasutav veterinaar. Omaniku sissekirjutuse jaoks
tehakse sisselogimisel päring rahvastikuregistrisse. Hetkel pääseb registrisse vaid ID-kaardiga.
Lemmiklooma kiibistamine on vajalik selleks, et lemmik
jõuaks pärast ärakadumist võimalikult kiiresti tagasi oma omaniku juurde. Kiibistamise järel tuleb registrisse kanne teha üldjuhul lemmiklooma omanikul endal. See tähendab, et pärast
looma kiibistamist või märgistamist veterinaari juures, tuleb
kiibi- või märgistamisnumbri alusel teha kanne ka registrisse.
Sellegipoolest kutsume ka kõiki veterinaare üles tegema võimalusel esimesed kanded loomade kohta registrisse ise, et kanne tegemata ei jääks.
Veterinaarid ning loomade hoiu- või varjupaigad saavad
ligipääsu registrisse tasuta läbi registrivaldaja, AS Spin TEK-i.
Head registri kasutamist!
Agnes Saks
keskkonnanõunik

Teeme üheskoos heateo!
06.06.2021 toimub Kohilas lastekaitsepäev, kus
kogume ühiselt raha Mondo heateokingituseks –
välikäimla soetamiseks Afganistani koolile.
Võimalus toetada on ostes Pillerpalli päeval popkorni või
anda oma annetus. Selle kingiga aitame rajada Põhja-Afganistani maapiirkondade koolide juurde hädavajalikku välikäimlat.

Kas tead Mondost?
Mondo loodi 2007. a, kui tekkis vajadus toetada arenguriike.
Ühing pakub eestlastele konkreetseid võimalusi ise panustada ja mõista, kuidas oleme muu maailmaga seotud ja saame
seda paremaks muuta. Praeguseks on Mondost arenenud Eesti

suurim arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmaharidusega
tegelev organisatsioon.

Mondo tegevused Eestis
Eestis edendame maailmaharidust ja vastutustundlikku tarbimist, teeme eestkoste- ja teavitustööd
ning koolitusi nii maailmahariduse, arengukoostöö kui ka humanitaarabi teemadel.
Meie töö eesmärk on tõsta Eesti elanike teadlikkust üleilmastumise väljakutsetest ning edendada sallivust, inimõiguste austamist ja solidaarsust
vaesemate piirkondade elanike vastu.
Meie käitumisest, suhtumisest, otsustest ja tegudest sõltub see, millises maailmas meie ja meie

lapsed elame. Seepärast on isikliku vastutuse küsimus heaks
kodanikuks olemise loomulik osa. Hea kodanik on eelkõige
maailmakodanik, kes võtab isiklikult nii seda, mis toimub
tema koduõuel, kui ka seda, mis toimub mujal maailmas.
Võimalus aidata arenguriike läbi Mondo
on väga erinevaid. Poest on võimalik osta
Aafrika ja Afganistani käsitööd ja soetada
erinevaid heateokingitusi.
Infot Mondo organisatsiooni kohta leiab
aadressil https://mondo.org.ee/.
Mondo heateokingitused: https://mondo.
org.ee/shop/heateokingitused/
Maria Saarna
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Sõjakeerises tehtud otsused
Istume Harry Bürgeri lapsepõlvekodus koos Harry venna Voldemar Bürgeri tütre Erika ja tema
abikaasa Jüriga. Voldemar ja Vaike Bürgerit mäletavad ja teavad kindlasti paljud Hageri inimesed.
Voldemar oli palju aastaid Hageri sidejaoskonna
ülem ja hiljem käis kodudes kindlustustööd tegemas. Vaike aga oli enim tuntud rahvamaja juhatajana ja metsamajandi raamatupidajana. Vaiket
mäletatakse ka kindlasti kui üht esimese Hageri
kihelkonnapäeva korraldajat ja läbiviijat.
Lugu, mis alljärgnevalt lahti rullub, jutustab loo Hageri külast Tuuleveski talust pärit mehest, kes saab tänavu 26. juunil
saja-aastaseks. Õigemini on see tagasivaade aastatele 19411950 ning sõja mõjutustele noore inimese eluteel.
Harry Bürgeri vanemad olid enne oktoobrirevolutsiooni
käsitöölised Tallinnas. 1922. a seisis ühes lehekuulutuses, et
müügis on tuuleveski talu Hageris. Kuna maalriamet hakkas
Harry isa Otto tervisele, otsustas pere Sutlema mõisa omanikult Stackelbergilt talu ära osta. Tuulik seisis künkal Sutlema
tee ääres, otse talu vastas. Siit ka nimi Tuuleveski talu.Talu
suurus oli 12 hektarit. Loomadest oli talus üks hobune, kaks
lehma ja siga. Mehhaniseeritud masinaid ega palgatöölisi talus ei kasutatud. Harry isa töötas tuuleveskiga, küll peamiselt
sügiseti, sest suvel talutööd seda ei võimaldanud.
Vanas majas elati kuni 1933. aastani. Nelipühi laupäeval
hävines tulekahjus elumaja, tuli sai alguse leivaküpsetusahjust
pääsenud sädemest. Kohe 1934. aastal alustati aga uue maja
ehitamist ning kaks aastat hiljem oli uus hoone valmis.
Harry Bürger õppis aastatel 1929—1935 Hageri 6-klassilises koolis ja sellele järgneva aasta Hageri põllumajanduslikus täienduskoolis. Praegu elab ta aga hoopis Austraalias,
Newcastle linnas ja 26. juunil tähistab Harry oma sajandat
sünnipäeva. Ta saab kenasti üksi hakkama, hoiab õue ja eluruumid korras. Tal jätkub jõudu ka pimeda naabrimehe abistamiseks.
Eestimaa ja kodutalu Hageris on aga Harryl mõtteis iga
päev. Ta on oma teekonnast Austraaliasse teinud märkmeid
päevikusse ja sealsetele faktidele tuginedes salvestas jutustuse
diktofonile, et seda teistega jagada. Väljavõtted Harry jutustusest:
Pühapäev, 22. juuni, 1941. aasta. Palju rahvast on koos
rahvamaja pargis, ka vend Volli on Tallinnast kodus. Kõigil
on meeleolu kurb, kuna kaks nädalat tagasi toimus esimene
küüditamine Eestis, kus viidi ära väga palju inimesi. Olgugi
et Hagerist kedagi ei küüditatud, tekkis ikkagi arutelu, kas
pidada jaanipäeva või mitte. Hageri haridusselts oli selleks
päevaks isegi näitemängu ette valmistanud. Pärastlõunal aga
tulid tänavale püssidega Vene madrused, kes elasid Ilmeti majas. Selgus, et Saksa ja Vene sõda on alanud. Minu südames oli
tunne, et nüüd sakslased tulevad ja maksavad kätte, mis venelased meie rahvaga tegid. Samal õhtul läks vend Volli tagasi
Tallinnasse ja see oli meie viimane jumalagajätt, kaks venda
läks teine teist rada.
Kaks nädalat pärast sõja algust, 4. juunil, said kõik sõjaväe
kohustusega noored kutse minna lauluväljakule ja moonakott
pidi kaasas olema. Siis oli selge, et küllap Venemaale minek.
Minul kargas kohe pähe mõte, et kui sakslased tulevad niikuinii ja võtavad Eesti ära, siis ei saa ma enam kunagi tagasi.
Minu esimene mõte oli, et metsa! See sai teoks koos koolivennaga. Olime oma pampudega Lümandu kandis metsas
umbes seitse nädalat. Oli ka vahejuhtumine, kus oleksime äärepealt kinni kukkunud. Oli august, kui kahekesi karjamaal
käbisid loopisime ja niisama aega parajaks tegime. Istusime
noorte kuuskede vahele, et pikutada, ja paarkümmend meetrit
eemal oli äkki terve rida Vene sõdurite kiivrites päid. Kell oli
umbes üksteist õhtul. Mäletan seda hirmu ja kuidas pulss lõi.
See oligi vast kõige suurem hirm mu elus. Õnneks meid ei
nähtud.
Seitsme nädala pärast, kui sakslased Hagerisse jõudsid,
tulime metsast välja. Hakati koostama omakaitserühmasid,
minagi olin seal osaline. Käisime metsas haarangul. Omakaitse ajal juhtus üks lugu, mis jäi kauaks meelde. Hoiti kinni
ühte minu koolivendadest (nimega Tölp). Tema oli ka kutsealune Vene sõjaväkke. Teda taheti panna politrukkide kooli
Leningradis ja ta oli seal ka juba mõnda aega varemalt olnud.
Aga seekord oli ta koju jäänud ja mõned „suuremeelsed“ eestlased võtsid ta kinni ning panid vallamaja arestiruumi. Ühel

Tuuleveski talu enne 33. a põlengut: Venna Voldemar (Volli) Bürgeri leeripäev

Uue maja ehitustalgud 35. a: 1 - isa Otto Bürger, 2 - ema Miina, 6 - Harry 14-aastane

Vennad Harry ja Volli koos sõbra Leo
Pettaiga enne suurt sõda

Noor Harry

öösel võttis üks minu koolivendade isadest noorukese mehe
endaga kaasa, viis ta metsa ja käskis ise augu kaevata ning laskis noormehe maha. See oli üks hirmsamaid lugusid Hageris.
Seejärel liitusin koos Heino Jõgevaga politseikompaniiga.
Pakuti vabatahtlikuna frondile minemist ja me olimegi valmis
minema. Sõitsime esmalt Narva, kus meid tervitasid igavesti
suured täid. Mõni päev hiljem saime uued Saksa sõjaväe vormid ja püssid. Frondile minek pidi toimuma peale jõule, aga
vahepeal koju ei tohtinud minna. Mulle see mõte ei meeldinud ja ma lootsin, et kui valejutuga arstile haigusest räägin,
saan koju. Koju ma siiski ei saanud, aga kui oli frondile minek, siis sinna mind “kehva” tervise pärast ei lubatudki.

Fotograaf Kaeli papa oma koolitarvete poe (täna dr Sterni maja) trepil
koos koolipoistega: vas Harry, Leo
Pettai, Volli jt

Märtsis nägin lehes kuulutust, kus otsiti noori mehi ühte
transpordiüksusesse. See tundus meelepärane ja kandideerisin
sellele kohale. Võeti vastu. Autod, millega tuli sõita, liikusid
puugaasiga ning tarvitasid kasepuid. Osad olid ka bensiiniautod, mina sattusingi sellise peale ja meid saadeti Ukrainasse.
See oli tore sõit. Meie tööks oli peamiselt tagalaveo transport,
nt kolhoosidest vilja vedamine linna veskile ja muu selline.
Ukrainas käisime kinodes, kus tihti näidati Eesti sõdureid Leningradi rindel ja kiideti neid palju. Meil (Eesti poistel) hakkas
ka kipitama, et mis me siin Ukrainas teeme ja lähme ka Eesti
leegioni. Käisin puhkusel Tallinnas ja andsin Toompeal oma
nime üles, et liituda Eesti leegioniga. Kahjuks meid ei lastud
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viisid Hagerist Austraaliasse

Maal Hageri tuuleveskist, vasakul taamal
kirikutorn ja paremal
meierei hoone

Tuuleveski talu täna pererahva Erika ja Jüri Tammega

üle minna, kuna eestlased olevat liiga head töötajad, seega jäime endiselt autojuhi tööd tegema, kuigi saime pisut olla Eestis. 1944. aasta kevadel 8. märtsil sain koju puhkusele. Olin
kodus kaks nädalat ja mäletan, kui ema tõi mind reega Kohila
jaama. See oli viimane kord, kui ma kodust läksin ja vaatasin
tagasi Hagerile ja Tuuleveski talule. Nägin, kuidas veski tiivad
uhkelt kevadtuules keerlesid.
Windovi sadam, 11. detsember 1944. Hommikul kell
11.40 läksime laevale, mille nime ei ole teada, kuna laeva küljes seda ei seisnud. Meie asupaigaks oli üks kajut laeva teisel
korral. Olime koos - I, III ja V kolonn. Meid, eestlasi, oli
üheskoos seitse. Tulime laevale, et sõita Kuurlandi kotist, kus
olime seisnud venelaste rõngas üle kahe kuu, välja Saksamaale. Nii tuli meil Baltimaad teadmata ajaks maha jätta. Kajutis
mängis raadio ja äsja jagas veltveebel igale mehele Läti mahorkat. Istusime neljakesi oma pakkidel ühes kajuti nurgas
- Troost, Pandermann, Nepsust ja mina - ning mängime Atsi.
Laeval oli palju rahvast. 12. dets kell 14.20 jõudsime Poola.
Sealt liiguti rongiga Saksamaale. Liiguti vastavalt sõjategevusele.
Oli aasta 1945, kui 24. aprillil juhtusime ühe raudteejaama juurde, kui tuli õhuhäire ja pommitati. Poisid, kes minu
autos olid, läksid jaama juurde kolistama ja leidsid seal vaadi
piiritust. Sel ajal kutsuti seda lennukipiirituseks ja sel oli tina
sees, aga ega siis me seda teadnud. See vaat toodi mulle autos-

Harry Bürger Austraalia kodus

se, jutt eestlaste seas levis sellest joogist ja peagi läks autokastis
suur laulupidu lahti. Kahjuks oli 11 eestlast hommikuks surnud. Nad on maetud Frosvbergi lähedale. See oli kurb lugu.
3. mai 1945. a oli päev, kui ma olin veel Saksa sõjaväe
autojuht ja sõitsime ühest linnast läbi Alpi mägede poole ühte
külasse. Meie kolonnis oli 44 autot. Külas võeti meilt auto ja
sakslased ütlesid meile, et homme oleme ameeriklaste käes,
meile anti lahtilaskmise tunnistused ja jagati toit kaasa.
Olime lindpriid. Ekslesime, kuni leidsime ühe seisva auto
ning sõitsime Müncheni suunas, kus kohtusime õnneliku
juhuse tõttu ühe eestlasega, kes kutsus meid oma laagrisse.
Tegime juhutöid ja vedasime kaupa laiali. Eestlaste seas oli
jutt laiali läinud, et koolimajas (laagris) on rohkem eestlasi ja
jaanipäevaks tuli sinna veel kaks noort. Tuli välja, et üks oli
Laine Põldmaa, meie endise Hageri koolipapa tütar!
Edaspidi kulges töö erinevates autokompaniides Ameerika
tsoonis Saksamaal. 1950. a 1. novembril kell 9.05 läks jalg
lahti Euroopa mandrilt ja liikus Austraalia suunal. 9. detsembril hommikul kell 9.05 puudutas ta esimest korda Austraalia pinda. Algas elu Austraalias.
Kui Harry 44. aastal Hagerist lahkus, ei teatud tema saatusest järgnevad aastad midagi. Harry vend Voldemar oli pärast
sõda Hageri sidejaoskonna ülem. Ühe välismaalt saadetud
kirja ümbrikul tundis ta ära vend Harry käekirja. Kiri oli adresseeritud küll sõbrale, kuna ei olnud teada, kas see võetakse

ehk ära, kui ta kodutallu kirjutab. Nii oli elumärk saadetud ja
side koduga taastatud. Edaspidi saatis Harry kirju ja postkaarte oma elust Austraalias.
Austraalias Harry abiellus Rakverest pärit eestlanna Ellaga
ja kasvatas üles tütre Hilja. Täna on Harry aga kolme lapselapse vanaisa, kes küll kõik on temast üle pea kasvanud..
1999. ja 2001. a külastas Harry Eestit ja isakodu. Isa ja
emaga Harry enam kohtuda ei saanud, kuid esimesel korral
tulles pidasid vennad vanema venna 85. ja teisel korral Harry
80. sünnipäeva.
Tuuleveski töötas viimati 1948. aastal. 1980. aastal toimunud tsiviilõppuse käigus tuulik hävitati. Praeguses Tuuleveski
talus on igal sammul näha südamega tehtud tööd ja hoolt.
Muidugi oleks tore, kui köögiaknast vaadates taas veskitiivad
lehviksid - ehk kunagi taas. Nüüdsed elanikud Erika ja Jüri
peavad talust väga lugu ja kodu renoveerimisel on lähtutud
sellest, kuidas see kunagi on olnud ja nagu Erika isa oleks vast
soovinud.
Merle Beljäev

13. JUUNI 2021 KELL 22.30

MÄLESTUSTULEDE TEE
KOHILA RAUDTEEJAAMAS

Süütame küünlad ja meenutame
traagilisi sündmusi 1941. ja 1949.
aastal, mille tulemusena
paisati segi Eesti rahva elu ja
lugu ning väärtustame tänast
vaba riiki ja rahvast
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Õpilaste uurimiskonverents H
Selle aasta 23. mai toimus suvistepühade kohaselt ehitud Hageri kirikus noorte kodukoha aineliste uurimis- ja loovtööde
tutvustamine. Õpilaste huvidest välja kasvanud loovtööd olid
kõik väga erinevad ja sisult paeluvad. Kuigi tavaliselt kaitstakse oma töid koolis ja nad ei pruugi avalikkuse ette jõuda,
siis kodukoha ajalooga või inimestega seotud töid oleme ikka
püüdnud ka avalikkusele tutvustada, seekord siis nii konverentsil kui ka ajalehes. On tänuväärne, kui noored võtavad
endale uurimistööks midagi sellist, mis seob neid omakorda
koduga.
Ettekandeid saab järele vaadata Hageri 800 sündmuse lehelt, samuti on kõiki neid töid võimalik muuseumis lugeda.
Virve Õunapuu
Hageri muuseumi juhataja

Uuemad uurimistööd Hageri muuseumis on
2021. aastast
2016 Kemba (Uue-Kemba) talu ajalugu, Kaspar Loigu,
Kernu PK, rikkaliku dokumentatsiooniga (üle
60 lk)
2016 Haiba ja Kernu kooli ajalooraamat kuni 1929. aastani läbi ajaloolise tausta, Jaanika Liiv, Kernu PK
9. kl, uurimistöö, 30 lk
2017 Hageri kihelkonna pärimusi Kernu ümbrusest,
Kristjan Fuks, Kernu PK 8 kl, 30 lk, rikkaliku fotomaterjaliga
2019 Kurtna–Kiisa piirkonna ühiskondlike ehitiste ajalugu ja tänapäev, Anni Fingling, Kurtna Põhikool
7. kl, uurimistöö, juhendaja Sirje Piho.
Loovtöö teema valik tulenes õpilase huvist fotograafia ja kodukoha ehitiste vastu, käsitledes Kiisa–Kurtna piirkonna
ühiskondlike hoonete ajalugu ja tänapäeva läbi loometeksti
ja fotokaamera. Uurimistöö eesmärk oli fotografeerida vanemaid Kiisa–Kurtna piirkonna ühiskondlikke hooneid ja
ehitisi, uurida nende hoonete ajalugu kirjanduse abil ning
koostada fotonäitus, mis tutvustab ka teistele õpilastele kohalike hoonete ajalugu ning aitab neil mõista kohaliku pärandi
väärtust. Loovtöö koostamisel kasutati vanu ja uusi fotosid
ning erinevaid kirjalikke allikaid nagu raamatuid, arhiiviallikaid, kroonikaid ning internetis leiduvaid materjale. Uurimuslikus osas on kaks suuremat peatükki – I peatükis tutvustatakse Kurtna linnukasvatuse katsejaama ning selle ehitiste
ajalugu, II peatükis käsitletakse Kiisa ja Kurtna tähtsamaid
ühiskondlikke hooneid. Töös vaadeldakse Kurtna linnukasvatuse katsejaama peahoonet, Kurtna linnukasvatuse tibulat,
Kiisa algkooli, Kiisa autosilda, Kiisa rahvamaja, Kiisa sidejaoskonda, Kiisa kauplust, Kiisa raudteejaama ja Kiisa raudteejaama kaubaaita. Töö käsitleb kokku kümmet olulist hoonet. Lõpptulemusena vormistati fotonäitus, mille tarvis töö
käigus tehtud 270 kaadrist tuli valik teha. Ta ise hindas fotonäitust õnnestunuks, sest oli näha, et õpilased ja Kurtna kooli
külastajad olid sellest huvitatud.
2020 Via Baltica 35. kilomeetri ökodukt, Marcus Merigain, Ruila Põhikool, uurimistöö, 31 lk, juhendaja
Livia Roomets.
Selle loovtöö teemaks valiti Kohatu küla ökodukt, mis asub
autori kooliteel Via-Baltica 35.kilomeetril. Õpilane oli lugenud lehest ja kuulnud meediaväljaannetest arutelu selle kohta, kas ökodukt on vajalik ja kuidas loomad selle omaks võtavad. See teema puudutas teda, sest ökodukti ehitus muutis
ka tema pere elukorraldust päris palju. Loovtöö eesmärk oli
jälgida metsloomade liikumist ökoduktil ja kirjeldada emotsioone ja mõtteid, mis tekkisid inimeste hulgas, kui ehitus
reaalselt peale hakkas.
Metsloomade tegevuse jälgimiseks kasutas autor automaatselt liikumise peale pildistavat rajakaamerat. Ta kontrollis iga nädal rajakaamera mälukaardil salvestatud fotosid,
mille abil oli võimalik saada aimu ökoduktil toimuvast loomade liikumisest. Jälgimist alustati 2019. aasta 1. juunist, kui
algas looduses metsloomade hulgas aktiivsem eluperiood ja
metskitsedel jooksuaeg. Jälgimine lõpetati 2019. aasta 10. novembril.

Ülevaade Kohatu küla ökoduktist

Autor tõdeb, et loovtöö oli omamoodi väljakutse – pealtnäha lihtne (rajakaamera teeb oma tööd) – ent tööd ja aega
läks siiski omajagu. Kindlasti oleks saanud ökodukti jälgida
täpsemalt, aga uurija ressursid olid piiratud. Põhjalikuma
statistika tegemiseks on andmeid liiga vähe. Uurimustöös ei
ilmnenud, et loomad oleks ökodukti väga tihedalt ületanud.
Vaadeldava perioodi jooksul käis sealt läbi üks põder (edasi-tagasi) ja neli metskitse. Uurija arvates võib ökodukti vähese
kasutamise põhjusteks olla äkiline maastiku reljeefi muutus,
millega loomad pole lihtsalt veel harjunud, aga ka ökodukti
põhjapoolses suudmes teostatud lageraie. Kokkuvõtteks
ei oska uurija öelda, kas antud investeering tasub ennast
metsloomade teeületamise seisukohalt ära. Aga ta kindlasti
annab võimaluse, et populatsioonid ei killustuks, geenifond
ei vaesuks ning kokkuvõttes ei kannataks kogu elustik ja keskkond. Seega on ökodukti vajalikkus kindlasti põhjendatud,
arvab autor.

Vöö kudumine

2020 Hageri kirivöö, Linda Tombak, Ruila Põhikool
9. kl, praktiline töö, 21 lk, juhendaja Lea Tikenberg-Rulli
Kirivööd on üks oluline osa eesti rahvarõivaid puudutavast
pärandkultuurist. Nad on ilusad ja nende valmistamine on
töömahukas. Õpilane valis selle teema, sest käsitöö pakkus

talle huvi, lisaks soovis ta teha midagi praktilist, millest edaspidi ka mingit kasu võiks olla.
Uurimustöö koosneb kolmest osast. Esimeses osas
räägitakse üldisemalt kirivööst, nende tegemise ajaloost ja
uskumustest, mis on kirivöö kandmisega seotud. Teises osas
tutvustatakse erinevaid mustreid, mida saab seostada Hageri
kihelkonnaga. Kolmandas osas kirjeldatakse vöönäidiste
kudumise protsessi. Uurimistöö kirjutaja plaanis kududa
valmis Hageri vöökirja mustriga näidised. Mustrid valis ühe
kergema ja ühe raskema. Allikatena kasutati Eesti rahva muuseumi kodulehekülge, Hageri muuseumist pärit materjale
ning erialast kirjandust. Loovtöö metoodikana kasutati erinevate kirjalike allikate uurimist ja mustrinäidised leiti Eesti
rahva muuseumi veebilehelt.
Kirivööde näidiste kudumine ei olnud noore käsitööhuvilise arvates keeruline ülesanne, see andis talle uue käsitööoskuse. Lisaks sai ta teadmise, et Hageri kihelkonnas on olnud
kasutusel palju kauneid erinevaid vöökirju. Väga tore oli siin
uurija lause „Kui ma kunagi endale kirivöö koon, siis arvan,
et kindlasti mõne Hageri mustriga“.
2020 Ristema talu ajaloolised dokumendid, Kertu Beljäev, Ruila Põhikool, 9. kl, uurimistöö, 21 lk, juhendajad Rita Pöör, Merle Beljäev
Uurimistöö esimeses osas kirjeldab autor isiklikke kokkupuuteid Ristema taluga. Eelkõige on autorit aga huvitanud
Ristema talu enne 19. sajandit – kas Ristema talu maadel
oli hooneid, kui see veel Haiba mõisa valduses oli, ja miks
pandi sellele kohale just Ristema nimi. Sarnastele küsimustele plaaniski autor oma uurimistöös vastused saada. Informatsiooni kogumiseks külastas uurija Hageri muuseumi ja
sirvis arhiivi veebilehekülgi, kust soovis leida vastused. Autor püstitas ka hüpoteesi: talu ajaloo uurimine on lihtne ja
andmed on kergesti leitavad. Kokkuvõttes tõdeb uurija, et
püstitatud hüpotees leidis kinnitust, et andmete kättesaadavus ja ligipääs oli suhteliselt hea, aga samas ei olnud säilinud
täielikud andmed inimeste ja talu hoonete kohta, nagu seda
on Ristema talu. Seega ei ole täit selgust, millal esimene hoone talumaadele kerkis ja mis aastal nimetati see maatükk just
Ristema nimeks. Õnneks on Mõnuste külas veel küllalt palju
säilinud vanu esemeid ja kirjeid. Ristema talu muuseumis on
neist arvestatav hulk. Mõnuste küla ajalugu vääriks veel edasi
uurimist ja kindlasti kavatseb töö autor seda tulevikus veel
teha. Loovtöö jaoks materjali otsides kasvas autori huvi ajaloo
vastu. Lõpetuseks toob töö autor välja, et ühe küla talumaade
hoonestuse kohta ei ole siiski piisavalt andmeid või pole neid
ühtsesse andmebaasi lisatud. Autor toob välja ka selle, et kui
Tallinna rahvusarhiivile sai pakutud Ristema talumaade originaalkaarti, siis seda arhiiv ei soovinud, väites, et neil pole
ruumi. Sellest võib järeldada, et on veel palju korrastamata
infot, mida uurida.
2020 Hobiarheoloogilsed leiud Ruila piirkonnast, Riho
Männik, Ruila Põhikool, 8. kl, praktiline töö,
31 lk, juhendaja Ingrid Kitt.
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Hageri 800 raames
Tegemist on praktilise loovtööga. Uurija arvates oli tähtis
teada saada, milliseid ajaloolise väärtusega leide on tema kooli
piirkonnast välja kaevatud, sest see laiendaks teadmisi kohaliku ajaloo kohta ning tema teada ei ole sellist ülevaadet varem
koostatud. Loovtöö eesmärk oli korraldada valitud hobiarheoloogilistest leidudest näitus Ruila kooli muuseumis.
Uurimustöö esimeses ehk teoreetilises osas antakse ülevaade Ruila piirkonna ajaloost ja vanadest kaartidest. Töö
teises osas kirjeldatakse arheoloogilisi uuringuid ja nõudeid
hobiarheoloogilistele väljakaevamistele ning leidudega ümberkäimisele. Kolmandas osas antakse ülevaate, milliseid
hobiarheoloogilisi leide on Ruila piirkonnast leitud. Analüüsitakse ja dateeritakse arheoloogi abiga põnevamad leiud.
Neljandas ehk praktilises osas kirjeldatakse näituseks sobivate
leidude valikut ning nende eksponeerimist kooli muuseumis.
Töö tulemusena sai uurija enda sõnul teada, et leiud on
arheoloogilises mõttes tavalised (väheste eranditega), aga viitavad asjaolule, et elutegevus Ruila piirkonnas on toimunud
juba esimesel sajandil ning piirkond vääriks kindlasti põhjalikumaid arheoloogilisi uuringuid. Temale endale andis selle
töö kirjutamine intervjuu läbiviimise kogemuse ning mõningaid uusi teadmisi kohaliku ajaloo kohta, samuti sai õpilane
ka näituse korraldamise kogemuse.

Kohila gümnaasiumi õpilane Kairit Kabel

2021 Hageri koguduse algus, Kairit Kabel, Kohila G 8B
klass, uurimistöö, 18 lk, juhendaja Nele Aus.
Antud töö eesmärk oli teha kokkuvõte Hageri koguduse algusest ja üldse suhtumistest kristlikku temaatikasse meie ajaloos. Keskenduti küsimustele, kuidas on aja jooksul muutunud suhtumine kristluse saabumisse ja kas siinmail võis olla
kristlasi enne 13. sajandit. Lisaks huvitas autorit, kas taanlaste
misjon oli teistsugune kui sakslaste oma ja kas võib midagi
uut järeldada ka Hageri kristluse alguse kohta.
Allikaid, mille põhjal Hageri piirkonna kohta järeldusi
teha, on vähe, peamiselt Taani hindamisraamat, mõned teated Läti Henriku kroonikast, natuke arheoloogiat ja veidi
tuge lingvistikast ehk keeleteadusest. Kasutati ka teost „Eesti
kiriku- ja religioonilugu“ (2018). Heaks abiliseks oli kogumik
„Hageri kihelkond, AJA LOOD“ (Kohila, 2018).
Uurimustöö jagunes kolmeks osaks. Esimeses osas oli vaatluse all suhtumine kristluse tulekusse alates 19. sajandi teisest
poolest. Teises osas oli kokkuvõte sellest, millised faktid on
meil olemas kristluse algusest ja mida võime sellest järeldada.
Keskenduti peamiselt Põhja-Eestile. Kolmandas osas küsiti,
mida võime järeldada Harjumaa ühe osa, Hageri kohta.
Kokkuvõtteks tõdeti, et antud teema oli raskevõitu, eriti
seetõttu, et ei saanud koolis käia. Kuid seda tööd kirjutades
said mõned asjad kindlasti selgemaks.
2021 Taani ristisõjad Põhja-Eestis, Artus Leo Marcus
Klemm, Kohila G 8 kl, loovtöö, 20 lk, juhendaja
Nele Aus.
Selle loovtöö eesmärk oli ülevaate koostamine Taani ristisõdade kohta Põhja-Eestis ja tolleaegsel Harjumaal, tuginedes
uuematele uurimustele.
Töö on üles ehitatud ajalises järgnevuses. Kokkuvõtlikult
valitseb ajaloolaste hulgas, kes neist sündmustest kirjutavad,
kaks erinevat suunda. Esimene on rahvusromantiline suund,
mida esindab Enn Tarvel, ja teine suund on nooremad ajaloolased, kes andsid välja kogumikud „Eesti ajalugu” ja „Taani ristisõjad Eestis”. Noor uurija tõdeb, üks kõige hullem
periood siinses ristisõjas tuli siis, kui algas taanlaste ja sakslaste
omavaheline rivaalitsemine, mille alustasid sakslased. Samas
toimus just siis kõige suurem venelaste sõjakäik Eesti aladele,
mis ei saavutanud tulemust, sest siin olid võõrväed. Hea on, et
nooremad ajaloolased on teinud koostööd Taani kolleegidega,
on proovinud tugineda analoogiale, uuemale arheoloogiale ja
on otsinud vihjeid skandinaavlaste kroonikatest. Huvitavad
on arvamused Varbola linnuse tähtsusest, taliteedest, samuti suhtumine, et Läti Henrik pisendas ja moonutas taanlaste
rolli nendes sõdades. Kindlasti oleks tore, kui arheoloogid
leiaksid veel midagi sellest perioodist. Kinnitust sai, et taanlaste roll ristisõdades oli palju suurem, kui seda tahtis näidata
Läti Henrik. Uurimustöö aitas paremini mõista neid kaugeid
sündmusi.
Virve Õunapuu

Leiud Muusika külast

KOHILA VALLA AJALEHT
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KP FACTORY OÜ PAKUB TÖÖD
TRÜKIMASINA
OPERAATORILE
Tööülesanded:
• ofset-ja digitrükimasina abil trükkimine
• trükimasina hooldus ja kulumaterjalide
vahetamine
• trükiettevalmistus
• töö sissevõtuga seotud masina häälestamine
• trükiste järeltöötlemine, sh. lõikamine ja
lamineerimine

Sipsiku õuelaager
tuleb taas
Juba kuuendat aastat toimuv Sipsiku õuelaager kutsub lapsi seiklema ja uusi teadmisi ammutama 26.-30.juulil. Oleme
eelnevatel aastatel pööranud tähelepanu aktiivsele liikumisele
värskes õhus ja tervislike eluviiside kujunemise toetamisele.
Sel aastal keskendub laager lisaks tervislikkusele ka ohutule
käitumisele ja ohtude ennetamisele. Teeme koostööd politsei,
kiirabi, naiskodukaitse ja päästeametiga. Ühel laagripäeval sõidame Keila-Joale, kus meid ootab ees põnev ja sportlik seiklus.
Laagris saavad lapsed mitmekülgset toitu, mida pakub
meile Sipsiku lasteaia kokk ja tervisemeeskonna juht Mari
Laas. Laagrisse on oodatud lapsed vanuses 6-9.
Lisainfo ja registreerimine lastelinnalaager@gmail.com.
Kohtume laagris!
Ingrid Herrmann, Kadri Talts
ja Mari Kummer

Soovid vahetada
olemasolevat töökohta
või teenida lisa?
SA HARAKA KODU
võtab tööle 24h ja 14h

TEGEVUSJUHENDAJAID
Töö kirjeldus
• Noorte igapäevaelu korraldamine (juhendamine ja abistamine riietumisel, söömisel,
hügieenitoimingutes, eluruumide korrashoiul,
huvitegevuste leidmisel).
Töö graafiku alusel 24h (9.00-9.00) või 14h
(8.00-22.00) vahetustes

Nõudmised kandidaadile:
• vähemalt kesk- või keskeriharidus
• hea tehniline taip
• hea arvutikasutamise oskus
• hea inglise keele oskus kõnes
• hea pingetaluvus
• väga hea värvitaju
• kogemus graafiliste materjalide töötlemisel
• kohusetundlikkus ja ausus
• valmidus vahetustega tööks
Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja stabiilset tööd edukas ettevõttes
• kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid
• heale tööle väärilist tasu
• väljaõpet kohapeal
• sõbralikku kollektiivi
Kasuks tuleb:
• loov mõtlemine
• kujundusprogrammide tundmine (Photoshop,
Illustrator, InDesign, CorelDRAW)
• teadmised trükiste kujundus- ja
küljenduspõhimõtetest, skaneerimisest,
teksti- ja fototöötlusest, värvilahutusest ning
värvihaldusest.
Töökoht asub Kohilas, Tööstuse 19a
Tööaeg E-R 7.00–15.30
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Tööülesanded:
• tootmis - ja kontoriruumide koristamine
Nõudmised kandidaadile:
• ausus, hoolikus, täpsus
• hea pingetaluvus
• kohusetundlikkus
• hea tervis ja füüsiline vorm
Omalt poolt pakume:
• stabiilset tööd ja sissetulekut edukas
ettevõttes
• kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid
• sõbralikku ja toetavat meeskonda
väljaõpet kohapeal
Töökoht asub Kohilas, Tööstuse 19a
Tööaeg E-R 7.00–15.30
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Sooviavaldus ja elulookirjeldus saata
aadressil: sales@kpf.ee
Lisainfo telefonil: 489 0010
Võtame ühendust ainult väljavalitud
kandidaatidega.
KP Factory OÜ
Tööstuse 19a
79806 Kohila
Raplamaa

Kadrioru park otsib oma
meeskonda kogemustega
Prillimäe Lasteaed Põnnipere
ootab oma sõbralikku meeskonda

LASTEAIAÕPETAJAT
(1,0 koormusega)

TRIMMERDAJAID
Võta meiega ühendust
age@kadriorupark.ee või
telefonil +372 5212 925

alates 4. augustist 2021.
Kui sa oled sõbralik ja koostöövalmis,
siis saada avaldus, CV, haridust

PILLERPALLI PÄEV
KOHILA LASTEPARGIS
6. JUUNIL 2021, KELL 11.00-15.00

tõendavate dokumentide koopiad

Pakume Sulle
• Kaasaegset töökeskkonda uutes
peremajades.
• Kütusekompensatsiooni ja vajadusel transporti Haruteelt või Kiisalt.
• Ettevõtte ühisüritusi, töötajate toetamist erinevate hüvede näol (terviseedenduse osaline kulude katmine).
• Väga paindlikku tööaega Sulle sobiva
graafiku alusel.
• Puhkust 35 kalendripäeva.

meiliaadressile ponnid@kohila.ee

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel,
kokkuleppel
Võimalik töötada osalise tööajaga
(0.75 või 0.5 koormusega).

Täiendav informatsioon 5556 0049

Asukoht: Maidla küla, Saue vald.
Tel 55 22 631,
e-mail harakakodu.sa@gmail.com

KORISTAJALE

11. juuniks k.a.
Asume aadressil
Lasteaia tänav 7, Prillimäe alevik,
Kohila vald, 79702 Raplamaa.

Kell 11.00 2020a. sündinud laste PIDULIK ÕNNITLEMINE

Meeleolu loob Hanna-Liina Võsa

(info annely.mu001@gmail.com)

Kõik vajalik joogi valmistamiseks on kohapeal
olemas, kuid erisoovide puhul võid head-paremat
kodust kaasa võtta!

Päev täis üllatusi!
Kohapeal on heategevuslik müügilett,
mille toetus läheb Mondo Heateokingituseks.

PS! Palume jälgida valla kodulehte, et juhul kui tuleb ürituse korraldamisel
muudatusi, siis anname sellest teada valla kodulehel.

info Hageri Rahvamaja 53584881
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In memoriam
Jüri Hammer
Meie hulgast on lahkunud seltskonnategelane,
suur kultuurihuviline, mälumängur ja tantsulõvi
Jüri Hammer.
Jürist on raske kirjutada, sest enamik inimesi tundis teda ja
seega on Jürist kui isiksusest igaühel oma mälupilt. Teatakse
ka tema vanemaid – Jüri ema teenis kaua aega Kohila rahvast
proviisorina, isa aga oli aastatel 1949–1967 Kohila omaaegse suurima ettevõtte, Kohila paberivabriku direktor. Jüri õde
Marie on arhitekt.
Jüri koduks oli Kohila kõige uhkem maja – paberivabriku direktori elamu, mille arhitektuurilist ja ajaloolist
väärtust Jüri tunnetas, nagu ka seda, et temal napib jõudu
selle Kohilale olulise maja kordategemiseks. Nii võttiski ta
asja ajada ja suutis seda, mida paljud võimatuks pidasid –
Kohila paberivabriku direktori elamu võeti riikliku kaitse
alla. Jüri isa Aleksander Hammeri auks korraldatakse Kohilas maleturniire – Aleksander Hammeri mälestusturniir
males –, mis on kõige pikema traditsiooniga spordivõistlus
Kohila vallas.
Jüri oli alati heatahtlik, uudishimulik, ikka küsis,
millal ja kus on toimumas järgmine kultuurisündmus, kas jaanituld ikka tehakse ning mis on muuseumis või mõisas uudist. Ta planeeris aegsasti osalemist ja korraldas kohalesaamist, valmis varakult
ootama kokkulepitud kohas, peaasi, et teda ei
unustataks. Ja seda mitte ainult Kohila vallas,
vaid ka kaugemal, nt naaberkihelkondades
toimuvate sündmuste puhul.
Rääkides Jüri noorpõlvest, sobib meenutada üht mälupildikest 1965. aastast:
Oli aasta umbes 1965, biitlite aeg. Kohilas tegutsenud bändid käisid ikka Kiisa
rahvamajas muusikat tegemas, tulid Kohilast, kitarrid seljas, peod kestsid hilisööni
ning siis tuli jalgsi mööda raudteed Kohilasse tagasi jalutada. Kohila biitlitel olid omad
hüüdnimed. Nende esilaulja nimi oli Vokk.

KOHILA VALLA AJALEHT
Rahvamaja juhatajat kutsuti Paulaks, kuigi ta oli Leida. Eestiaegne laul „Paula, sul on poisipea” oli veel teada. Leida oligi eestiaegne inimene, sünd 1912, õieti veel tsaariaegne. Jüri
Hammer mäletab, et toimus ringreis Viljandimaale. Peoõhtu
korraldati Tänassilma rahvamajas, kus oli olnud Leida eelmine rahvamaja juhataja töökoht. Eeskavas oli india tants,
muud tantsud ja näidend. Ringreisile sõideti veoautoga, sest
Zuko, nii oli ühe Kiisa tüdruku hüüdnimi, isa oli autojuht.
Jüri Hammer laulu- ega pillimees ei olnud, aga korraldas
pidudel viktoriine. Auhinnad võitjatele olid ka, väiksed auhinnad, kommid või midagi. Ühel päeval ilmus bändi proovi
külanõukogu esimees Õie Kasekamp ning ütles, et biitlid pole
soovitavad. Rahvamaja juhatajal tuli lahkumisavaldus kirjutada ning sellega olid kollase allveelaeva laulud rahvamajas
lauldud. (EH)
Meie perele oli ta sugulane, minu ämma tädipoja poeg ja
seega omainimene. Mäletas täpselt kõiki sugulasi, ka neid,
keda meie, nooremad, kunagi kohanud polnud. Küsis alati,
keda sugulastest teame, kuidas neil läheb, kas Uus-Meremaalt sugulased ikka tulevad ja varus neile eestimeelseid,
omamaiseid kingitusi. Tänu heale mälule teadis ta kõikide
sõprade või heade inimeste sünnipäevi ja pidas neid väikese
kingituse või lilleõiega ka meeles.
Jüri oli mälumängur. Kui noorpõlves korraldas ta ise
viktoriine, siis hiljem hakkas ta mälumänguturniiridel
osalema mängijana. Nii võttis ta osa Hageri kihelkonna mälumängude sarjast, oli Kohila mälumänguvõistkonnas ja osales maakondlikel võistlustel. Veebruaris
ja märtsis toimusid traditsioonilised Rapla maakonna
valdade talimängud. Kohila vald saavutas valdade
üldarvestuses hinnatud teise koha, kuid mälumängus saavutati 1. koht. Mälumängus osales
Kohila vallast kolm võistkonda: Angerja, Kohila ja Hageri. Kolmandat-neljandat kohta
jagas Märjamaa võistkonnaga Kohila alevi
meeskond koosseisus Allar Haljasorg, Jüri
Hammer ja Heiki Hepner. See oligi Jüril
viimane mälumäng.
Hüvasti, Jüri, kes sa nüüd kõnnid vikerkaarevärvilistel rõõmsatel taevaradadel, prii
muredest ja vaevadest. Oli rõõm sind tunda!
Virve Õunapuu

SOOVID EDUKALT MÜÜA OMA
KINNISVARA? MINA AITAN!
+ PROFESSIONAALNE MAAKLERTEENUS
+ TASUTA OBJEKTI HINNASTAMINE
+ KORREKTSED LEPINGUD
+ EHITISTE SEADUSTAMINE

LAURI NIINEMETS

KINNISVARAMAAKLER KMR 48879
WWW.NRE.EE LAURI@NRE.EE

5523 028

KIRBUKAS
ja TAIMELAAT
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Õnnitleme eakaid
juunikuu
sünnipäevalapsi!
ÜLO PETTI

82

LUDMILLA TODUROVA 93

TIIU VEESAAR

81

VALVE PÕDER

89

TIIA SARAPUU

80

ELVI-LISETTE SAMUEL

89

LUULE REMMEL

80

VALENTINA
MAMONTOVA

ENN TÜRKSON

80

88

MAIE SAATRE

79

MILVI SCHMIDT

87

RISTO RANDE

78

MAIRE PAIDE

85

SALME SINIMERI

78

FJODOR GLAZKOV

85

LAINE JAKOBSON

84

MEILA
SERMUS-BLOMQVIST

78

AHTO PAJUMÄE

84

JAAN ALLAK

78

ELSA VEENSALU

84

VAIKE NIPPMANN

76

HILVI RIIPULK

83

REET MÄGGI

76

NAADI TALIMAA

83

TIIT LAANSOO

76

MARE PÄITS

83

ÜLLE PAENURK

76

HALYNA MISHKUROVA 82

URVE LAANSOO

75

ELVI SULLAKATKO

REIN KUUSK

75

HILJA ARING

97

82

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke!
ROBIN LUUASEP
TORM VAIN
OLIVER TALAS
OSKAR RUUSALU

ELIISE PIIRIKIVI
AUNE SUVISTE
KADI RIIN SEEMER
AURELIA OLOP

EELK Hageri Lambertuse
koguduse teated
Reede, 4. juuni
10.00 Jaakobi tee palverändurite teelesaatmine. Päevateekond Hagerist Raplasse. Võimalus liituda palverändurite rühmaga
Pühapäev, 6. juuni
12.00 Jumalateenistus, armulaud
11.–13. juuni
Perelaager Nuutsaku laagrikeskuses Viljandimaal. Hageri Lambertuse kogudus 800 sündmus

Meie hulgast on lahkunud

JAN TIKK
EVI RAUDSEP
MAIMU KOOK
MARIONA RAIAS

Pühapäev, 13. juuni
12.00 Jumalateenistus, armulaud
Pühapäev, 20. juuni
10.30 Kuulutusetund kirikus
12.00 Jumalateenistus, armulaud
Pühapäev, 27. juuni
Hageri surnuaiapüha
12.00 Jumalateenistus Hageri surnuaial. Mängib pasunakoor. Mälestamised
Pühapäev, 4. juuli
Leeripäev
12.00 Jumalateenistus, armulaud

05.06.2021, KELL 10-14

Jumalateenistused Hageri kirikus igal pühapäeval kell
12.00

KOHILA LASTEPARGIS JA
MURUVÄLJAKUL

Hageri koguduse juubeliaasta sündmuste kava:
https://hagerikogudus800.weebly.com/

Info telefonil 53584881 või maria.saarna@kohila.edu.ee

KALMISTUPÜHA
20. juunil kl 12.00 Kohila kalmistul
Kohila Baptistikogudus ja Kohila EAÕK kogudus

Jumalateenistused Hageri kirikus igal pühapäeval kell 12.00
Täpsem info koguduse kodulehel
http://www.eelk.ee/hageri/

KOHILA VALLA AJALEHT
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KUULUTUSED
OSTAN VANAKRAAMI. ANTIIKI JA NÕUKOGUDEAEGSEID
ESEMEID. NÄITEKS. MÄNGUASJU,TARBEKLAASI,HELIPLAATE,KODU
JA RAADIOTEHNIKAT,SÕJAGA SEONDUVAT j.n.e. PAKKUDA VÕIB
KÕIKE. TEL. 502 4760.
LIIV, KILLUSTIK, FREESASFALT, SÕELUTUD PÕLLUMULD,
HALJASTUSMULD, AIAMULD kohaleveoga. Hea läbivus ja
manööverdusvõime. Tel. 5079362
Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga sõidukeid.
Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult
seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi
ootan seisevauto@gmail.com või 56188671. Järgi tulen puksiiriga
ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt maha võtan ise. Vaata
lisaks www.seisevauto.ee
Matkaauto rent. Võimsate automaatkäigukastidega B-kat, paljude
lisa- ja mugavusvarustustega matkaautod. Väiksemad 2 autot
4-kohalised ja suurem 7-kohaline. Lisainfo FB Rendipill, rendipill@
hotmail.com
Ostan kokku autosid. Sobivad igas seisukorras. Autode arvelt
kustutamine. Järgi tulemine puksiiriga. Telefon 53451955,
e-post autosober@gmail.com. Kuulutus ei aegu.
Ostan VANAVARA - Tarbeklaasi tooted, mööbel, dokumendid,
fotod, mänguasjad, nõud, tööriistad, ehted, kunst, mootorrattad ja
palju muud! Ardo, 56 07 85 79
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise
teenust koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista ja
küsi lisa – 5399 3595
Soovin osta sõiduauto garaažiboksi Kohilas või selle ligidal. Võib
pakkuda ka suuremat garaaži. tel 518 9473 või info@nutiauto.ee
Kivikorstnate ehitamine ja remont 51 88889

Koduleht: www.torustikud.ee

Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega. Kuiv lepp, lepp,
sanglepp, kask, metsakuiv okaspuu. Hinnad soodsad! Küsi hinda!
50 99598. www.pakhalupuu.ee, pakhalupuu@gmail.com

e-post: info@torustikud.ee
Tel 5839 0415; 553 3948

Ohtlike puude langetamine. 5663 2968

EPP EHITUS
lame- ja viilkatused
fassaaditööd ja soojustamine
üldehitus, sise- ja välisviimistlus
vundament ja betoonitööd
plaatimistööd
tel: 501 7650, e-post: eppehitus@gmail.com

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Pakume võtmed
kätte lahendusi hoonete, majade ehitusel. Tel 53 529 476,
e-post mehitus@gmail.com
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Mälestame kallist

VALENTINA TRÕŠKOVAt
avaldame südamlikku kaastunnet lähedastele.
Perekond Djuženkovid: Olga, Dmitri ja Aleksander.

Avaldame siirast kaastunnet
Aivole perekonnaga armsa isa

INDREK MÄESALU
surma puhul.
Swen perega, Kersti ja Remo

Mälestame

JÜRI HAMMERIT
Mälumängukaaslased Albert ja Hudo

Mälestame head ja abivalmis lapsepõlvenaabrit

MAIMU KOOK`u

Mis tulema peab, see tuleb. Kellel saab otsa aeg, see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule ja süütab taevasse tähe.
Puhka rahus!

Südamlik kaastunne teile, Kalev, Külli, Koidu,
Olev ja Kaia, kalli ema kaotuse puhul.

RAUL KABUL

Eha perega

09.06.1959–28.04.2021

Mälestame

INDREK MÄESALU
Avaldame kaastunnet vennale ja õdedele.
Swen perega, Kersti ja Remo.

Tunde tasa lööb aegade kell
alles jääb mälestus hea ja hell...
Avaldame kaastunnet Tiiule ja Melisele vend

INDREKU
surma puhul
Villi, Valli, Aadi, Laine ja Hilja

Mälestame klassivend

INDREK MÄESALU
Avaldame kaastunnet Melisele
kalli venna kaotuse puhul
Kaja ja Reet perega

Südamlik kaastunne Melisele venna

INDREKU
surma puhul
Kohila Koolituskeskus

