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Palju õnne ja edu meile ning meie riigile
Veebruarikuu sündmused
26. veebruar
17.30 Moeshow „Punane vaip“ Kohila gümnaasiumis
27. veebruar
11.00 Kohila halli mitmevõistlus Kohila spordikompleksis
Näitused
2.–29. veebruar
Soome Instituudi rändnäitus „Muuminäitus“
Kohila raamatukogu lahtiolekuaegadel
2. veebruar–2. märts
Kadi Kurema graafikanäitus „Roheline ja punane“
Kohila raamatukogu lahtiolekuaegadel
5. veebruar–31. märts
Vilja Prometi maalinäitus „Koduõuest mereni ...“
Kohila vallamajas

Eestimaa spordiliit Jõud
spordiaasta pidulik lõpetamine ja aasta tegijate 2015
tunnustamine leidis aset
5. detsembril Türi kultuurikeskuses. Kohila treener
Peeter Vahtra pälvis autasu
aasta noortetreener 2015,
mis anti talle üle koduses
Kohila spordihoones.
Samas tunnustati Peeter
Vahtrat kui Raplamaa aasta
treenerit ka Raplamaa hõbedase rinnamärgiga.

Oleme põhjamaa rahvas. Siinsele kliimale omaselt tähistame
riigi suurt pidupäeva – vabariigi aastapäeva kargel aastaajal,
kuid see ei tähenda, et me rahvana hingelt külmad või kalgid
oleksime. Vastupidi, väline jäine
hingus sunnib takka suuremaks
sisemiseks soojuseks ja empaatiaks. Seda nii vajalikku teineteisemõistmist, õlg õla tunnet ei saa
kunagi olla liiast, eriti ühel väikerahval. Meie eelis, arengu võti
väga dünaamilises ja üleilmastuvas maailmas peitub just selles, et
pisikese ühiskonnana suudame
palju kiiremini reageerida, kohaneda, teisi järele aidata ja üheskoos edasi minna. Siinjuures ei
saa ega tohi me tähelepanuta jätta oma rahvuse, kommete ja traditsioonide – oma identiteedi –
hoidmist ja kaitsmist. Reaalne
oht, et võime rahvusena lahustuda või seguneda üle laia ilma, on
kindlasti olemas. Kas me sellele
aga piisavalt mõtleme, sellest räägime ja seda vältida püüame, on
omaette teema. Kuid millal siis
veel neil teemadel peatuda, kui

mitte riigi sünnipäeval – pere
keskel, koolitunnis või vabadussamba juures.
Eesti Vabariigi loomisest saab
kohe 98 aastat. Kahjuks polnud
meie rahvale antud võimalust
kõik need aastad olla vaba ja
iseseisev. Minu põlvkonnal on
olnud ainulaadne kogemus elada
ajas, mil riigi iseseisvus taastati.
Masendus ja ummikusse jooksnud riigikord ühelt poolt ning
laulev revolutsioon, Balti kett
ja helgema tuleviku unistused
vastumõjuna, tekitasid ühiskonnas tugeva patriootliku meelsuse – vabaks saamise nimel olime
valmis lausa kartulikoori sööma.
Justkui uppuja, kes pääsnuna
oleks valmis kirikusse viima
kui tahes palju küünlaid. Julgen
väita, et praegu, 25 aastat pärast
iseseisvuse taastamist, oleme oma
patriotismi, aatelisust kas tahtlikult või tahtmatult tublisti enda
küljest maha raputanud. Parema
elujärje või eneseteostuse nimel
on Maarjamaalt rohkem mindud, kui siia tagasi tuldud. Lapsi
sünnib oluliselt vähem, võrrel-

des kas või tollesama ajaga, mil
kartulikoori olime valmis lauale
tõstma. Konkreetse inimese või
pere keskselt võib neid negatiivseid suundumusi vaagides ju
alati põhjendusi leida, miks üks
või teine otsus langetati, kuid
kas leiame argumente rahvuse
kui terviku säilimise vaatevinklist? Meil on mille üle arutleda ja
vaielda! Õnneks on järjest enam
hakanud sel teemal mõtteid vahetetama ka meie poliitikud ja
seda isegi valimistevahelisel ajal.
Suurim potentsiaal ja võimalus
ühiskonna nüüdseid kitsaskohti ajapikku paremusele suunata
on eeskätt siiski meie noortel.
Peame usaldama noori ja andma neile võimaluse end teostada
ning seda juba koolis, kui nad
on õpilase rollis. Kooli õppekava arendamisel peame liikuma
suunas, mis soodustab õpilase
annete esiletõusu – igaüks meist
on milleski tubli ja võimekas,
millelegi enam pühendunud.
Kui suudaksime õpilastes neid
võimeid, huvisid maksimaalselt
arendada ja esile tuua, oleks see

Laupäeval 27.02.2016

Kohila kergejõustiku halli
7-võistlus meestele
(60m, kaugus, kuul, kõrgus, 60 m tj, teivas, 1000 m)
5-võistlus naistele
(60 m tj, kõrgus, kuul, kaugus, 800 m)

info ja eelregistreerimine kuni 25.02.2016
tel 523 6932 (Aavo Kergand)
või 489 0971 (spordikompleksi admin.)
Veteranidele eraldi arvestus

NÄGEMISKONTROLL
ja PRILLIMÜÜK
KOHILAS!
Kutsume vallarahvast oma silmi kontrollima ja
prille ostma! Ootame teid 11. märtsil alates
kella 10.00 Kohila turvakeskuses
aadressil Vabaduse 1B.
Nägemiskontrolliks tuleks varem registreeruda
telefonil 385 2603 või 5698 1972.

Neeme Lumi
Kohila gümnaasiumi direktor

Madona ja Kohila ettevõtlike koolide õpilasfirmade ühisseminar

KOHILA SPORDIKOMPLEKSIS

Registreerimine 10.00–10.30
Võistluste algus kell 11.00
osavõtumaks 10 €

kasulik kõigile: noortele endile,
koolile, kogukonnale ja meie
riigile. Ei tohiks peljata sedagi,
kui nooruse uljus neid piiri taha
näiteks parema kõrghariduse
järele kannab. Peame vaid heas
mõttes rehepaplikult lootma, et
kogutud tarkus ja kogemus rakendatakse siiski siin, Eestimaal.
Meenub kohe kirjamees Gustav
Suitsu juba rohkem kui sada aastat tagasi öeldu „Saagem eurooplasteks, ent jäägem eestlasteks!”.
Eesti Vabariigi põhiseaduse
järgi on meie riigi kandvaim roll
tagada Eesti rahvuse ja kultuuri
säilimine läbi aegade. Meie riigikeel on eesti keel. Korrakem:
rahvus, keel ja kultuur – need on
nii lihtsad ja ilusad sõnad, kuid
samas nii sügavad ja kõikehõlmavad. Meie kõigi võimuses on nende tähendust oma töö, õppimise,
oma aktiivsuse ja elujaatusega
veelgi suuremaks teha, neile veelgi enam kaalu ja sisu anda.
Head vabariigi aastapäeva!

Foto Esper Ernits

Kohila gümnaasiumil on pikaaegsed sõprussuhted Madona linna Valstsi gümnaasiumiga. Koostöö on olnud
järjepidev ja sisutihe. Ühisseminaride käigus on käsitletud eri teemasid: arutlused
gümnaasiumi uurimistöödest,
kogemuste vahetamine vene
keele õpetamisest, üheskoos
on tähistatud koolide sünnipäevi. Heade suhete hoidmisel nende aastate vältel on üks
koolipoolseid eestvedajaid ja
initsiaatoreid olnud õpetaja
Ljudmilla Suvorova.
Sel korral, reedel, 5. veebruaril
oli ühisseminari eesmärk kõneleda ettevõtlikkusest koolis, vahetada häid kogemusi õpilasfirmade
tegevusest ja kavandada edasist
koostööd selles valdkonnas.
Tutvustasime külalistele oma

kooli ja andsime lühiülevaate
meie kooli õpilasfirmadest. Seminaril selgus, et meil on, mida
üksteiselt õppida.
Kohila gümnaasiumis on õpetaja
Margot Sarve juhendamisel õpilasfirmade projektis osalenud aegade
jooksul kümneid õpilasi. Ka sel õppeaastal on koolis neli õpilasfirmat,
kellest kaks tutvustasid seminaril
oma tooteid, nende valmistamisprotsessi ja firma saavutusi. Õpilasfirma Teksapoisid toodab vanadest
teksapükstest mitmesuguseid tarvikuid – kotte, pajalappe ja seinale kinnitatavaid pliiatsihoidikuid.
Õpilasfirma H.A.T. valmistab
keelpillide mängimiseks medikaid.
Õpilasfirma Kingitus teeb kauneid
kingikotte. Kohila õpilased osalevad sel aastal esimest korda rahvusvahelises õpilasfirmade projektis
„Central Baltic Enterprises wit-

hout Borders”, mida koordineerib
Junior Achivement.
Valstsi gümnaasiumist oli meile külla tulnud neli õpilasfirmat.
Peale oma kooli tutvustamise
andsid õpilased lühiülevaate õpilasfirmade käekäigust ja edust.
Eelmisel aastal võitis Valstsi kooli õpilasfirma, mis tootis puidust
kirjutusaluseid, Läti parima õpilasfirma tiitli ja kui ta esindas oma
riiki Euroopa parima õpilasfirma
võistlusel, saadi II koht. Vestlusest
selgus, et nende koolis tegutsevad õpilasfirmad juba põhikoolis,
kuid gümnaasiumis on õpilasfirma tegemine lausa kohustuslik.
Seminaril tutvustasid külalised
ka oma tooteid. Kaasa oli võetud vineerist trips-traps-trull,
mille nupud olid tehtud kividest. Toodete hulgas olid ruumi dekoreerivad, niidist keritud

värvilised valgustid, mis olid
varustatud LED-lampidega, käepaelad nii eesti kui ka läti rahvusmustritega, kirjutuslaua alla
käiv mitmefunktsiooniline soojendustaskuga jalatugi, vineerist
mobiilihoidja. Vahetunni ajal
müüsid õpilased neid tooteid ja
käive küündis pea saja euroni.
Meie sõprade LED-ruumikaunistused ehivad Kohila gümnaasiumi nii sõbrapäeval kui
ka Eesti Vabariigi aastapäeval –
tulge imetlema!
Kogu turundus, seminari ettekanded ja ühised majandusmängud peeti inglise keeles.
Üheskoos tõdeti, et müüa teises riigis õpilasfirmade tooteid,
arendab õpilasi. Külalised esitasid meie kooli õpilastele kutse
osaleda aprillis Madonas toimuval õpilasfirmade laadal. Meie
aga ootame Valstsi gümnaasiumi õpilasi Rapla õpilasfirmade
laadale detsembris 2016. Jõuti
tõdemuseni, et õpilasfirmade
osalemine rahvusvahelistel laatadel saab toimuda vaid tänu
sponsoritele ja koostöö jätkamiseks tuleb õpilastel sellele projektile otsida piirkonna ettevõtjatelt toetust. Seega, kui artiklit
loevad ettevõtjad, kes soovivad
hakkajate noorte kaudu kohalikku hariduselu arendada, siis õpilasfirmade projekt on üks vahva,
toetust ootav algatus.
Kirsti Solvak
Margot Sarv
Neeme Lumi
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Kohila vald tunnustab oma tublimaid
Teenetemärk
Riho Pihlapuu
Ta oli Kohila valla elu edendaja,
keerulistel aegadel suutis ta vastu
võtta olulisi otsuseid, et ettevõtlus
siinmail püsiks ja areneks. Vallaelu juhtimisel oli tal aastaid kanda
kaalukas roll nii volikogu kui ka
komisjonide esimehena. Haridust
ja sporti pidas ta valla arengu mootoriks. Ta oli elukestva õppe parim
näide, lõpetades juba kuldses keskeas magistriõpingud.
Vapimärk
Väiko Dorbek – OÜ Kohila
Vineer juhatuse liige
Ta on eeskujuks sotsiaalselt vastutustundliku ja professionaalse
meeskonnaga ettevõtte loomisel
ning aktiivne kohaliku kogukonna toetaja. Lähiajal Kohilasse
lisanduvad 150 töökohta on erakordne sündmus kogu valla positiivsete tulemuste hulgas.
Kuldaväärt koolmeister
Margit Aru
Ta on Kohilas töötanud õpetajana üle paari aastakümne. Alati
rahulik ja särav. Lapsekeskse suhtumisega on ta pälvinud nii laste
poolehoiu kui ka nende vanemate
lugupidamise.

Elutööpreemia
Raivo Heinaru
15 aastat tagasi asus ta juhtima
Kohila koolielu. Teda iseloomustavad märksõnad: esteetika, terves kehas terve vaim, töö on nii
püha, et sellega ei karistata. Ta on
oma tööd teinud südamega, edukalt ja pidanud silmas elus olulisi
väärtushinnanguid.
Eluedendaja
Paul Piirmets
Ta on olnud kauaaegne võrkpallitreener ja Kohila võrkpalliklubi
eestvedaja. Ta on üks klubi asutajaliige ja juhatuse liige 1999. aastast alates. Koduvalla heaks on ta
töötanud suure pühendumisega,
on olnud klubi hing ja mootor,
samas olles ise väga tagasihoidlik.
Ta on andnud suure panuse kohalike noorte tervisesse ja arengusse.
Ta ei küsi mitte kunagi, miks ma
peaks seda tegema, ta lihtsalt teeb
ja peab seda loomulikuks.
Parim Ühendus
Meeskond „Mäng on väikese inimese töö”: Martin Heinla,
Freddy Talts, Maarja-Liis Heinmäe, Liisi Ploompuu, Uwe Sööt,
Artur Zuzjonok, Margus Miller,
Toom Raudsep, Raivo Veevel,

Eve Veevel, Joel Võsu, Linda Ling,
Rea Kõiv, Carl-Robert Reidolf,
Andreas Pall, Heigo Erm, Jaanus
Volga, Ardo Roosild, Kristi Kuller
kupp, Eva Rauert, Leho Kokk,
Gerda Rohi, Helis Kaljund.
Nad on panustanud Kohila valla
kultuuri elushoidmisesse ja arendamisse. Nende lastelaagri projekt
on suurepärane näide vabatahtlike
töö ühendamisest ja põlvkondade
kokkuliitmisest.

riaalsed vahendid on võimaldanud Kohila kogudusel viimase
15 aasta jooksul abistada valla vähekindlustatud peresid ja sellega
teenida kohalikku kogukonda.

MTÜ Aespa Kodu
Aasta-aastalt on siin püsielanike arv
kasvanud ja tänu kohaliku seltsi aktiivsele tegevusele on tekkinud kogukonnatunne ning osaletakse nii
oleviku korraldamises kui ka tuleviku kavandamisel. Vallavalitsusega
ollakse nõudlik ja mõistev partner.
Aukirjad
Seltsi initsiatiivil on paranenud
Katleen Kangur
jäätmemajanduse olukord, liiklusTa on nii oma koduvalla kui ka
korraldus, suurenenud turvalisus.
Kohila võrkpalliklubi suur patrioot ja pühendunud tegutseja, Anu Teske
kes mitte ainult ei tee ja tegutse, Ta on teenekas apteeker, Kohila
vaid kannab edasi ka sõnumit, reumaühingu üks eestvedaja, inikui hea elupaik on Kohila – see mene, keda Kohila rahvas usaldab.
veendumus käib temaga kõikEllen Geltmann
jal kaasas, tuleb tema tegudest ja
Ta leiab üles ka kõige tõrksama veeni,
kuuldub tema lausutud mõtetest.
ta on teenekas pereõde, kes head sõna
Göran Strömberg
teise inimese jaoks otsima ei pea.
Ta on Kohila baptistikoguduse
Merle Liblik
sotsiaalprojektide
innustajana
Ta on muusikale ja koostööle
toetanud pikka aega Kohila valla
pühendunud ning viinud valla
hoolekandetööd. See on aidanud
nime valla piiridest palju kaugetugevdada suhteid Kohila elanike
male. Selge sihiga ja kindlalt takti
vahel ja suurendanud kogukonna
keppi hoidev muusikaõpetaja.
sidusust. Tema annetatud mate-

Kohila gümnaasiumi 4.a ja 4.c curling’ut mängimas

Mis on curling ehk jääkeegel?
Curling on spordiala, mis nõuab
nii füüsilist vormi kui ka teravat
mõtlemist. Curling tekitab mõnusa hasardi ja koos saavad mängida
kõik – mehed, naised, lapsed.
Mängu põhimõte on lihtne: jääl
on kaks võistkonda, kes kordamööda viskavad või panevad
liuglema ligikaudu 20 kg raskeid
kive. Eesmärk on saada oma tiimi kivi sihtmärgile võimalikult

KOHILA
Toimetus: Jaanus Kõrv
Tel 489 4797, 5663 7037;
e-post: jaanus.korv@kohila.ee
Esne Ernits, tel 5564 7719,
e-post: esne.ernits@kohila.ee
Keeletoimetaja: Airi Kapanen

lähedale. Curling’u-kivil on käepide, mis annab võimaluse kivist
kinni hoida ja see soovi kohaselt
pöörlema panna. Harjaga nühkides sulatatakse jääd, et kivil oleks
sihtmärgini jõudmiseks kindel
rada. Täpsemalt saab uurida
http://www.curling.ee/curlingu-abc/.

see jääks pidama just punktialas? Kui
palju tuleb harjaga nühkida, et kivi
jõuaks soovitud kohta? Peagi oli seegi
nipp teada ja mängu sai nautida suure kirega. Kuna mängitakse jääl, tuli
ette kukkumisi ja sellega kaasnevaid
sinikaid, aga see ei takistanud rõõmsalt edasi mängida.

Kuigi esialgu oli meid juhendav
noormees skeptiline just laste vanuse
tõttu, siis hiljem, nähes nende hasarti, tema arvamus muutus. Soovitatav
vanus selle spordialaga tutvumiseks
on 12 aastat, aga meie olime tõenduseks, et tegelikult on vaja tahet ja positiivset suhtumist ning kõik toimib.

Soov minna ja proovida
Eelmise aasta novembri lõpus
uurisin curling’u proovimise kohta uuesti ja kohe tuli minu kirjale
ka vastus: „Ootame teid!”. Rääkisin lastele ka ja otsus oli tehtud –
„Läheme!”.

Loomulikult ei saa väita, et jääkeegel
kõigile meeldis, kuid elus polegi tegevust ja asju, mida täielikult naudiksid
kõik.

Meie julgeme soovitada, minge ja
proovige ja ma loodan, et te ei kahetse. Elus tuleb proovida erinevaid
tegevusi, sest katsetamiste teel leiad
kindlasti endale sobiva.

Enne äratulekut uurisid lapsed, kas
nad soovi korral saaksid seda spordiala Eestis harrastada. Kahjuks nii
noortele oma trenni ei ole, kuna Eestis
Läheme
11. veebruar tundus nii kaugel ja lihtsalt pole nende vanusele sobivaid
oodata tuli kaua, aga lõpuks oli curling’u-kive.
käes see päev, kui lastel olid seljakotid seljas ning suundusime
bussi ja sellega Tondiraba jäähalli
poole. Meid juhendasid jääkeegli
spetsialistid. Esialgu tundus, et
Märtsikuu on Kohilas oodatud
see on väga segane spordiala, aga
peagi, kui mänguvõtted selged, eriti seepärast, et siis saame nautida
tekkis hasart. Kuidas ikka lüka- muusikali. Seegi kevad ei tule teita see kivi liuglema niimoodi, et siti ja MTÜ Gaudeo eestvõtmisel

Merike Tiidrus
Tema tegutsemislust ja ettevõtlikkus on tohutu, seejuures on ta
alati abivalmis ja heatujuline.

Mari Laas
Tema kohta ütlevad kolleegid:
tõeline tegija, teeb kõike ja kõiJoel Võsu
Ühest küljest saab teda hinna- ke, mida teeb, teeb hästi ning mis
ta kui projektide vedurit, teisalt kõige tähtsam – südamega.
on ta alati tugev tugi ürituste
Aigar Kostabi
korraldajatele.
Tema suurepärasest tööst räägivad
tema õpilased nauditava muusika
Tiiu Talu
Ta on töötaja, oma ametinimetu- keeles.
se parimas tähenduses – sõbralik,
Ott Reinaas
meeldiv, hea vestluspartner. Oma
Ta on tehnikaspordi edendaja,
südameasjaks on ta võtnud tuua
sportlane, krosside korraldaja. Ta
raamatukokku häid näitusi.
on viinud oma poja jetide rajasõidus maailmakaardile.
Riina Annilo
Ta on aktiivne õpetaja, hobisportVilge Heinmäe
lase, loodusuurija, käsitöötegija ja
Ta on rohkem kui spordihoone
-tegijate juhendaja, rahvatantsija,
administraator. Ta on naine, kes
ema ja vanaemana.
annab oma abikäe iga ürituse õnnestumisse.
Adelante Tellingud OÜ
Ta on toetanud kultuuri-, spordiLinda ja Grigori Karagodin
ja noortetegevust.
Nad on abivalmis ja südamlikud
AO Transport OÜ
majahoidjad Männi lasteaias.
Ta on toetanud kultuuri-, spordija noortetegevust.

Lapinipid-lapitrikid Hageri rahvamajas

Curlingus sai „käsi valgeks” ... Foto erakogust

Mõte
Eelmisel aastal rääkisin oma sõbrannaga lastest ja võrdlesime, millised võimalusi pakub pealinna
kool ja mida põnevat saab teha
koolis, mis asub pealinnast natukene eemal. Tema jutu sees jäi
mulle kõrvu vihje, et nende kool
käib curling’ut harjutamas. Tulles
koju ja asjadega natukene tutvudes pakkusin oma tütre klassile
minna ja proovida samuti. Käisid!
Koju naasnuna oli tütar väga rahul ja teadsin, et lähen oma klassi
ga ka, kui nad natukene tugevamaks saavad.

Sigrid Põld
Ta on muusikale ja koostööle pühendunud ning viinud valla nime
valla piiridest palju kaugemale.
Selge sihiga ja kindlalt taktikeppi
hoidev muusikaõpetaja.

10. veebruarist 8. märtsini
saab Hageri rahvamaja saalis
nautida Iivi Saarelaane imekaunist suurte lapitekkide
näitust „Lapinipid-lapitrikid”. Kohti, kus nii suuri
taieseid näidata saab, pole
kuigi palju.
Uhkeid tekstiile võib julgelt nimetada meistriteosteks, sest kokkuõmmeldud
kangatükkide arv ulatub
kindlalt tuhandeteni. Iivi
ise ütleb, et nende õmblemine on kui haigus, millest
lahti ei saa. Küllap ei tahagi.
Iivi Saarelaan
Mitmesuguste materjalide,
värvide, mustrite kokkusobitamine on suur ja kütkestav loomemäng. Lapipisikusse nakatus
Iivi Saarelaan enam kui 15 aastat tagasi sõbranna kaudu. Seejärel
käis ta kahepäevasel lapitehnikakursusel Tohisoo mõisas.
„Ja siis edasi hakkasin ise nokitsema. Ideid on nii palju, et ei jõua
ära teha,” muheleb Iivi.

Aitäh, kõigile lastele, kes kaasa tulid
ja mängu nautisid!
Merike Tiidrus
klassiõpetaja

Kogukonnamuusikal tuleb taas!

Kohila valla ajaleht
Väljaandja:
Kohila vallavalitsus
Küljendus ja trükk:
Auratrükk • www.aura.ee
Tiraaž: 3100
Järgmine ajaleht
ilmub 9. märtsil

etendub Kohila gümnaasiumi aulas kogukonnamuusikal „Momo”.
Michael Ende kirjutatud raamat
„Momo” räägib ajavarastest ja lapsest, kes varastatud aja inimestele
tagasi tõi. Tegu on väga päevakohase looga sellest, et kõigil on palju tegemist ja aega on vähe. Kuigi
peame aega kalliks, ei kuluta seda
siiski kõige mõistlikumalt.
Raamatu järgi koostasid muusikalile libreto Heli Kendra ja Kairis Kontus. Enamiku muusikast ja laulusõnadest kirjutas samuti Heli Kendra.

„Heli tegigi mulle ettepaneku,
et võiksime koos midagi teha,”
rääkis Kairis Kontus. „Sel korral
ühinevad lavastusega Heli Kendra
Muusikastuudio ja koorilauljad
Tallinnast, siis veel meie muusikakooli õpilased Tohisoolt ja Hobitoa laululapsed. Muusika on elavas
esituses, mis on meile kõigile väga
suureks väljakutseks. Aga samas on
see vahva, et lapsed saavad sellises
projektis osaleda, esinemiskogemust ja -julgust saada.”
Kogukonnamuusikal „Momo”
etendub Kohila gümnaasiumi aulas 7. ja 8. märtsil kell 19.
Esne Ernits

Lapitekid – imeline värvide ja mustrimäng

Korra nädalas sõidab muidu Alu lähedal elav Iivi aga Hagerisse,
sest rahvamajas käib koos käsitööring ehk Hageri Naistetuba ja
seegi seltskond on lapipisikust nakatunud. Nende ärgitamisel Iivi
oma suured lapitekid teistele vaatamiseks välja tõigi.
Iivil on teinegi kirg – kui päike juba kõrgemalt käima hakkab,
siis jätab ta lapid tuppa vihmaseid ilmu ootama ja nokitseb aias.
Aednike seas on ta tuntud lillekasvataja – maja ümber on kogu kevade-suve õitsemas sadu lillesorte. Kevad algab tulpide ja nartsissimerega, siis pojengid, liiliad ja muud taimed. Aga kui ka suvel on
kuulda, et kusagil on mõni lapinäitus avatud, jätab ta lilled omaette, hüppab autosse ja vurab kaema; olgu see väljapanek kasvõi
Eestimaa teises servas. Sest mine tea – äkki on just seal vedelemas
mõni ideeraasuke, mis vaja kiirelt lapitekiks õmmelda.
Tekst ja fotod
ESNE ERNITS
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Lego harivad LearnToLearn-klotsid Sipsiku lasteaias
Iga-aastasel uurimisseminaril Sipsiku lasteaias
tutvustasime Lego LearnToLearn-klotse ja õpitegevust ka kolleegidele, kellelt saime head tagasisidet. Kuna üks õpitegevus oli lõimitud eri
ainevaldkondadega terve nädala jooksul, polnud
meil võimalik kogu protsessi õpetajatele näidata
reaalajas. Neile valmistasime esitluse ja näitasime
kuueminutilise videoklipi Rõõmutirtsude LearnToLearn-mängust, mida oli filmitud ja pildistatud kogu nädala vältel.

Lego harivad klotsid, millega Rõõmutirtsude
rühma lapsed juba mänginud on, kannavad
nimetust LearnToLearn, mis tähendab „õpime
õppima”. Lego LearnToLearn klotsidega saab
käelise tegevuse kaudu arendada olulisi oskusi, nagu koostöö, suhtlemine, loovus, kriitiline
mõtlemine ja probleemide lahendamine. Rõõmutirtsude õpetajad Kristina Lee ja Mari Kummer on mõlemad läbinud HITSA koolituse
„LEGO Education” harivad klotsid ja „LEGO
WeDo robootika”.
Esimest korda said 3–4-aastased lapsed oma pakid kätte jaanuaris ja rühmas jätkus õpitegevust
nendega terveks nädalaks. Lapsed on väga huvitatud mängudes osalema, sest igaühel on oma pakk
ja omad klotsid, millega mängitakse ainult lasteaias. Kaasatud olid ka IKT-vahendid ning lapsed
tegid ise oma ehitistest fotosid ja pärast said fotodelt arvutiekraanil leida oma ehitised.

Lego LearnToLearn-klotsidega õpitegevus
kogu nädalal
Esimesel päeval oli avastamisrõõm ja fantaasiamaja ehitamine. Teisel päeval tegid poisid
sinise ja tüdrukud kollase torni ning sama tegevuse lõpus said mõlemad ehitada nii kõrge torni
kui võimalik. Laste fantaasia on piiritu – tornid
olid kõik isesugused. Selsamal päeval pildistasid
lapsed fotoaparaadiga oma ehitist. Kolmandal
päeval mõõtsime neidsamu kõrgeid torne ja
kleepisime torni järgi mõõdetud ribad joonele,
mille järgi sai võrrelda, kes ehitas kõige kõrgema torni. Neljandal päeval vaatasime fotosid
arvutiekraanilt ja arvasime, kelle torn ekraanilt
paistab. Viiendal päeval tegime draamaõpetust,
lapsed said ise Lego tegelastega mängida enda
väljamõeldud situatsiooni.
Lego LearnToLearn-klotsidega saab täita järgmisi eesmärke (neid võib veel lisada):
* üldoskused – laps korrastab oma töökoha
(paneb ülejäänud klotsid enda kotti tagasi ja
vaatab, et tema kott oleks tema ehituse kõrval);
* mina ja keskkond – laps teab, milline näeb
välja torn (kõrge ehitis, mille kõrgus on laiusest suurem);
* keel ja kõne – laps oskab tutvustada oma ehi-

tist kaaslastele (sõnavara laieneb);
* matemaatika – laps oskab sortida klotse värvide järgi, oskab mõõta torni kõrgust ja võrdleb seda teistega;
* käeline tegevus – laps paneb lego klotse omavahel kokku ja konstrueerib erinevaid ehitisi;
* liikumine – lapsel areneb silma ja käe koostöö ning peenmotoorika
Mida veel Lego LearnToLearn-klotsidega
teha saab?
* ehitada erinevaid elupaiku, uurida raskust ja
tasakaalu;
* luua mitmesuguseid stseene ja õppida keelt
käelise tegevuse kaudu;
* arendada ruumitaju ja õppida sümmeetriat;
* ehitada lihtsaid masinaid ja leida erinevaid disainilahendusi;
* arendada sotsiaalseid oskusi
Soovitame neil, kes pole veel HITSA „LEGO
Education harivad klotsid ja LEGO WeDo robootika” koolitusel osalenud, kindlasti minna.
Sealt saab palju põnevaid ideid, kuidas Lego
klotse õppetöös edukalt kasutada. Kuna lastele
pakuvad legod väga huvi, toimub õppeprotsess
loomulikult ja lastepäraselt. Nii on ka õppimine
tulemuslikum.
Kristina Lee
Mari Kummer
Rõõmutirtsude rühma õpetajad
Allikad:
HITSA. https://koolitus.hitsa.ee/training/203
LearnToLearn. https://education.lego.com/
nl-nl/learn/elementary/learntolearn
fotod: Rõõmutirtsude erakogu

Koolinoorte talvelaager Lõuna-Eestis
Oli sügis 2015 ja hinges hakkas
pakitsema mõte, kas kirjutada talvelaagri projekt või mitte. Mõtlesin natuke. Kui Leo Hansar, Kaie
Riidak ja Toomas Toome olid
öelnud jah-sõna, oli selgus olemas – kirjutan! Et korraldan juba
viiendat korda Kohila valla laste
talvelaagri oli otsustatud.
Kuigi kirjutasin sel sügisel kaks
projekti, saime rahastuse kahjuks
ainult ühele. Seekord ei õnnestunud toetust hankida ka eri asutus- Talvelaagris. Foto erakogust
telt, kelle poole olin pöördunud.
Kell 11.15 olime Kuutsemäel
Kuid üks toetus olemas ja olin
kindel, et kui lastel ja vanematel ja lapsed panid varustust jalga.
soovi on, tuleb laager täis ka na- Keegi polnud seda meelt, et minna tagasi bussi ja sõita ära Piirile.
tuke krõbedama osalustasuga.
Sõna, et talvelaager toimub, Terve päev läks mõnusalt mäest
hakkas koolimajas levima ja ni- alla vuhisedes ja vihmasabinatega
mekiri täitus jõudsalt. Jaanuari- võideldes. Õhtul olid kõik lapsed
kuu oli väga ilus ja andis lootust, väga õnnelikud ja rõõmsad.
Jõudnuna Piiri puhke- ja sporet ilm meid alt ei vea. Aga …
28. jaanuari hommikul – vesi, jää dibaasi, said lapsed korralduse
ja soojus. Olin vanematele kir- kõik läbimärjad asjad kokku korjutanud, et laager ära ei jää ning jata ja õpetajad viisid need sauoleme õpetajatega loominguli- na kuivama, et järgmisel päeval
sed ja kohapeal otsustame, mida saaks kuivad joped-püksid selga
saab teha, mida mitte. Kell 7.45 panna. Sellel õhtul oli lastel vaba
pakime asju bussi, vanemad aga aeg, nad said puhata ning nautida
küsivad, kas ujumisriided ja les- üksteise seltskonda ja mängida
tad on kaasas. „Ei meil neid tarvis kaasas võetud lauamänge.
lähe! Meie läheme suusatama,”
Reede algas laagris esimest koroli minu kindel vastus.
da olijatele Otepää looduskesku-

ses ja edasijõudnutele Tehvandi
staadionil. Algajad kuulasid õppetundi teemal „Otepää loodus”
ja „Loomad talvel”. Kui loeng
kuulatud, läksime loodusesse loomade jälgi uurima. Edasijõudnud
suusatasid Tehvandil õpetaja Leo
juhendamisel. Kohtuti juhuslikult Mati Alaveriga ja Grete
Gaim näitas, kuidas käib laskesuusatamises laskmine lamades
ja püstiasendis. Kuulsustega koos
tehti ka pilti. Pärast lõunat sõitsime Otepääle snowtube’i-dega
sõitma. Õues olid küll plusskraadid, aga sõita sai suurepäraselt.
Õhtu lõpetas viktoriin.
Kolmanda päeva hommikul ootas ees räätsamatk metsas Piiri ja
Harimäe vahel. Küll see oli vahva
uus kogemus kõigile! Kuna kõik

lapsed olid väga tublid, premeerisime neid Tartus
4D-kino külastusega. Tundus,
et see külastus jäi kõigile väga positiivsena meelde.
Kokkuvõttes läks laager nii
nagu plaanitud ja oli veel lisaüllatusi, mida ei lapsed ega vanemad neljapäeval ette ei teadnud.
Soovin südamest tänada Leo
Hansarit, Kaie Riidakut, Toomas
Toomet, Heiki Mägi, Maria Saarnat, Kohila vallavalitsust, Kohila
gümnaasiumi ning kõiki lapsi ja
lapsevanemaid. Ilma teieta seda
laagrit poleks toimunud. Aitäh!
Vaatame, mis uus aasta toob ;).
Merike Tiidrus
Kohila gümnaasiumi
klassiõpetaja, projektijuht

Mälumängu neljas voor
10. veebruari talvisel õhtul toimus Hageri rahvamajas Kohila valla küladevahelise mälumänguviktoriini neljas voor. Alates eelmisest voorust
lööb võistkondi kaasa 12.
Vahvad auhinnaraamatud on välja pannud kirjastus Varrak, Tänapäev ja
Koolibri ning neljandas voorus oli võimalik maitsta ka võrratuid jõulusaiakesi, mis oli valmistatud Pihalis asuv firma Serdik.
Neljanda vooru teemad olid elusloodus, eluta loodus ja Eesti geograafia.
Nii uuriti, kellest arvatakse pärinevat pingviinid (õige vastus: saurustest). Kes on see imetaja, kellel on maailma kõige tihedam kasukas –
125 000 karva cm2 kohta (vastus: merisaarmas). Teada saadi sedagi, et
Eestis elab 65 liiki imetajaid, kellest arvukamad on närilised.
Eluta looduse küsimuste hulgas uuriti, mis on Euroopa suurimate õitega
orhideeliik, mis kasvab ka Eestis? Loomulikult on see kaunis kuldking. Küsiti, milliste riikide rahvuslill on tulp – vastuseks Türgi, Ungari, Holland ja
Iraan. Saadi teada, et maailma vanimaks puuks peetav Metusalah on ohteline mänd, et Amazonas on maailma veerohkeim jõgi.
Eesti geograafias taheti teada, kui kõrge on Eesti kõrgeim juga, Valaste juga
(30,5 m), mis saab alguse Valaste ojast. Eesti sügavaim järv on Rõuge Suurjärv, mille sügavus on 36,5 m. Eesti pikim jõgi on Võhandu jõgi (162 km),
millele järgnevad Pärnu ja Põltsamaa jõgi. Eesti sügavaim allikas kannab
nime Sopa allikas, see asub Järvamaal ja on 4,8 m sügav.
Küsimusi oli teisigi. Igas valdkonnas kümme, kokku 30 küsimust.
Eluslooduse valdkonnas oli parimaks võistkonnaks Vilivere. Nemad
kogusid selles voorus 8 punkti, vaid poole punktiga jäid maha Angerja-Pahkla ja Ollamaa (Hageri). Eluta looduse valdkonda tundis teistest
paremini võistkond Mõlgutajad (Urge). Nemad kogusid selles voorus
10 punkti, neile järgnesid 8,5 punktiga Vilivere ja Metsaselts (Aandu-Masti). Eesti geograafiat tundsid kõige paremini Angerja-Pahkla
ja Hageri võistkond, mõlemad kogusid sellest voorust 11 punkti, ühe
punktiga jäi maha Metsaselts (Aandu-Masti).
Kui neljanda vooru kõik punktid kokku loeti, selgus, et seegi kord oli
võistlus olnud igati põnev – esikoht läks jagamisele, kuid esimesed kaheksa kohta oli saavutatud tasavägiselt. Seni edukalt mänginud Rabivere
Kangete võistkonnal oli kahjuks kohal vaid üks võistleja, mistõttu oli
neil keeruline punkte koguda.
1. Vilivere 25 punkti
7. Sedrik (Pihali) 20,5 punkti
1. Angerja-Pahkla 25 punkti
8. Hageri 20 punkti
3. Metsaselts (Aandu-Masti)
9. Roobuka SPA 18 punkti
24,5 punkti
10. Jüri Hammer 15 punkti
4. Ollamaa (Hageri) 24 punkti
11. Sutlema 14 punkti
5. Laan@mets (Kohila)
12. Rabivere Kanged 12,5 punkti
22,5 punkti
5. Mõlgutajad (Urge) 22,5 punkti
Nelja vooru kokkuvõttes on seis järgmine:
1. Laan@mets (Kohila) 104 punkti 7. Hageri 86,5 punkti
2. Mõlgutajad (Urge) 100,5 punkti 8. Sedrik (Pihali) 84,5 punkti
3. Angerja-Pahkla 99,5 punkti
9. Rabivere kanged 83 punkti
4. Ollamaa (Hageri) 94 punkti
10. Sutlema 74 punkti
4. Vilivere 94 punkti
11. Jüri Hammer 54,5 punkti
12. Roobuka SPA 39,5 punkti
6. Metsaselts (Aandu-Masti)
90 punkti
Järgmine mälumänguvoor, järjekorras neljas, toimub 9. märtsil Hageri
rahvamajas algusega kell 19. Siis on teemadeks maailma maad, pealinnad
ja planeet Maa.
Marko Tiidelepp
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UUSI RAAMATUID
KOHILA RAAMATUKOGUS
raamatukogu soovitab:

Tiit Leito
„Maakillud meres.Eesti väikesaared“
Varrak 2015, 344 lk

kuulutused
Kanarbiku talu müüb korralikke kuivi lepa küttepuid!
Pikkused 38,50 cm; 30 cm lepp 40 l võrgus. Tel 5373 7294
Balloonigaas OÜ pakub vedelgaasi: 5 kg balloon 11,25 €;
11 kg balloon 20,15 €; 17 kg balloon 29,05 €. (Hinnad koos täidetud
ballooni kohaletoimetamisega). Tel 5625 6248
www.balloonigaas.ee
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee
TÖÖ Kohila Vineer OÜ ootame oma meeskonna täienduseks RAAMATUPIDAJAT
Peamised tööülesanded: arvete haldamine ja sisestamine; laomaterjalide arvestus; väikevahendite arvestus; inventuurides osalemine;
vanemraamatupidaja assisteerimine
Sinult ootame: erialast haridust ja töökogemust raamatupidajana
vähemalt 3 aastat; raamatupidamis- ja maksuseaduste tundmist;
arvutioskust tavakasutaja tasemel; eesti keele oskust kõrgtasemel ja
inglise keele oskust kesktasemel; täpsust ja rutiinitaluvust.
Kasuks tuleb: töökogemus tootmisettevõtte raamatupidajana; töökogemus programmiga AX Dynamics; vene keele oskus.
Omalt poolt pakume kaasaegseid töö- ja olmetingimusi valmivas
tootmishoones; väljaõpet nii kohapeal kui teistes Latvijas Finieris AS-i
tehastes Lätis; turule vastavat töötasu.
Kandideerimiseks saada oma CV või enesetutvustus hiljemalt
06.03.2016 e-posti aadressil reet.treial@kohilavineer.ee
või Jõe 21, 79808 Kohila.
Lisainfo telefonil 5688 8517 Reet Treial.
Kohila Vineer OÜ-s saab tööd kohusetundlik ja puhtust armastav
koristaja. Tööülesanneteks kontori- ja tootmisruumide korrashoid.
Lähem info ja kandideerimine tel 5688 8517. Võimalik täita töölesoovija ankeet kohapeal Jõe 21 Kohila.
Puidutööd: uksed, aknad (vanade akende renoveerimine), trepid,
puitmööbel (vana mööbli remont), klaasilõikus, klaaspakettide tellimine, purunenud paketi asendamine, ukselukkude vahetus-remont.
Info tel 5663 0881 Otto Vainoja (töökoda Hageris).
Müüa tooreid küttepuid – lepp 33 €/ruum, sanglepp 36 €/ruum, kask
39 €/ruum. Alates 7 rm transport tasuta. Tel 5551 8498

EELK Hageri Lambertuse
koguduse teated
Pühapäev, 28. veebruar
12.00–13.15 pühapäevakool kogudusemajas
12.00 jumalateenistus, armulaud
Orelimuusika, organist Mai Mänd
Pühapäev, 6. märts
10.45 piiblitund kogudusemajas
12.00 jumalateenistus, armulaud
Laulab kammerkoor Lambertus.
Pühapäev, 13. märts
10.45–11.45 raamatukogu kogudusemajas
12.00–13.15 pühapäevakool kogudusemajas
12.00 jumalateenistus, armulaud
Mängib pasunakoor.
Pühapäev, 20. märts, palmipuudepüha
10.30 kuulutusetund kirikus
12.00 jumalateenistus, armulaud
Laulab koguduse segakoor.
Pühapäev, 24. märts, suur neljapäev
18.00 jumalateenistus, armulaud
Orelimuusika, organist Mai Mänd
Pühapäev, 25. märts, suur reede
12.00 jumalateenistus, armulaud
Orelimuusika, organist Mai Mänd
Pühapäev, 27. märts, ülestõusmispüha
12.00 perejumalateenistus, armulaud
Laulavad koguduse lastekoor ja
kammerkoor Lambertus, mängib
pasunakoor koos Kohila muusikakooli
puhkpilliõpilastega.
Jumalateenistused Hageri kirikus igal
pühapäeval kell 12.
Täpsem info koguduse kodulehel
http://www.eelk.ee/hageri/

Eestis on viimaste andmete järgi üle kahe tuhande saare. Saari tekib pidevalt juurde, kuid samas
liitub osa nendest ka naaberaladega, nii on saarte
arv ja suurus pidevas muutumises. Siin raamatus
piirdub meie huvi ligikaudu saja saarega. Valikusse on jäänud maakillud, mis on alles sündinud ja
mille pindala ei ole üldjuhul suurem kui paarsada
hektarit ning kus inimesed aasta ringi ei ela. Oluline roll on raamatus piltidel.
„Siberist tagasi koju. Küüditatute lood“
Siberi Lood MTÜ 2015, 244 lk
51 mälestuslugu küüditatud eestlaste tagasitulekust. Raamat lugudest, kuidas Siberisse saadetud
inimesed naasid kodumaale ja kodudesse Eestis.
Kuidas kulges vabanemine, teekond tagasi koju,
millised olid lootused ja milliseks kujunes elu
ENSV-s tegelikult.
Peeter Sauter „Lapsepõlvelõhn“
Petrone Print 2015, 240 lk
Peeter Sauter pakub pildikesi, kirjeldusi, lõhnu,
maitseid lapsepõlvest ja teismeaastatest ning
lähedaste, ennekõike vanemate portreid. Puutumata ei jää nõukogude aja absurdsused, isaks
ja täiskasvanuks olemine, armastus ja suhted, lugemise ja kirjutamise roll tema elus. Autor püüab
lapsepõlve lahti kaevates paremini aru saada oma
praegusest minast.
Venno Loosaar
„Oskar läheb lasteaiast koju“
Varrak 2015, 108 lk
Raamat „Oskar läheb lasteaiast koju“ räägib loo
5-aastasest Oskarist. Ühel heal päeval, kui isa
peab minema hambaarsti juurde ja ema läheb
isale julgustuseks kaasa, tuleb Oskarile lasteaeda
järele vanem õde Johanna. Õde ja vend asuvad
koduteele. Samal ajal kui Johanna nutitelefoni
sõrmitseb ja kõrvaklappidest muusikat kuulab,
kohtab Oskar kõikvõimalikke põnevaid tegelasi,
näiteks vihmavarjumeest ja onu, kes kogub jäätisepabereid, satub sekeldustesse politseiga, külastab kommipoodi ja jõuab teha palju muudki.
„Oskar läheb lasteaiast koju“ on üks vembukas
lasteraamat, mida on hea lugeda lapsel ja ka täiskasvanul, aga veel parem üheskoos.

Märtsikuu näitused
Kohila raamatukogus
4. märtsist 31. märtsini näitusesaalis
Piret Gailiti maalinäitus
15. veebruarist 21. märtsini fuajees
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia metallitöö eriala
tudengite tööd
Teisipäeval, 15. märtsil kell 12
külas Antarktika uurija Enn Kaup.
Kõik huvilised on oodatud!

