KOHILA

Kohila valla ajaleht
Novembri- ja
detsembrikuu sündmused
23. november
16.00–19.00 Küünalde kaunistamise õpituba
Näpseli majas
26. november
10.00 Vilditund – jõuluehete valmistamine
Kohila koolituskeskuses
16.00 Võrkpalli Balti Liiga
Kohila VK/E-Service – TÜ/Eeden Kohila spordikompleksis
19.00 Eesti Rock Kohila gümnaasiumi saalis
27. november
12.00 Võrkpalli Balti Liiga
Kohila VK/E-Service -–Famila/Võru VK
Kohila spordikompleksis
17.00 I advendiküünla süütamine
Kohila keskväljakul vabadussõja ausamba juures
30. november
16.00–19.00 Heegeldamise õpituba.
Heegeldame ehteid Näpseli majas
13.00 TV 10 Olümpiastarti I etapp
Kohila spordikompleksis
2. detsember
18.00 Kohila koolituskeskuse muusikakooli
ansamblite kontsert Tohisoo mõisas
4. detsembril
13.00–16.30 Vilivere ja Sutlema külade ühine perepäev Hageri rahvamajas ja hoovis
7. detsember
10.00 Võrkpalli kooliliiga (6.-9. klass)
Kohila spordikompleksis
15.00 Rapla maakonna koolinoorte sisekergejõustiku
jõuluvõistlus Kohila spordikompleksis
19.00 Vokaalansambli kontsert Tohisoo mõisas
Näitused:
4. oktoober – 30. november
Kaido Haageni fotonäitus “RAUDTEE(TA)JAAMAD”
Kohila vallamajas
11. oktoober – 15. detsember
Näitus “Telefoniaparaate läbi aegade”
Hageri muuseumis
16. oktoober – 9. detsember
Keiu Kullese näitus (Keiu Kulles valmistab 18.–19.saj.
kihelkondlikke ehteid ja filigraanehteid)
Kohila raamatukogus
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15. novembril avati Kohila
Vineeri juurdeehitus

Vallavanem Heiki Hepner Läti presidendile Raimonds Vējonisele ja
ettevõtlusministrile Liisa Oviirile meeneid jagamas. Foto Jaanus Kõrv.

– käsimüügiravimid
– retseptiravimid
– toidulisandid
– meditsiiniseadmed
– veterinaaria

– vererõhu mõõtmine TASUTA!
– veresuhkru mõõtmine 0,50 €
– toidutalumatuse test 57-le
toiduainele + nõustamine 89 €

Meie apteegis kehtib isikliku abivahendi kaart (IAK),
millega saab soodustingimustel osta ja üürida abivahendeid.
Asume Kiisal, Kurtna tee 21, Kiisa A&O poe vastas
Avatud E-R 9–19, L 10–15, tel 600 3601

I advendiküünla süütamine

27. novembril kell 17.00 Kohilas
vabadussõja ausamba juures

I advendiküünla süütavad:
Hageri koguduse õpetaja Jüri Vallsalu
Kohila baptistikoguduse pastor Viljar Liht
Kohila vallavanem Heiki Hepner.
Esinevad koguduste koorid.

Võta kaasa küünal või latern, et saaksid
jõuluvalguse ka oma koju viia!

Armas vallarahvas!
Kohilas on juba aastaid tähistatud jõuluaja algust
jõulurahu väljakuulutamisega. See on olnud tore tava,
mida on oodatud ja millest rõõmuga osa võetud.
Mitmel pool mujal omavalitsustes on aga jõulurahu
väljakuulutamise asemel süüdatud pidulikult I advendi
küünal, et tuua inimesed juba advendiaja alguses
kokku ning jagada üksteisega jõuluvalgust.
Advendiaeg on ootuseaeg ja miks mitte juba
sel ajal püüda välja saada oravarattast,
et rahulikult jõule oodata.
Käesoleval aastal otsustas ka Kohila vald muuta tava
ning kutsub vallarahva ausamba juurde
küünlaid süütama juba 27. novembril,
I advendi pühapäeva õhtul kell 17.00.
Võta kaasa kattega küünal või latern
ning tule kogu perega! Süütame ühisest küünlast
oma kodude ja asutuste küünlad ning viime
jõuluvalguse laiali üle Kohila valla.
Oled südamest oodatud!

Kohila valla aasta isa
2016 on Vaidi Karhu

Vaidi on isa kolmele lapsele:
Sten on 23-aastane ja lõpetas kevadel Tallinna Tehnikakõrgkooli
ning hetkel teenib Eesti Kaitseväes. Kevin on 16-aastane ja õpib
Kohila gümnaasiumi 9. klassis.
Pesamuna Marie on 5-aastane ja
käib Kohila Männi lasteaias.
Vaidi jaoks on pere ja kodu
kõige tähtsamad. Ta on ehitanud ise vanast talukompleksist
oma perele kodu. Viimastel aastatel on katuseta maakivimüüridest kerkinud palju kõrvalhooneid, saun ja suveköök.
Vaidi on olnud viis aastat üksikisa ning ka praegu on abikaasa töö iseloomu tõttu majapidamine ja lastega toimetamine
tihti tema õlul. Kõige sellega
saab Vaidi ilma mingi vaevata
hakkama. Tema jaoks ei ole lahendamata olukordi, ta lihtsalt
tegutseb konstruktiivselt ilma
suuri sõnu tegemata.
Vaidi jaoks on laste spordiharrastused väga olulised. Ta
on aastaid käinud poistega
mängudel kaasas – olles neile
nädalavahetustel ja õhtuti autojuhiks ning palliplatsi ääres
suurimaks fänniks.

Meie pere lastele meeldib kodus olla. Isa on osanud luua
kodu, kus on lõpmata hea. Hoovis on poistele korvpalliplats
ning tütrele isetehtud nukumaja
suure terrassi ja liivakastiga.
Kõigi laste nimel iseloomustab Sten oma isa nii: ta on
väga hea ja suure südamega
inimene, kuid veel märkimisväärsemad on tema kuldsed
käed. Ta on kõige töökam inimene, keda me teame – isal
ei möödu ükski päev tööta.
Meie kasvatamisega on isa
imeliselt hakkama saanud, me
pole kunagi millestki puudust
tundnud. Kogeme pidevalt, et
meie isa teeb meie jaoks kõik
ja me saame alati temale loota.
Märkamatult, aga pidevalt on
ta meid suunanud ja õpetanud
elus hakkama saama, olema
korralikud, ausad ja töökad.
Meie isa on see, kes alati naerusui koju tuleb ja kelle üle me
suurt uhkust tunneme.
Paremat isa me tahta ei oskakski.
abikaasa Marika
ja poeg Sten
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Kohila kultuurimaja ehitamine
25. oktoobril andsid Kohila Naisteseltsi esindajad vallavanem
hr. Heiki Hepnerile üle kausta mis sisaldas üleskutse 644 toetus
allkirjaga Kohila kultuurimaja ehitamiseks.
Vallavanem tänas seltsi aktiivseid liikmeid.
Eriliselt suur tänu kümnele seltsi prouale, kes kahe kuu jooksul
allkirjade kogumisega tegelesid.

Kohila valla aasta küla on Adila-Pihali külade piirkond

Aasta küla 2016 - Adila ja Pihali

Kohila valla aasta küla rändauhinnaks on keraamiline kuju
„Hobune“. 29. oktoobril sai
suksu omale uue kodu – Kohila
valla aasta külaks 2016 valiti Adila-Pihali külade piirkond.
Mullu aasta külaks valitud Sutlema küla korraldas sel puhul Hageri
rahvamajas valla külade inimestele
tänupeo, kus suurejoonelised ette-

Psühhiaater dr KATRIN IVERSONI
vastuvõtud teisipäeviti
Rapla haigla polikliinikus alustas
1. novembril vastuvõttudega
PSÜHHIAATER dr KATRIN IVERSON.
Dr. K. Iversoni vastuvõtud toimuvad TEISIPÄEVITI.
Dr. Lily Kanteri vastuvõtud on igal tööpäeval.
Dr. Anne Lang võtab vastu esmaspäeviti, dr Katre Pääso kolmapäeviti ja dr Eneken Allikmäe vastuvõtt on kokku kahel päeval
kuus (reedel ja laupäeval).
Psühhiaatri vastuvõtule tulekuks saatekirja vaja EI ole.
Info ja registreerumine polikliiniku telefonil 484 4050.
Kohila Vallavalitsus kehtestas 25. oktoober 2016 korraldusega
nr 54 Kohila vallale taotlevate munitsipaalmaade detail
planeeringu. Planeeritav ala koosneb 24 lahustükist, mille
pind on kokku 77 ha. Planeeringu eesmärgiks on katastriüksuste moodustamine reformimata maade arvel ja sihtotstarvete määramine. Detailsemalt www.kohila.ee planeeringute
kataloogis DP 005 Munitsipaalmaad.
Kohila Vallavalitsus kehtestas 21. 10. 2016 korraldusega nr 302
Raadiku tn 3c kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kahe uue elamumaa moodustamine tootmismaa
jagamise teel ja ehitusõiguse määramine kahe üksikelamu ja
abihoonete ehitamiseks üldplaneeringuga ette nähtud elamuehituse alal. Detailsemalt www.kohila.ee planeeringute kataloogis DP 005 15 Kohila RAADIKU 3c.

KOHILA
Toimetus: Jaanus Kõrv
Tel 489 4797, 5663 7037;
e-post: jaanus.korv@kohila.ee
Esne Ernits, tel 5564 7719,
e-post: esne.ernits@kohila.ee
Keelekorrektor: Ingrid Oksaar
e-post: ingrid.oksaar@kohila.edu.ee

asted tegid ka Marju Länik ja Üllar
Jörberg, seda küll Sutlema külavanem Alar Haabma kehastuses.
Oma etteasted tegi ka uus Sutlema
showtantsutrupp. Peole tulnud
külade inimesed said näidata, kui
tublid lehelugejad nad on. Nimelt
toimus viktoriin, kus küsimused
olid koostatud sel aastal ilmunud
Kohila vallalehtede põhjal.

Novembri alguses asus Kohila
valla kultuurielu korraldama Sigrid Põld.
Sigrid Põld on vallarahvale eelkõige tuttav kui Hageri koguduse
kammerkoori Lambertus dirigent, mille asutas juba 1993. aastal. Lühikest aega on ta töötanud
ka Hageri muuseumis.

Kohila valda elama asumine
tõi kaasa võimaluse kandideerida
kultuurinõuniku ametikohale.
Sigrid on lõpetanud Eesti Teatrija Muusikaakadeemia koorijuhina
ja hiljem omandanud samas ka
muusikaõpetaja paberid. Suurest
huvist ajaloo vastu ning soovist
teha kõike põhjalikult, asus ta Tartu Ülikooli ajalugu õppima. Sealt
saadud teadmisi ja oskusi on ta
juba Hageri kihelkonna uurimise
vallas kasutanud – bakalaureusetöö
valmis Hageri Muinsuskaitse Seltsi
tegevusest ning magistritöö Hageri
kauaaegase vaimuliku Konstantin
Adolf Thomsoni elust ja koguduses tegutsemisest 1892–1936.
Millised on sinu eelnevad
kokkupuuted kultuuritööga?
Olen töötanud nii raamatukogus
kui turisminduses, muusikaõpeta-

Mõned aastad tagasi võttis Kaire kätte
ning lõi meie külla päevahoiu. Tänu heale projektide kirjutamise oskusele on meie
külas arenev laste mänguväljak, liikluslinnak. Liikluslinnaku projekti on ta mitmel
korral täiustanud, esitades selle siis uuesti.
Kaire on meie maa sool. Tema panust
meie külla ei ole võimalik üle hinnata.
Ta paneb käed külge kõigele, mis teha on
vaja. Tal on alati varuks suurepärased ideed
külaelu edendamiseks, ta on positiivne ja
rõõmsameelne. Suure entusiasmiga viib ta
läbi erinevaid üritusi, ei hooli vaid iseenSädeinimene Kaire Kivik
dast, vaid kõikidest tema ümber.
Foto Jaanus Kõrv
Kui keegi seda tiitlit väärib, siis on Kaire
selleks
väga õige inimene. Ta ei ole lihtsalt
Kaire Kivik on MTÜ Sutlema Küla Seltsi
tore
ja
aktiivne, temas on ka kõike muud,
liige juba pikki aastaid. Ta on väga aktiivne ja
mis
ühest
inimesest sädeinimese teeb.
kohusetundlik inimene: osaleb alati koosolekutel ja hoiab MTÜ asjadel silma peal.
MTÜ Sutlema Küla Selts

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

ootas, aga ületas mu ootuse! Tegelikult toimub siin veelgi rohkem, kui oskasin arvata. Kohe
esimesel tööpäeval sain aru, et
ma ei jõua igale poole, et isiklikult kõigest osa võtta. Selles
osas palun juba ette vabandust
– teen, mis suudan!
Olen olnud tööl ühe nädala ja
pole veel lõpuni aru saanud, mida
kõike minult oodatakse ja kuidas
seada oma töös prioriteete. Siin
toimub väga palju ja kui ma saan
abiks olla kultuurielu edendamisele, arendamisele ja Kohilale
oma näo andmisele, siis see on
suurepärane! Olen kindlasti kodukandi patrioot ning rõõmustan, kui saan ajaloolise Hageri
kihelkonna arengule kaasa aidata.

MTÜ Kovanäpsel
käsitöö õpitoad
MTÜ Kovanäpsel kutsub Näpseli majja (Kohila, Viljandi mnt6) kolmapäevaõhtutel uusi oskusi
omandama.
30. november – HEEGELDAMISÕHTU. Heegeldame ja meisterdame Irene juhendamisel jõulukaunistusi.
7. detsember – KUDUMISÕHTU. Õpime kuduma sokikanda ja kel huvi, siis koome ka jõulukaunistusi. Esikudujad Esne ja Illi.
Õpitoad toimuvad kell 16.00 - 19.00.
Huvilistel palume registreeruda telefonil – 55647719
Ühe õpitoa õhtul osalemise tasu 3 €.
Kohila käsitöö kodu, Näpseli maja on avatud
teisipäevast reedeni kell 12-18, laupäeviti 11-15.
Siin müüme piirkonna käsitööliste imekaunist loometööd – sokid, kindad, mütsid, puidutööd, ehted
jpm. Saab tellida kudumistöid, masintikkimistöid,
käia ka ise kohapeal õmblemas.
MTÜ Kovanäpsel

Kodukandiaabitsa päev Kohila raamatukogus

Väljaandja:
Kohila vallavalitsus

Järgmine ajaleht
ilmub 7. detsembril

jana ja koorijuhina, muusikastuudio tegevjuhina, aga ka sekretäri ja
assistendina. Samuti olen osalenud
mitmetes, erinevates lühemates
projektides – ka vabatahtlikuna.
Kahel korral andsin oma panuse
Tartus toimunud laulupeo majutus-ja toitlustusjuhina, samuti
olen olnud Tallinna koorifestivalide koordinaator, korraldanud erinevaid kultuurireise Euroopasse,
tõlkinud raamatuid, kirjutanud
lastelaule, andnud välja heliplaate,
tegutsenud beebimuusika-õpetajana jne. Lisaks kõigele korraldanud
lugematul hulgal kontserte, laagreid ja muid sündmusi.
Mida arvad Kohila kultuurielust?
Kohila kultuurielu on mulle
alati tundunud hästi põnev ja
aktiivne. See, mis mind siin ees

Külade sädeinimene 2016 on Kaire Kivik

Kohila valla ajaleht

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

Millega ja kuidas on aga silma paistnud Adila-Pihali külade
piirkond, kes rändauhinna aastaks omale hoida sai? Läbi aastate on korraldatud külatalguid,
vastlapäevi, ühiseid jaanitulesid.
Mullu valmis külaplatsile laululava. Tänavu korraldati aga suurejooneline külapäev.
„Olles suvel küllaltki palju vallas ringi sõitnud ja külade tegemisi-toimetamisi jälginud, teen
ettepaneku anda aasta küla tiitel
Adila-Pihali külale,“ kirjutas valla tunnustuskomisjonile Anne
Vesiloik, külade sädeinimene
Pahklast. „Külas on palju tegusaid inimesi, kes oma põhitöö
kõrvalt ja uneajast panustavad
küla heaks ning korraldavad järeltulevatele põlvkondadele huvitavaid ettevõtmisi.“
Kas Üllar Jörberg või Alar Haabma?
Esne Ernits Fotod 2 x Jaanus Kõrv

Kohila vallal on uus kultuurinõunik

Sigrid Põld

Fotol (vasakult): Ruth Rütmann, Luule Miggur, Meila Sermus-Blomqvist ja Heiki Hepner. Foto Jaanus Kõrv
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Virve Õunapuu, Janika Niitsoo, Sigrid Põld. Foto erakogust

Kohila vald on õnnelik vald,
sest siinsetel lastel on päris oma
aabits – kodukandiaabits!
See on üks imetore raamat,
mis toetab laste lugema õppi-

mist, tähestiku tundmist, kuid
mis kõige tähtsam – tutvustab
lastele kohalikke olulisi paiku
ning inimesi. Kodukandiaabitsa
autor on Eve Hele Sits.

Kohila vald on otsustanud, et
sellise aabitsa saab igal aastal Kohila vallas II klassis õppiv koolijüts. Et aabitsa kätteandmist pisut
pidulikumaks teha, korraldatakse
Kohila raamatukogus kodukandiaabitsa päeva, kus arutletakse
üheskoos, mis see kodukant on,
kuuleb lugusid kohalikust ajaloost ning tutvustatakse kohalikke rahvariideid.
9. novembril, mardilaupäeval
toimus aabitsate jagamine. Lugusid jutustas Hageri muuseumi juhataja Virve Õunapuu, aabitsaid
jagasid ja lugusid lugesid valla
haridusnõunik Janika Niitsoo ja

kultuurinõunik Sigrid Põld.
Lapsed rääkisid, mida nad teavad kodukandist ning esitasid
küsimusi. Paljud ütlesid, et on
käinud ka Hageri muuseumis,
kus nende arvates säilitatakse ajalugu selleks, et kultuur ei
kaoks! Samuti arvas üks laps, et
kuna rahvariided on nii ilusad,
siis neid kantakse rõõmu nimel.
Koos leiti, et tasub ette võtta
ringkäik kodukandiaabitsa radadel, et tutvuda veel avastamata
paikade ja inimestega.
Sigrid Põld
kultuurinõunik
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Kohila valla ajaleht
kohila

1.b ja 1.c klasside isadepäev Kohila gümnaasiumis
Suheldes oma kolleegidega teistest koolidest, saab alati mõne
uue ja huvitava idee, mida võiks
ka enda koolis katsetada. Seekord
võtsin idee üle Rapla Vesiroosi
Gümnaasiumi 1. klassi õpetajatelt. Juba augustikuus panin oma
klassi blogisse kirja, et 11. novembril ootan koos lastega kooli
ka nende isasid. Minu ideega tuli
kaasa ka 1.b klassi klassijuhataja
Tiina. Ka tema teatas sama uudise
oma klassi laste isadele.
Ootasime seda päeva suure ärevusega, et kuidas kõik õnnestub ja kas
isad ikka naudivad ja tulevad kaasa
nende tegevustega, mida plaanime
sellel hommikul koos teha.
Soovisime näidata isadele reaalseid tegevusi, mida igapäevaselt
tundides teeme ja põimida omavahel võimalikult erinevaid õppeaineid. Eesmärk oli läbi mängida
viis õppetundi – eesti keel, matemaatika, tööõpetus, kehaline kasvatus ning infotehnoloogia.

Hommikul oli sagimist päris palju, saabusid õnnelikud lapsed ja
ootusärevad isad. Kõigil tuli aula
juurde jõudes leida neile määratud
laudkond. Laudkonda kuulusid
isa koos oma lapsega/lastega ja lisaks mõni laps, kelle isa kahjuks
seekord tulla ei saanud.
Päeva alustasime ühiselt sünnipäevalaulu lauldes, sest ühel meie
isadest oli samal päeval sünnipäev. Kooli aulas ei ole vist ammu
enam selline võimas meestelaul
kõlanud. Algus päevale oli tõeliselt meeleolukas.
Esimene tund selle päeval oli
eesti keel. Ümbrikust tuli võtta sõnad ja nendest moodustada
neli vanasõna ning leida sõna,
mis osutub üleliigseks. Seejärel
valida üks vanasõna ja see pantomiimina teistele esitada. Kõige
rohkem etendati vanasõna TASA
SÕUAD, KAUGELE JÕUAD.
Edasi jagati laudkondadele tekst,
mis tuli läbi lugeda ja vastata küsimustele. Aga tekst oli kirjutatud

väikese vimkaga. Kõik laudkonnad tabasid üsna kiirelt, et tekst
oli kirjutatud tagurpidi sõnadega.
Sisuks oli iseloomustus ideaalsest
isast, kellel pole kunagi lapsi olnud, aga kes teadis täpselt, kuidas
lapsi tuleb suunata.
Eesti keele tunnile järgnes
tööõpetus. Selles tunnis tuli 1,5
minutiga voltida võimalikult palju
lennukeid ning need pidid ka hästi lendama. Kaks lennukit oleksid
lennanud kes teab kui kaugele, kui
aken oleks avatud olnud.
Kolmas tund oli vahetund. Selles tunnis suunasime lapsed koos
isadega vaatama meie korraldatud
näitust teemal „Mina ja isa”. Väga
mitmed klassid osalesid selle näituse koostamisel. Lisaks said isad käia
ka laste koduklassides ning vaadata, mida lapsed on meisterdanud ja
millega õppetöös tegelenud.
Kolmandaks tunniks oli meil
matemaatika. Matemaatikas tuli
isadel ja lastel lahendada kuulamisülesanne. See tekitas päris pal-

ju elevust ja põnevust. Kumb käsi
see parem on ja kuidas joonistada
rulood jne. Valmis said kõik ja tagasisidest saime teada, et see ülesanne oli kõigile põnev ja hariv.
Infotehnoloogiatunnis kasutasime nutitelefone ja tahvelarvuteid.
Selles tunnis oli vaja laia silmaringi ning kiiret reageerimist. Mängisime Kahooti. Võitjate seas olid
tublid seekord isad ja eks see oli
ka eesmärk, et nad tunneksid end
sellel päeval tähtsate ja tarkade
ning tublide eeskujudena.
Lõpetuseks sõime kommi ja
tegime grupipildi ning suundusime kehalise kasvatuse tundi. Selles tunnis tuli lastel ja isadel ära
koristada aula. Isad viisid lauad
sööklasse tagasi ja lapsed paigutasid toolid seinte äärde.
Me soovime veelkord väga tänada kõiki isasid, kes said tulla ja
lastega koos õppida.
Tiina Kand
Merike Tiidrus
klassiõpetajad

Keskkonnahoidlikkus algab ettevõtlikkusest ja lõppeb poliitikaga
Kohila Gümnaasium on püüdnud õpilastes juba aastaid kujundada läbi planeeritud õppe loodusarmastust. Ikka selleks, et meie kooli
õpilastest kujuneksid loodushoidu
ja keskkonda väärtustavad kodanikud. Ja on ju teada tõde, et mida
või keda armastad, seda sa ka hoiad.
2015/2016. õppeaastal astusime
sammukese edasi projekti „Kohila
Gümnaasium. Keskkonnahoidlik
kool, I faas“ raames.
Koolipere viis läbi keskkonna-alase sisehindamise vastavalt Rohelise
Kontori kriteeriumitele. Sisehindamise protsessis toetasid meid Stock
holmi Eesti Instituudi Tallinna
kontori töötajad. Paralleelselt selle
tegevusega toimus õpilastelt ideekorje teemal, kuidas nemad saavad
panustada oma kooli keskkonnasäästlikumaks muutmisesse. Parimaid töid premeeriti õppekäiguga
Eesti Loodusmuuseumisse. Õpetajad osalesid arendusseminaril, mille käigus tutvuti Rohelise Kontori
põhimõtetega ning võimalustega
nende rakendamiseks koolis. Ühiselt jagati mõtteid teemal, kuidas
õpetajad saavad panustada organisatsiooni keskkonnahoidlikumaks
muutmisesse.
Tugipersonali liikmed osalesid
Balti Keskkonnafoorumi koolitusel
„Kemikaalid, keskkonnasõbralik
koristus“. Gümnaasiumiõpilased
mõõtsid õpilasuurimuse raames

klasside CO2 taset, valgustatust ja avalikud, siis teadvustatakse enam
säästmise vajalikkust. Näiteks oli
toidujäätmete massi.
negatiivseks üllatuseks mõõtmisi
Mida me protsessist õppisime ja
läbi viinud õpilastele, et nädalas
kas see oli meie koolile kasulik?
tekkis 76 kg toidujäätmeid solki
Endalegi üllatuseks avastasime,
visatud toidust. Taaskasutatava paet enamus kemikaale, mida kasutaberi kaste ei ole veel igas klassiruume, on ökomärgistega. Meie majas
mis ning kooli kontoripoolel tekkasutatakse ainult ökomärgisega
kivat paberit ei kasuta me piisavalt
koopiapaberit. Söökla pöörab palefektiivselt õppetöö läbiviimiseks.
ju tähelepanu jätkusuutlikkusele:
Suureks väljakutseks on hoone
sorteerib väga aktiivselt pakendeid,
energiakulu vähendamine, mida
kasutab kohalike mahetootjate tooon võimalik saavutada koolihoone
teid. Õpilasesindus kogub kokku
renoveerimisega.
koolis taara ja suunab taaskasutusKeskkonnahoidliku kooli kuse. Tekkiv tulu läheb õpilasürituste
jundamisel on võtmeküsimuseks
organiseerimiseks. Käsitöös ja teheelkõige inimeste suhtumine selnoloogiaõpetuses kasutatakse tihti
lesse protsessi ning koolipere ettetaaskasutatavaid materjale. Ilusate
võtlikkus. Mõistan, tahan, suudan
ilmadega käib jalgratastega koolis
ja teen, on osades valdkondades
üle 100 õpilase ja pea 400 kasutab
viinud meid selle tasemeni, kus
kooli jõudmiseks ühistransporti.
me keskkonnahoidlikkuses oleme
Aga nii nagu ikka, leiti ka mittäna. Suureks väljakutseks on hoomeid probleemkohti, millele tune energiakulu vähendamine, mida
leb organisatsiooni ökoloogilise
on võimalik saavutada koolihoone
jalajälje vähendamiseks rohkem
renoveerimisega. Aga tahame olla
tähelepanu pöörama hakata. Näiveel keskkonnasäästlikumad ning
teks avastasime, et meie kraanidest
seetõttu tegime pikemaajalised
jookseb vesi kiirusega 10 l/minutis.
plaanid, mida kooliperega ühiselt
Soovitatav oleks 7 l/min, mis on täellu viies muutume ise ja muutub
naseks kraanide reguleerimisega ka
meie kool. Pikemaajalises perspeksaavutatud. Jalgrattahoidlaid oleks
tiivis ka kogukond.
vaja juurde.
Kuna tänapäeval on kombeks
Ühtlasi kaardistasime, et koolipeluua arengu toetamiseks poliitikaid
re kaasamine ressursside säästmija kaasaegne kool peab trendidega
sesse ja teadlikkus kuludest vajab
kaasas käima, astusime poliitikale
suurendamist. On selge, et kui
sammukese ligemale. Meil on nüüd
tarbimisnäitajad on kooliperele

ka koolil keskkonnapoliitika – ühised kokkulepped, mida proovime
järgida. Aga et see oleks ka lõimiv,
siis on see kirjutatud luulevormis.
Hetkel käib selle poliitika illustreerimine, mis võtab ikka vähemalt
kevadeni aega. Kui aga soovite sellega tutvuda, siis on see leitav meie
kooli kodulehel kohila.edu.ee
Selliste projektide elluviimisega
tekivad uued edasiviivad ideed,
kuid kahjuks ka lisakulud. Meil
on hea meel, et projekti läbiviimist
toetas Keskkonnainvesteeringute
Keskus. Julgustame kõiki asutusi
sarnast protsessi läbima ning toome
lõpetuseks Kohila Gümnaasiumi
keskkonnapoliitika kokkuvõtte.
Oleme keskkonnahoidlik kool
Kohilas keskkonnahoidlik on kool –
märksõna levinud igal pool.
Seda teab ema ja isa ning vend,
õdegi teab – keskkond me koolis on
trend.
Tuunime asju, tarbime targalt,
matkame, õues õpime varmalt.
Hoiame loodust ja säästame vett,
keskkonnaõpe on tervikpakett!

Tunnustusettepanekud palume
saata hiljemalt 20. jaanuaril
2017.
aastal
aadressile
edith.maasik@kohila.edu.ee
või Vabaduse 1 Kohila, märksõna: tunnustamiskomisjon.
Aumärkide, aunimetuste, preemiate kirjelduse ja omistamise
korraga saab tutvuda valla kodulehel üldinfo hulgas rubriigis
Eeskirjad ja korrad aadressil
http://kohila.kovtp.ee/documents/1123203/1342371/
valla-tunnustuse-avaldamise-kord.pdf/899f3106-70ea48ff-a3f3-b2e44a27fffc
Tunnustuse omistamise otsustab vallavolikogu tunnustamiskomisjon.

9. novembril toimus Hageri
rahvamajas Kohila valla mälumängu 2. voor. Küsimusi oli
taas nii kergemaid kui päris keerukaid. Ka seekord oli alistamatu Angerja-Pahkla võistkond.
See-eest oli rohkem võitlust
teiste vahel ja paremusjärjestus
muutus kogu vooru vältel.
Millised olid põnevamad küsimused?
- Milline õudne tegelane tapab
aasta jooksul kõige enam inimesi –
aastas ligi 725 000? (sääsk)
- Suahiili keeles tähendab see sõna
„ilus, tark, hea“. Meil kannab
sellesõnalist perekonnanime üks
poliitik, kes ka ministriks olnud,
mitu lauljat ja üks sportlane, kes
on kandnud olümpiamängude avatseremoonial Eesti lippu.

UUSI RAAMATUID
KOHILA RAAMATUKOGUS

raamatukogu soovitab Põhjamaade
kirjandust:
Mika Toimi Waltari „Riigi saladus“
Varrak, 2016, 376 lk
Mika Toimi Waltari on Eesti lugejatele hästi tuntud.
Tema loomingut on eesti keelde tõlgitud kaunis
palju ja mitmetest teostest on avaldatud ka uued
tõlked. Waltari on kindlasti soome kirjanduse läbi
aegade loetumaid autoreid. „Riigi saladuse“ esimene tõlge eesti keelde ilmus 1965. aastal Kanadas,
tõlkijaks Johannes Aavik. Nüüd ilmub „Riigi saladus“
Piret Saluri uues tõlkes. Aateromaaniks nimetatud
„Riigi saladuse“ aine on Piibli sündmused paasapühadest nelipühadeni. Kogu tegevus toimub
30. aasta kevadel pKr 40 päeva jooksul..
Kurt Sweeney „Koonused“
Eesti Raamat, 2014, 320 lk
Norra nüüdiskirjanik Kurt Sweeney (snd. 1961) on
kirjutanud rikkaliku suguvõsaromaani, mis ulatub üle
kolme põlvkonna ja kolme mandri 20. sajandi poliitiliste ja kultuurikonfliktide taustal.
Minategelane John on pärit USA-st, ent elab Norras ja kasvatab üksikisana väikest poega. Raamat on
mõeldud kui testament pojale, et tutvustada talle
pereliikmeid ja peretülide tagamaid.
„Koonused“ on Kurt Sweeney debüütromaan.
Catharina Ingelman-Sundberg
„Laenamine on hõbe, röövimine kuld“
Tänapäev, 2016, 340 lk
Rootsi kirjaniku Catharina Ingelman-Sundbergi
raamatust „Vanaproua, kes röövis panka“ tuttav
Pensionärikamp tegutseb jälle – agaramalt kui varem! Märtha ja tema sõbrad on Las Vegases. Nad
pistavad valehambad suhu ja istuvad ratastooli, et
rünnata kasiinot ja tõelises Robin Hoodi vaimus
vaestele raha hankida. Pärast kuritegu pöördub Pensionärikamp tagasi Rootsi, et politsei kannult maha
raputada, ent satub otse sülle kuritegelikule motojõugule. Kuid Märtha ei lase end hirmutada. Ta pakub
poistele vahvleid ja murakalikööri, ise juba järgmise
sissemurdmise plaanile viimast lihvi andes ….
Timo Parvela „Ella merereisil“
Ajakirjade Kirjastus, 2016, 144 lk
Soome kirjaniku Timo Parvela lustakas raamatusari Ellast ja tema klassikaaslastest on rõõmustanud
lugejaid nii Soomes kui mujal juba aastast 1995.
„Ella merereisil“ on jutustus suvest ja merest. Ella ja
tema klassikaaslased lähevad koos oma õpetajaga
merereisile, kus nad vaatlevad linde, harjutavad
vetelpäästmist, kardavad paadisilla all elavat kolli
ja osalevad külapeol, kus kohtuvad kahe lõõtspilli
mängiva saja-aastase Lumivalgekesega ja seitsmeteistkümne pöialpoisiga. See on hoogne lugu,
täis metsikut huumorit ja ootamatuid olukordi.

novembrikuu
näitused ja üritused
Kohila raamatukogus
16. november – 9. detsember näitusesaalis ja fuajees:
Keiu Kullese näitus „Kihelkondlike ehete kütkeis“.
Keiu Kulles valmistab 18. –19. sajandi kihelkondlikke
ehteid ja filigraanehteid.

Sport liidab noori!

Kohila valla väärikate ja tublide Mälumängu 2. voorus muutus
paremusjärjestus
tunnustamine
Kohila vallavolikogu tunnustamiskomisjon ootab kodanikelt,
ühendustelt, organisatsioonidelt
ja ettevõtetelt ettepanekuid selle
kohta, kes võiksid olla väärilised
saama Kohila valla teenetemärki, vapimärki, aastapreemiaid
(parima ühenduse preemia, aasta eluedendaja preemia, elutöö
preemia), aunimetust Kohila
kuldaväärt koolmeister.
Ettepanek peab sisaldama:
• kandidaadi nime, sünniaastat /
kollektiivi, ühenduse nimetust;
• esitamise põhjendust;
• kandidaadi kontaktandmeid,
eelistatavalt postiaadressi;
• ettepaneku esitaja nime ja
kontaktandmeid.
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Kindlasti veel mitmed, aga mitte
just nii tuntud kui eelpool mainitud tegelased. Kuidas see sõna või
perekonnanimi kõlab? (Padar)
Mälumängu 2. vooru tulemused:
1. Angerja-Pahkla 34 punkti
2. Sipsik 28 punkti
3. –4. Metsaselts 25 punkti
3. –4. PTW 25 punkti
5. –6. Hageri küla 24 punkti
5. –6. Roobuka SPA 24 punkti
7. Hammer 15 punkti
Kahe vooru üldjärjestuses juhib
Angerja-Pahkla (66 punkti), Sipsikul on 48, Roobuka SPA-l 47,
PTW-l ja Hageri külal 46, Metsaseltsil 38 ja Hammeril 23 punkti.
Järgmine mälumänguvoor on
14. detsembril kell 19.00 Hageri
rahvamajas.
Esne Ernits

2016. a osales Kohila Avatud Noortekeskus taas kord Avatud Noortekeskuste projektikonkursil. Konkurssi korraldab
Eesti Noorsootöö Keskus, eesmärgiga arendada avatud noorsootööd ning toetada kohaliku tasandi noorsootöö kättesaadavust. Kohila noortekeskuses taotleti rahastust projektile
„Sport liidab“, mis sai ka toetuse.
Kohila Avatud noortekeskuses renoveeriti maja taga asuv
korvpalliplats. Prillimäe noorte- ja teabetuppa soetati poksikott ja trenažöör. Mõlemad ideed tulid noortelt endilt.
Projektiga loodi noortele uusi võimalusi ühistegevusteks nii
noortekeskuses sees kui ka väljas. Korvpall on hea meeskonnamäng, mis liidab nii suuri kui ka väiksemaid. Noortekeskuse tagahoovis said noored täpsusviskeid harjutada ja kossuvõistlusi pidada juba suve algul. Ka Prillimäele saabunud
poksikott ja trenažöör kogusid kohe populaarsust ning ilusate
ilmade ajal paigaldati spordivahendid lausa õue.
Noorte jaoks on oluline saada osa mitmekülgsetest neile
mõeldud ja suunatud tegevustest. Põnevad spordivahendid ja
uuendatud sportimisvõimalused avardavad noorte võimalusi
veeta oma vaba aega sõprade ja eakaaslaste seltsis, tõstes samal
ajal huvi ka erinevate spordialade vastu.
Kohila Avatud Noortekeskus
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REKLAAM

Nr 20 November 2016
kuulutused
Kanarbiku talu müüb korralikke kuivi lepa, sanglepa, kase ja kuuse küttepuid! Pikkused: 30 cm, 38 cm, 50 cm. Vedu alates 2,7 rm.
Kuiv 30 cm kask 40 l võrgus (2,45). Tel 5373 7294.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
KORSTNAPÜHKIJATEENUS, KEHTIV KUTSETUNNISTUS, NÕUETEKOHASE AKTI VÄLJASTUS. TEL 504 0875.
Ostan teie seisva või sõidukõlbmatu auto. Pakkuda võib kõike! Autol ei oma tähtsust kehtiv ülevaatus. Pakkuda võib ka sõidukõlblikke autosid. Tel 5457 5055.
4. detsembril 2016. a ajavahemikus kl 9-13 on Kohila Koolituskeskuses võimalik kõigil huvilistel õmblusklassis osa saada ühe põneva
kanga tutvustusest. Selleks on villane, vilditud mustriga kudumkangas, millest on võimalik õmmelda nii mantleid kui jakke.
Ohtlike puude langetamine. Tel 56632968; 53402068.
Eriline jõulukink! Oma pildiga padi, kott, kaelarätik või põll.
Telli www.lipuvabrik.ee/joulud
Sooviks üürida või osta Prillimäel asuvat garaaži.
Kontakt tel 5300 4429 või saada sõnum, kui telefonile ei vasta.
Hageri kihelkonna JÕULULAAT 10. detsembril kell 10–15 Kohila
gümnaasiumis. Ootame müüma käsitööd ja talukaupa. Programm
laval - esinemissoovid teretulnud. Info ja kauplejate registreeri
mine 5358 4881, maria.saarna@kohila.edu.ee

EELK Hageri Lambertuse
koguduse teated

Tule ja vali endale sobiv jõulupuu
Lisaks kuuskedele vähesel määral ka nulgusid.
Istandik kõigest 1,5 km kaugusel Kohila
raudteeülesõidust Hageri poole.
Ootame Sind 10.–11., 17.–18. ja
23. detsembril kella 11–15.
Muudel aegadel vastavalt kokkuleppele.
Info telefonil 502 7325.

Mälestame head naabrit

HART
URVAST

ja avaldame kaastunnet
vennale perega.
Majarahvas
Angerja-Pahkla Haridusselts mälestab seltsi auliiget

ELLEN
ORAVAT
ning avaldab kaastunnet
lahkunu omastele

Siiras kaastunne Salmele
perega armsa elukaaslase

ARNO

kaotuse puhul.

Perek. Asperk, Aru,
Kilk, Kuutok, Esko, Jaanimägi, Lääts, Geimonen,
Ottens, Rütmann

Pühapäev, 27. november.
Kirikuaasta algus. Advendiaja 1. pühapäev
10.45–11.45 raamatukogu kogudusemajas
12.00–13.15 pühapäevakool kogudusemajas
12.00 jumalateenistus, armulaud
Pühapäev, 4. detsember. Advendiaja 2. pühapäev
10.45 piiblitund kogudusemajas
12.00 jumalateenistus, armulaud.
Laulab koguduse segakoor
Pühapäev, 11. detsember. Advendiaja 3. pühapäev
10.45–11.45 raamatukogu kogudusemajas
12.00–13.15 pühapäevakool kogudusemajas
12.00 jumalateenistus, armulaud.
Muusika Kohila Koolituskeskuse õpilastelt.
Väike kontsert ka peale jumalateenistust
18.00 jõulukontsert. Esinevad kammerkoor Lambertus
ja Kohila baptistikoguduse muusikud
Pühapäev, 18. detsember. Advendiaja 4. pühapäev
10.30 kuulutusetund kirikus
12.00 jumalateenistus, armulaud. Laulab Rapla
segakoor August07, Urve Uusbergi juhatusel
Kolmapäev, 21. detsember
19.00 Koit Toome & Maria Listra jõulukontsert.
Muusikutena on kaastegevad Jorma Puusaag
kitarril ja Piia Paemurru klaveril. Kontsert on
piletitega, piletid müügil Piletilevis ja kohapeal
alates tund enne algust
Laupäev, 24. detsember. Jõululaupäev
16.00 jõuluõhtu jumalateenistus. Laulab kammerkoor
Lambertus, mängib koguduse pasunakoor
18.00 jõuluõhtu jumalateenistus.
Laulab koguduse segakoor
Pühapäev, 25. detsember. Esimene Jõulupüha
12.00 perejumalateenistus, armulaud.
Laulab koguduse lastekoor.
Esmaspäev, 26. detsember. Teine Jõulupüha
12.00 heategevuslik jõulukontsert kirikus
Kohila Mõisakooli eestvõttel ja toetuseks
Laupäev, 31. detsember. Vana-aasta
18.00 jumalateenistus, armulaud
Jumalateenistused Hageri kirikus igal pühapäeval kell 12
Täpsem info koguduse kodulehel
http://www.eelk.ee/hageri/.

Kas kuuled, kuis nutab su kaunis kodu…
Kas kuuled, kuis su truu sõber…
Las puhkavad su töökad, kuldsed käed…
On lahkunud mu abi ja tugi. Unustamatut kallist poega

ANDRUS EESMAAD

kallistab, igatseb ema …

Suur tänu; pr Normet, pr Lipstuhl, pr Sirje, kallid naabrid, sugulased ja paljud lahkunu sõbrad, töö-, koolide- ja spordikaaslased.
Urnimatus 10. septembril 2017 Hageri kalmistul

