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Head uut aastat!
Head uut aastat, kallis Kohila valla rahvas ja kõik meie sõbrad!

Jaanuarikuu sündmused
4. jaanuar
10.00 Kohila Noortekap 2017 spordikompleksis
7. jaanuar
10.30 Paarisvõrkpalliturniir Kohila Kap 2017
spordikompleksis
8. jaanuar
11.00 Väikeste klubide karikas korvpallis 2006 poistele
Kohila SK – Saku KK spordikompleksis
14.00 Täiendav vastuvõtt Kohila koolituskeskuse
õmblusklassi
20.00 Eesti meistrivõistlused korvpallis I liiga
Kohila/Telia SK/Webware – Tartu Kalev/Estiko
spordikompleksis
12. jaanuar
18.00 Autentico kriidivärvide õpituba edasijõudnutele
(dekoratiivsed tehnikad) koolituskeskuses
14. jaanuaril
17.00 Eesti meistrivõistlused saalijalgpallis II liiga
JK Kohila – Nõmme BSC OlyBet II spordikompleksis
28. jaanuar
12.00 Eesti meistrivõistlused saalijalgpallis II liiga
JK Kohila – Tallinna FC Hell Hunt spordikompleksis
16.00 Võrkpalli Balti Liiga
Kohila VK/E-Service – RSU/MVS spordikompleksis
29. jaanuar
12.00 Võrkpalli Balti Liiga
Kohila VK/E-Service – SK Babite spordikompleksis
Näitused:
9. jaanuar – 11. veebruar
Üks pere, kaks hobi: Juta Hiielo portselanimaal ja
Tiiu Hiielo sõrmkübarate kogu
Kohila raamatukogus
12. detsember – 14. jaanuar
Meila Sermus-Blomqvisti tikandite näitus
Kohila raamatukogus
16. jaanuar – 28. veebruar
Haapsalu Fotoklubi näitus “Animalia”
Kohila raamatukogus

2016. aasta oli Kohila vallale hea
aasta. Tänan kõiki, kes on andnud oma panuse haridusmaastiku
edendamisel, kultuuri- ja spordielu rikastamisel, hoidnud valda
sotsiaalselt tugevana, kasvatanud
ettevõtlust ja loonud uusi töökohti. Paljud teist on osalenud aruteludes ja andnud ideid vallaelu
edasiviimiseks. On tuntud tõsiasi,
et koos suudetakse rohkem ja me
võime selles osas vana aastat ära
saates rahul olla. Kohila vald on
kasvav, elujõuline vald.

Aga see ei tähenda, et me uuel
aastal saaksime jala sirgu lasta.
Kui 2016. aasta oli suur projektide kirjutamise, rahastuste taotlemise ja projekteerimise aasta,
siis 2017. aasta kujuneb kindlasti
suuremaks ehituse aastaks. Olgu
nimetatud mõned suuremad objektid: gümnaasiumi juurdeehitus, tervisekeskuse kaasajastamine,
Kohila-Hageri-Sutlema kergtee
ehitus. 2017. aasta peab andma
selge plaani, kuidas lahendada
Aespa-Vilivere piirkonnas ühis-

veevärk ja kas Männi lasteaia renoveerimisega saame alustada juba
2017. aastal. Loomulikult peab
uuel aastal jätkuma täiendavate
vahendite taotlemine erinevatest
fondidest. Kaasajastamist ootab
tänavavalgustuse võrk, sportimise
ja kultuuriürituste korraldamise
võimaluste laiendamine, Salutaguse-Prillimäe-Urge kergtee ehitus ja
palju muud.
Uuel aastal ei pääse me haldusreformi teemadest. Vahetult jõulude
eel nõustus Juuru vallavolikogu

Kohila valla ettepanekuga ühise
omavalitsuse
moodustamiseks.
Parem hilja kui mitte kunagi, võtaks vanarahvas selle teema kokku.
Tegelikult tähendab see nüüd väga
intensiivset läbirääkimiste perioodi ja kindlasti küsitakse ka vallarahva arvamust.
Igalühel meist on omad plaanid
uueks aastaks. Soovin, et need täituksid ja 2017. aasta oleks meile
tõeliselt hea aasta. Head uut aastat!
Heiki Hepner
vallavanem

Ristpistetikandite näitus Kohila raamatukogus

Meila

Kohila raamatukogus on
käsitööhuvilistele vaatamiseks Meila Sermus-Blomqvisti ristpistetikandite näitus.
Meilal on varemgi raamatukogus näitus olnud –
2015. aasta lõpul sai nautida
tema maalitud portselani.
„Ma olen väga rahul sellega,
mis välja sai, kuigi see on nii
erinev minu eelmisest näitusest,“ rääkis Meila. Tikandite
väljapanek on justkui väike
ajarännak, iga eseme kohta
võib rääkida oma lookese.

„See on pilt, mis on ilmselt
paljudes kodudes – ajast, mil
mustreid polnud saada ja moeajakirjas Burda oli selline tikand. Selle tikkisin Soomes uut
kodu oodates. See pilt on üks
mu unistustest – väike saunamaja. Siin on vaip, mille mustri
kiiruga sirgeldasin, et oli tahmine midagi lihtsalt teha.“
Nõnda jutustas Meila iga tikitud pildi juurde midagi.
„Tikkimishuvi sai alguse
minu vanaemast. Vanaema
pani mind heegeldama kui ma

olin 4–5-aastane. Seejärel hakkasin kuduma, mis mul kunagi hästi ei õnnestu. Aga kui ma
olin 14-aastane, siis tuli tädi
minu juurde ja ütles, et temal
on üks vaip poolik, 1/3 oli
vaid valmis ja ütles, et tee see
valmis. See oli väga suur väljakutse. See oligi üks esimesi
tikkimistöid. Ja nii see läks.“
Meila näitust saab vaadata
kuni 14. jaanuarini.
Tekst ja foto
Esne Ernits

Avatud südamega
Millal sina viimati head tegid? Puhtast
südamest ja suurest soovist kedagi aidata? Meie ümber on inimesi, kellele elu on
ette toonud keerdkäike ja kes vajaksid väga
teadmist, et keegi neist hoolib. Need on tavalised inimesed, kes püüavad läbi raskuste
ise hakkama saada ja tavaliselt abi küsima
ei lähe. See võib olla mõni eakam inimene
või lastega pere. Keegi, kes on kaotanud töö
või kalli inimese. Ka üksikul tööjõus oleval
inimesel võib tekkida aegu, mil on raske
hakkama saada ja ta vajab abi.
Kohila valla heategevuslik ettevõtmine
„Avatud südamega“ on kestnud veidi üle
kuu, selle raames kogutakse toidu- ja tarbekaupu Kohila vallas elavatele inimestele.
Inimestele, kellele meie abi väga palju korda

Trennilaste toodud kingitused. Foto erakogust

läheb. Detsembri lõpus, vahetult enne jõule
rõõmustasimegi esimesi peresid. Kogutud
kingitused aitas kodudesse viia Hageri rahvamaja juhataja Maria Saarna, kelle sõnul
olid mitmed inimesed paki saamisel pisarateni liigutatud. „Paljud ei osanud üldse
oodata, et neid keegi meeles peab ja nende
raskusi tähele on pannud,“ kirjeldab Maria
inimeste siirast heameelt. Ka Kairis Kontuse
tantsutrenni Ilus Rüht tantsulapsed on heategevusse haaratud. „Trennilaste jõulupeol
me mitte ei saanud kinke, vaid tegime neid
ise,“ ütleb Kairis ja täpsustab, et ühtekokku
koguti umbes 40 ilusasti pakitud kingitust,
mis rõõmustasid lapsi, kellele see võis olla
ainus pakike kuuse all. Ettevõtmise algataja
Kairis räägib oma ettevõtmisest väga kirglikult: „Minu jaoks ei ole oluline see, mis on
inimese nimi, kes saab minu ostetud riisi- Kingituste pakkimine on täies hoos. Foto erakogust
paki või sokipaari. Minu jaoks on oluline
teadmine, et ma muudan mõne inimese elu Soovi korral saab teha rahalise toetuse MTÜ
rõõmsamaks ja veidikenegi kergemaks. Kas Gaudeo kontole EE832200221056470793.
või selleks üheks hetkeks. Ja andmine muuTule ja teeme koos head! Avatud südamega.
dab meid endid lahkemaks ja paremaks.“
Heategevuslik kampaania kestab kuni 31.
Kristi Sarapuu
jaanuarini. Kogumiskastid asuvad Kohilas
kampaania“Avatud südamega”
Konsumi ja Grossi toidukauplustes. Kasvabatahtlik
tidesse võib panna poest ostetud toidu- ja
tarbekaupu, näiteks koolitarbeid, majapidamistarbeid, pesemisvahendeid, kuivaineid, mänguasju jms.
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Vallavolikogu info
27. detsembri volikogus
Infotunnis andis vallavanem Heiki Hepner ülevaate tulumaksu
laekumisest. Võrreldes 2015. aasta novembrikuuga on tulumaks
kasvanud 8,2%, olles sellega Kiili (13,1%), Juuru (11,2%), Vigala
(10,8%) järel 4. positsioonil. Rapla maakonna keskmine tulumaksu laekumise kasv on 6%.
Tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta (2015-2016. a novembri
lõpu seisuga) on kasvanud Kohila vallas 52 eurot (633lt-685 euroni). Rapla maakonnas keskmiselt on kasv olnud 39 eurot (558-lt
597 euroni). Kohila vallast eespool on Kiili ja Saku vald.
Eelarve täitmine tulude osas 2016. a novembri lõpu seisuga oli
95,1%. (2015. a 94,3%).
Tulumaksu laekus 91,2% (2015. a 93,3%). Kulud: 71,8%
(2015. a 76,7%).
Elanike arv kasvas perioodil detsember 2015-detsember 2016
162 inimese võrra, 6880-7042-ni.
Töötute arv on kahanenud 125 inimeseni, toimetuleku toetust
saavaid leibkondi on 50.
Juuru vallaga alustatakse ühinemisläbirääkimisi
26. mail 2015 tegi Kohila vald Juuru vallale ettepaneku alustada
ühinemisläbirääkimiste eelnõu ettevalmistamist.
Juuru valla 22. detsembril 2016 toimunud vallavolikogu istungil
otsustati Kohila vallale teha ettepanek alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada
kohalike omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsus.
Ühinemislepingu väljatöötamiseks moodustati komisjon koosseisus: Jüri Vallsalu (esimees), Heiki Hepner, Allar Haljasorg,
Inna Laanmets.
Moodustati õueala Vilivere külas asuva Takja kinnistule ja määrati sihtotstarbeks elamumaa. Ülejäänud maatulundusmaale määrati lähiaadressiks Vesiallika.
Määrati Rabivere külas asuva Nurmeotsa kinnistu (kinnistu
number 3515037, katastritunnus 31701:006:1169) sihtotstarbeks elamumaa ja uueks lähiaadressiks Nurmevälja.
Määrati Vana-Aespa külas asuvale Jaani kinnistule püstitatava
mobiilsidemasti teenindusmaa lähiaadressiks Mastijaani ja sihtotstarbeks ärimaa. Ülejäänud maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusele jäi aadressiks Jaani.
Täiendati Kohila valla kohalike teede, avalikuks kasutuseks
määratud erateede ja avalikuks kasutamiseks määratama erateede
nimekirja. (Kohila valla teede kogupikkus on 421 km, avalikult
kasutatavaid teid 244 km).
Otsustati garanteerida Ühtekuuluvusfondi meetme „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ raames kavandatava projekti
„Kohila valla tänavavalgustuse renoveerimine“ omafinantseering
950 000 eurot.
Otsustati tasuda Eesti vabariigi riigivara valitseja Majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi hallatavale Maanteeametile
omandatava jalgtee eest (6 eurot m²) 1680 eurot. Kuna Maanteeamet tegeleb liiklusohtlike kohtade likvideerimisega riigiteel nr 15
Tallinn-Rapla-Türi. Sellega on projekteeritud jalgtee, mis ühendab
Kernu-Kohila äärset olemasolevat kergliiklusteed kohaliku Salutaguse teega ja Tallinn-Rapla-Türi teeületuskoha laiendus.
Otsustati tasuta võõrandada Eesti Vabariigile Kiisa-Kohila kergtee rajamiseks maad. Kinnisasjade omandaja annab soovi korral rajatava kergtee tulevikus üle Kohila vallale. Otsustati nõustuda OÜ
Metsakohin geoloogilise uuringu loa taotlusega Lümandu uuringuruumis tingimusel, et otsuse eelnõule lisatakse, et geoloogilise uuringu luba ei anna uuringuloale garantiid, et talle hilisemalt antakse
maavara kaevandamise luba ning geoloogilise uuringu loa saamisel
ei teki õiguspärast ootust kaevandamisloa saamiseks.
Otsustati mitte nõustuda FIE Olar Järvloo geoloogilise uuringu
loa andmisega Sutlema II uuringuruumis.
Võeti vastu Kohila valla 2016. a lisaeelarve, millega eelarve kulud vähenevad 383 927 euro võrra, samas on saanud sihtotstarbeliste eraldiste arvel teha kulusid 366 073 euro võrra rohkem.
Finantseerimistegevuses vähendati laenu võtmist 750 000 euro
võrra, kuna osa investeeringutest lükkub järgmisse aastasse, sh
gümnaasiumi juurdeehitus.
Otsustati uueks hariduskomisjoni esimeheks kinnitada Edith
Maasik, kuna senine hariduskomisjoni esimees Kirsti Solvak soovis end komisjoni koosseisust välja arvata.
Otsustati eelarvekomisjoni koosseisust välja arvata Juri Pahomenkov.

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

Kohila valla ajaleht
Väljaandja:
Kohila vallavalitsus
Küljendus ja trükk:
Auratrükk • www.aura.ee
Tiraaž: 3250
Järgmine ajaleht
ilmub 25. jaanuaril

Kohila vallavalitsus, Vabaduse 1, Kohila 79804,
tel 489 4760 e-post: vallavalitsus@kohila.ee
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Minu Bullerby!
Igaühel meist on mingi eriline kant, kus oleme veetnud oma
lapsepõlve. Minu jaoks on see
paberivabriku ümbrus, Tööstuse
ja Posti tänava kant. Tõeline Bullerby, kus üle kasvada.
Seetõttu jälgin suure huviga,
kuidas kodukandi miljöö, selle
hoonestus ja inimesed elukeskkonda loovad ja mõjutavad.
Viimaste aastate toredaid arenguid ei saa tähelepanuta jätta.
Paljudele meie kandi inimestele on tuttavad kohad patareimaja (Jõesaare 1), eestööliste- või
ametnikemaja (Tööstuse 12) ning
tuuleloss ehk hoonetüübilt Tallinna maja (Posti 13). Lisaks majad Posti 4, 6, 7 ja 8 ning Tööstuse 15. Kõigis neis on toimunud
silmnähtavad arengud ilusama,
energiasäästlikuma ja miljööväärtuslikuma elukeskkonna suunas.

Viimasena renoveeriti majaelanike ja Kohila Maja OÜ koostööna Posti 13, mis kauni pärlina lõi
särama sel sügisel.
Tallinna maja on ühe keskse
kivitrepikojaga 2–3-korruseline
paljukorteriline puitelamu. Neid
hakati ehitama 20. sajandi esimesel kümnendil, mil Vene tsaaririigi ehitusseaduse ja tuletõrje
normide muutmisega lubati ka
Eesti- ja Liivimaa linnades ehitada kahe puittrepikoja asemel
ühe kivitrepikojaga maju. Termin
Tallinna maja võeti kasutusele
1970.–1980. aastatel.
Posti tänav 13 maja ehitusaastaks on 1946. Kohilasse ehitatud
maja jääb nn. hiliste majade ajajärku. Selleks peetakse maju, mis
on ehitatud pärast 1935. aasta
ehitusseaduse muudatust, mis
keelas kolmanda korruse ehita-

mise kivitrepikojaga majadele.
Mõnedel puhkudel püüti siis kolmanda korrusega kaotatud korteripinda katta maja laiendamisega.
Paralleelselt tekkis ka nn. elitaarne hoonetüüp, mis ka Kohilas
on esindatud Tööstuse 2 nn. direktorite majana. Hoone ehitati
tavaliselt oma pere ja laste jaoks,
tavaliselt oli selles kaks või kolm
korterit, millest ühes elas tavaliselt majaperemees, teist üüriti harilikult välja, et tasuda ehituseks
võetud pangalaenu. Neid peetakse
Tallinna majade ehitustraditsiooni
lõppakordiks, sest peremehe poolt
iseendale ehitatuna oli see sageli
viimistletum, paremini läbi mõeldud ja hubasem korterelamutest.
Jõesaare 1 majas on vahetatud
ning soojustatud katus ja ehitatud
uued sobivad korstnad. Tööstuse
12 sai ilusad vintskapid, katuse

ja sobivad korstnad. Loodame,
et majarahval ja haldajatel jätkub
tulevikus silma ja südant (ning
kindlasti selleks vajaminevat
raha), et ka nendest imelise vaatega majadest järgmised arhitektuuripärlid kujundada.
Käimas on Tööstuse tänava
detailplaneering, et paberivabriku tööliselamute piirkonda
uut hingamist kavandada ja tulevikus uusi, miljöösse sobivaid
hooneid püstitada.
Tänada sageli unustame, kuid
seekord siiras tänu kõigile elanikele, ehitajatele, majade haldajatele,
et jätkub oskusi ja tahtmist renoveerimiseks ajastule omasel viisil.
Inna Laanmets
Posti tänava elanik

Pidu Posti tänavas
Kohila Maja OÜ pidas väikese tänupeo 17.
novembril, et tunnustada selle aasta ehitajaid
ja järelevalvet. Hea oli mõni sõna öelda tegijatele, kelle tööga ollakse rahul.
Tänati Posti 13 ehitajat, kes tegi tuulelossile uue kuue. Koostöö OÜ Erekiga on kestnud

juba pea 9 aastat, praegune juhatuse liige, ehiObjektide järelevalvet tegi P.P.Ehitusjätusjuht Kaur Vaabel.
relevalve, Arvo Ringi isikus.
Tööstuse 12 korterelamul renoveeriti kaTänusõnad Kohila Majale, kortermajade
tus, vintskappide renoveerimisega sai maja elanikele, kes suhtusid mõistvalt renoveerikollased „silmad“ pähe. Töid teostas Katu- mistööde aegsesse segadusse.
sefirma, projektijuht Sander Saidla.

Ereki ehitusjuht Kaur Vaabel Posti 13 vanimale korteriomanik Fjodor
Glazkovile maja lippu üle andmas.

Kohila maja OÜ kliendihaldur Lea Kõiv tänukirju jagamas Erek OÜ
ehitusjuht Kaur Vaabelile ja Katusefirma OÜ projektijuht Sander Saidlale.

Kliendihaldur Lea Kõiv tänukirja üle andmas P.P. Ehitusjärelevalve teostajale Arvo Ringile.

Asjaosalised ja külalised jutuhoos. Fotod 4 x Jaanus Kõrv

Õnnitleme eakaid
sünnipäevalapsi!
HELGI KIVILO
ELLEN VIIDAS
LAINE KIVIMEISTER
ALVINA SAAR
IVAN LITINSKI	
MIHAIL SUHOV
LINDA KÕRESSAAR
HELMI RÄÄK
SELMA KLEIN
VAIKE-JOHANNA VAHUR
SAIMA REIDMA	
VALTER KOIT
PAUL RANNU
MEIDA METHUSALEM
VILMA JÕEORG
JUTA RUISO
HEINRICH-ARNOLD PENT
MAIE-LEHTE RAUDSOO
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EINIKE RUDI	
ARTUR JAKOBSON
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EVI RANNAMETS
LUDMILLA IVANOVA	
ZINAIDA MÄRK
GALINA KOPANITŠUK
TATJANA KRAVTSOVA
VELLO ESOP
HEINO KUUSKMANN
ANTS MÄGI	
VASSILI KOPANITŠUK
ELLE LINDEBERG
VELLO VEENSALU
VEERA AKSELEV
ERESTA HELMAR
AIME VALK
ANTONINA VASKOVA
ELDUR-GEORG RATNIK
ENN LIIMETS
JAANUS PÕLDAAS
LUULE KUUSING
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Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke!
Miiali Remi (oktoober)
JOHANN PUUSEPP
ANDREAS KOŽAKIN

KARL-MARKUS VARES
ALEKSANDER GREGOR JÕGI
MIRELL FATAL
Romet Sunni

2016. aasta aastaaruande koostamine esmakordselt rakendatavate muudatuste valguses.
Maksumuudatuste ülevaade.
12. jaanuar 2017 kell 10.00-15.00
Rapla Tallinna mnt. 14 I korruse saal
Lektor :Toomas Villems
Osalustasu 60 eurot + km.
Info: Rapla Finantsinfo OÜ, tel 5804 4920,
raplafinantsinfo@gmail.com

TEADE RAADIKU AIAMAA KASUTAJATELE!
Tuletame Raadiku tänava aiamaa kasutajatele, kellel veel ei
ole maa rendilepingut sõlmitud, meelde, et seda saab teha
vastuvõtupäevadel (teisipäev ja neljapäev) vallamajas. Kaasa
tuleb võtta isikut tõendav dokument.
Maanõunik Varje Kajaste
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Igaühes on heategija-pisik sees, see tuleb
vaid üles äratada
Kui sa armastad käsitööd...
Kui sa armastad inimesi...
Kui sa armastad aidata...
...siis on sul võimalus kaasa aidata ühes heategevuslikus üle-eestilises
projektis, mille raames kingime Kohila valla abivajavatele elanikele
isetehtud kauneid, pehmeid, soojasid, maitsvaid ja otstarbekaid tooteid ning mille eesmärgiks on tuua
palju rõõmu ja toetust abivajavate
elanike peredesse ning Katikodu
erivajadustega elanikele!
Just nii kutsus Kreete Eifel jõulude-eelsetel kuudel Facebooki
kaudu inimesi üles aitama koduvalla peresid. Selle heategevusprojekti tarbeks lõi ta Facebookis ka
grupi – Kohila valla elanikele jõulurõõmu. Juba kolmandat korda
elluviidud ettevõtmine kogus palju kaasalööjaid üle Eesti – kokku
üle kolmekümne heategija. Esemed koguti kokku, pakiti kenasti
suurtesse kinkepakkidesse ja viidi
21 Kohila valla peresse, lisaks sai
kingitusi ka Vilivere Katikodu,
kus elavad erivajadustega inimesed.
Kreete rääkis, et mõte sellist
projekti vedama hakata tekkis
kolm aastat tagasi Norras.
„Ma tegelesin siis hoogsalt käsitööga. Norras oli mul aega, tegin
seal oma käsitööasju ja siis mõtlesin, et võiks midagi teistele lihtsalt
kingituseks teha. Ma olen väikesest peale selline olnud, et tahaks
teisi aidata. Ja siis mõtlesin, et kui
kutsuks kokku käsitöörahva ja
teeks koos jõulukingitusi. Üksi ei
ole ju huvitav ja siis seeläbi saaksin ühendada neid inimesi. Tundsin südames, et just see inimeste
ühendamine on ka oluline. Ja nii
see lahti läkski. Lihtsalt tuli mõte
ning tegin kiiresti-kiiresti algust.

Lõin Facebookis grupi „Kohila
valla lastele jõulurõõmu“.“
Kreete kirjutas oma ideest Facebooki käsitööliste grupis, kohe
leidus kaasalööjaid ja nõnda oligi
pall veerema lükatud.
„Alguses oli päris raske, ma ei
tundnud ju kedagi Kohilas, kolisin siia ise neli aastat tagasi.
Polnud kursis isegi sellega, palju
siin abivajavaid peresid oleks.
Mõtlesin tükk aega, et kust ma
infot saaksin. Läksin vallavalitsusse, rääkisin seal oma ideest ja
nad olid väga põnevil sellest, et
on inimesi, kes tahavad midagi
teha. Koostöö sujus kohe ja sain
lastekaitsespetsialistilt nimekirja
peredest, kes vajaksid abi.“
Kolm aastat tagasi, kui kogu ettevõtmine oli alles hoogu saamas,
koguneski kingitusteks peamiselt
käsitööesemeid – kindaid, sokke,
mütse, mänguasju jms. Eks selline oligi alguses projekti eesmärk,
et viia peredesse kingituseks just
käsitööasju. Kui kingid pakitud,
viis Kreete asjad üksi, lapsevankris
pisipoeg ja all korvis kingid, peredele laiali.
„Poeg Theimo oli siis alles aastane. Esimene aasta oli küll – siis
ma tõesti viisin kõik pakid ise
ja üksi laiali. Olin veel rumal ja
ei osanud koostööd teha. Selle
projekti kaudu olen ma ikka nii
palju õppinud, ja just koostööd
tegema,“ jutustas Kreete Näpseli
majas usinalt kinke pakkides. „Aidatavaid peresid oli algul 17. Aga
siis hakkas asi kasvama, järgmisel
aastal oli juba rohkem. Kui esimesel aastal oli rõhk just käsitöökingituste tegemisel, siis nüüd võis
peredele kingiks tuua kõike, mis
selleks sobilik.“
Tänavu annetati peredele jõulukingitusteks mänguasju, raamatuid, koolitarbeid, maiustusi,

Kreete Eifel kinkepakke tegemas. Foto Jaanus Kõrv

riideid jpm. Katikodu-pere sai
jõulutuled, köögitarbed, muusikakeskuse,
käsitöövahendid,
lisaks igale elanikule personaalne
kingitus. Kokku oli tänavu heategijaid üle kolmekümne.
„Mõni tegi kingitusi päris mitmele perele,“ rääkis Kreete tänulikult. „Sel aastal saatis Tallinna
verekeskus pakid, kus on mesi,
helkurid, magusat. Projekt aina
kasvab. Kui ma sellele mõttele tulin, siis mõtlesin lihtsalt, et teen
midagi, ei osanud aimatagi, et see
nii suureks kasvab. Ma teen seda
kogu südamega ning teeb rõõmu,
et ma ei ole üksi ja minu mõttega kaasatulijaid on nii palju. Ma
olen ise raskustes peres kasvanud ja
tean, mis tunne on olla puuduses.
Seda enam on hea nüüd teisi aidata. Ma olen väga rahul, et koostöö
vallaga on niivõrd hea ja ma saan
neilt infot, keda oleks vaja aidata.“
Kreete rääkis, et ka kinke kodudesse viia on väga vahva. Tänavu
olid tal õnneks abis ka tublid traspordipäkapikud.
„Minu puhul ei ole see nii, et lihtsalt lähen ja viin. Peredega saab alati
ka juttu räägitud ning seeläbi õpin
inimesi paremini tundma. Mõned
pered on päris lähendaseks muutunud. See on kirjeldamatu tunne,

mida ma kogen, ja usun, et sama
kogevad ka need, kes on minu projektiga kaasa tulnud. Tuleb märgata
ja hoolida ning kindlasti ka tegutseda.“
Kreete lisas, et mõned pered, kes
eelmistel aastatel said nö heategijatelelt kingituse, on tänavu juba ise
abistajad. See on tore.
„Meis igaühes on see pisik sees,
et tahaks midagi head teha. See
pisik tuleb lihtsalt ellu äratada,“
ütles Kreete.
Pärast kinkide kodudesse viimist kirjutas Kreete Facebookis
projekti raames loodud grupis:
„Emotsioonid olid nii positiivsed
ja rõõmsad, kui saime ukselt-uksele käia ja peredele kingid üle anda.
Tänulikkust sai rõõmsalt näha ja
kuulda! Oli tore ja kvaliteetne päev!
Kui hea on head teha!
Ma olen nii õnnelik ja rõõmus,
et saame kõik koos Kohila valda nii palju headust ja armastust
külvata!! SUUR-SUUR AITÄH
TEILE! Teeme ikka edasi ja veelgi rohkem. See ei pea olema ainult
jõuludel!“
Aitäh sulle, Kreete, väärt algatuse eest ja suur tänu kõigile heategijatele, kes heategevusprojekti
panustasid!
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Rohelisem tulevik
20.–26. novembrini viibisid Kohila Gümnaasiumi 4 õpilast: Kärolin Havakats (10.a), Birke Vahesaar (9.c), Kevin Kristofer Laanmets
(8.a) ja Dabiel Leonardo Rodgers (7.b) Hispaanias Malagas Erasmus+ projektiga Rohelisem tulevik (Greener future). Projekti eesmärk oli tutvuda Hispaania keskkonnahoiuga. Hispaanias said kokku ning veetsid nädala koos Eesti, Hispaania, Portugali, Saksamaa
ning Belgia õpilased ja õpetajad.
Juba Hispaania lennujaamas võeti meid vastu väga soojalt. Oli tunda,
et meid oodatakse. Iga laps sai omale “uue pere”, kelle pereliige oldi
nädal aega. Pered olid sõbralikud, abivalmid, hoolivad ja hoolitsevad.
Kuna kõigepealt tutvustati meile koolimaja, siis siin jäid meile
silma põnevad erinevused meie kooliga: koolimaja oli ümbritsetud
trellidega, trellid olid ka koolimaja sees olevate akende ja uste ees,
garderoobe ei olnud (ega polegi väga vaja, kui väljas on pidevalt üpris soe), WC-s ei olnud paberit, paberit tuli küsida infoletist, söödi
sisehoovis, sest söökla oli väga väike, pisike ruum. Nende koolis õpib
1200 õpilast ning kohati tundus, et ruumi liikumiseks ei ole. Silma
jäid aga väga toredad õpetajad. Õpilased olid avatud ning julged,
astusid lihtsalt ligi, naeratasid ning tegid tutvust.
Ekskursioonipäevi oli kokku viis. Esimesel päeval oli meil vihmane
Malaga tuur bussiga, teisel päeval käisime Rondas, kus me orienteerusime halvasti koostatud kaardi järgi, kolmandal päeval käisime me
Antequeras vaatamas maa-aluseid Dolmeneid, mida kunagi kasutati
matmispaikadena, neljandal päeval külastasime me Almeria päikesefarmi, mis oli kõrbes, ning viiendal päeval käisime reoveepuhastusjaamas ja Guadalhorce jõe suudmes asuvas väikses rahvuspargis.
See nädal aega möödus väga kiiresti ning ennekõike jäävad seda
meenutama meie uued sõbrad, uued emotsioonid. Loodame väga, et
järgmised neli õpilast, kes lähevad märtsis Portugali, tulevad samuti
tagasi tugevate emotsioonide ja uute tutvustega.
Me jääme väga ootama maid 2018, kui programmi jooksul tutvutud uued sõbrad tulevad Eestisse, meie kooli ja meie peredesse. Et
nad jäävad siin rahule, nagu meiegi jäime Hispaanias.
Kärolin Havakats
Kohila Gümnaasiumi
10.a klassi õpilane

Eesti, Hispaania, Portugali, Saksamaa ning Belgia õpilased ja õpetajad.
Foto erakogust

Esne Ernits

Ükski prohvet pole kuulus omal maal ehk kuulsusejanu

Šamaan Karkkilas. Foto erakogust

Tänu Kohila Koolituskeskuse
keraamikaõpetaja Merike Halliku tehtud pakkumisele osaleda
Soomes näitusel saigi alguse täiskasvanud keraamikahuviliste reis
Karkkilasse näituse avamisele.
Töid leidus igalühel meist, mida
eksponeerida ja esimesed taiesed
sõitsid Soome juba sügisel näituse
avamist ootama. Merike Halliku
muulikivid, Kristel Ojasuu kujud, Jelena Valgu linnujooginõud,
Gerta Põdra portselannõud, Rosa
Heinlo vaas, Reet Kruuseli taimetee serviis, Anne-Helle Heinsaare
vaasid, Maire Kuusiku vaagnad
ja Jaan Kruuseli majad. Peale nimetatute toodi vaase ja vaagnaid,

kausse ja küünlajalgu ning mitmeid väiksemaid nipsasjakesi.
12. novembri varahommikul
startisime sadama poole. Helsingisse jõudes tervitas meid mõnus
talveilm ning tunnikese pärast
saabusimegi Karkkila linna keskele. Veidikene otsimist, et kus see
Rauamuuseum asub ja kohale me
jõudsimegi. Jõe kaldal asuvad vana
rauatehase hooned ja ülal mägisel
nõlval ajalooline elamute ala, kust
avaneb vaade otse tootmishoonetele. Tehase kunagise omaniku
villa on kujundatud hotelliks, kus
asub nõupidamissaal, raamatukogu, köök ja magamistoad, väga
hubased ruumid ja kaunid vaated.

Meie võõrustajaks oli skulptor
Irene Lahti Karkkilan Tyoväenopistost koos elukaaslase Jarmo
Suojärviga, kellega koos on põletatud savi Tohisool ja tehtud
portselani Karkkilas.
Seekord avasime koos Eesti-Soome ühisnäituse “Savi elää”,
mis on avatud kuni 14. jaanuarini 2017. Soome poolt oli ettevalmistus väga põhjalik, kohal oli
kohalik kunstikogukond, kutsutud olid ka šamaanid Ida-Soomest ja muuseumi juhataja,
kellel oli ka näituse avamise au.
Šamaanid trummitasid üle kõik
soovijad. Isiklikult ei ole mul
varem sellist juhust olnud, aga
kogemus oli võimas, vibratsioon,
mis sel hetkel sind läbib, on kolme trummi puhul mitmekordne
ja puhastav, sealt siis soomlased
oma „sisu“ ammutavadki. Tervitused ja tänuavaldused koos
väikeste eestimaiste kingitustega
Eestist andis üle Kohila Koolituskeskuse juhataja Reet Aro ning
edasi tänati juba kõiki osalejaid.
Soome poolt oli koostatud väga
ülevaatlik ja esinduslik kataloog,
mille omanikeks said kõik näitusel oma töid eksponeerinud, keda
kokku oli 39.
Näitus ise oli väga mahukas,
ideid, mida savist saab teha, oli
seinast seina: tarbekeraamikat,

kunsti, illusiooni, ekstreemsust ja
lihtsalt ilu. Kogukond on soomlastel tugev ja inimesi oli kohal
palju, nii osalejaid kui külastajaid.
Vaadata ja õppida oli palju, uusi
ideid ja mõtteid leidus igal sammul, nii et tasus minna. Näituse
vaatamine kestis oma paar tundi,
fotosid sai tehtud palju ja koos
arutleti kunsti üle, nii et vastastikuse huvi puuduse üle ei saa kurta. Lõpuks hakkas õues hämarduma ja vastuvõtjad andsid teada, et
saun juba ootab ning peagi suundus meie seltskond tehase puhkekompleksi sauna poole. Korralikku leili armastavad nii soomlased
kui eestlased, lumist karastust ja
külma vett nautisid päris mitmed
ning ühised vestlused vahelduvalt
leilile jätkusid mitu tundi. Reet
Aro teadis, et Helsingis on kuulsa
itaalia kunstniku Amedeo Modigiljani maalide näitus ning ühiselt
otsustasime ka sellest osa saada.
Toredad naabrid need soomlased, samad kultuuritraditsioonid
mis meil, keelekasutus pea sama,
üksikud riskisõnad tegid nalja nii
endale kui naabritele. Peagi tõi
Superstar meid Tallinna õhtu tuledesse ning Kohilani oli nagu kiviga visata. Tühja sest kuulsusest
võõral maal, kõige mõnusam on
ikka koju tagasi jõuda!
Jaan Kruusel

Malaga rahvuspark (The Guadalhorce River Estuary Natural Area).
Foto erakogust

Lapse kõne areng
Koolitus lapsevanematele
ja kõikidele huvilistele
Kohila Männi lasteaias
Kohila Männi lasteaed kutsub
kõiki huvilisi kuulama logopeed
Kadi Lukanenoki nõuandeid
lapse kõne arendamiseks.
Koolitus toimub kahel päeval – 31.jaanuaril ja 7.veebruaril 2016 algusega 16.00. Üritus on kõigile tasuta.
Koolituse eesmärk on anda nõuandeid lapsevanematele
ja teistele huvilistele, kuidas toetada lapse kõne arengut;
mida teha, kui lapsel on raskusi lugemisega ja palju muud.
31.jaanuaril koolitus keskendub lapse varajasele kõne
arengule (0-5a).
7.veebruari koolitus keskendub lugemisele – selle oskuse
õppimisele ja probleemidele.
Koolitusel osalemiseks on vajalik registreerimine.
Rohkem infot ja registreerimine:
https://sites.google.com/kohila.edu.ee/lapsekone

Kohila valla ajaleht
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Häirenuputeenus päästab - kuus aastat kõikjal Eestis
Medi häirenuputeenus on
igas Eestimaa otsas kättesaadav olnud tervelt kuus aastat.
Selgitasime välja, kuidas häirenupp hättasattunuid aidanud
ja mitmekümnel inimesel lausa
elugi päästnud on ning kuidas
teisedki abivahendid oma kodus
kauem elada võimaldavad.
Häirenupp on
maailma
kõige
lihtsam abivahend.
Üldjuhul on selle
kasutaja eakas või
liikumispuudega
inimene, kes kannab kodus ja
kodu lähistel viibides randmel
või kaelas veekindlat kellataolist
häirenuppu. Õnnetuse korral
- olgu see kukkumine, terviserike või kasvõi tulekahju, vajutab
hätta sattunu punast nuppu. Seejärel helistab spetsiaalne käed-vaba hoolekandetelefon - mis on
paigutatud inimese koju - Medi
kõnekeskuse operaatorile. Temaga suheldes selgitatakse välja kohapealne abivajadus. Operaator
saadab vajadusel kohale hoolealuse enda usaldatava isiku - lähedase, naabri, sotsiaaltöötaja,
kriitilisemal juhul ka kiirabi või
päästeameti. Häirenupu eesmärk
ja suurim kasu ongi kohene teavitamine abivajadusest ning abi
kiire saabumine. Paljudel juhtudel on abi saamise kiirus kriitiline, et minimeerida õnnetuse
tagajärgi. Medi on aastatega lahendanud kümneid olukordi,
kus
ilma häirenuputa oleks hädasolija mitmeid tunde või lausa
ööpäevi oma kodus abita olnud.
Häirenupuga saadakse abi üldjuhul vähem kui tunniga, mis on
hätta sattudes ja abi oodates tohutu vahe.
Kaasaegsel häirenupul on lisaks käsitsi nupu vajutamisele ka
kukkumisanduri funktsioon.
Kukkumisandur algatab tugeva

põrutuse korral häirekõne automaatselt sel juhul, kui inimene
pärast kukkumist enam ei liiguta.
Nii saab info võimalikust õnnetusest hoolealuse abilistele edastatud
kasvõi meelemärkuse kaotusega
lõppenud kukkumise järgselt.
Võrreldes
mobiiltelefoniga
on häirenupul mitmeid olulisi
eeliseid. Häirenupp on randmel
alati käepärast, mitte nagu telefon, mis kipub kodus ikka kindlas kohas olema. Häirenupp on
veekindel, sellega võib ka duši
all käia, kus on libe ja servad,
millest üle astudes on kukkumisoht veelgi suurem. Samuti ei saa
häirenupp ootamatult tühjaks,
patarei kestab aastaid. Medil on
kuue aasta jooksul korduvalt ette
tulnud olukordi, kus mobiil on
inimesel kaasaski, kuid seda ei
suudeta või osata käsitleda. Häirenupul on vaja vaid üht nuppu
vajutada või teeb sellegi ära kukkumisandur. Häirenupu vajutus
on palju lihtsam ja mugavam kui
telefoni käsitlemine, eriti ärevas
ohuolukorras, kus isegi noortel
ei tule numbrid meelde.
Häirenuppu kasutatakse Eestiski üha sagedamini ohtlikes tootmistes, laborites, taastusraviasutustes ja mujal, kus üksinda viibiv
isik õnnetuse tagajärjel ootamatult abi vajada võib. Aeg-ajalt vajavad häirenuppu nooremad ja
üldjuhul terved inimesed, näiteks
operatsioonijärgselt taastudes, mil
kukkumisoht suurem või haigushoog kasvõi ajutiselt üksi kodus
olles abivajaduse tingida võib.
Kasulikum on igasugusteks ootamatusteks valmis olla kui hiljem
kahetseda ja pikaajalise tervisekahjustusega riskida.
Medi häirenupulahendusega
saab
ühendada
spetsiaalse suitsuanduri, mis on
kodudes niikuinii kohustuslik.

Kui tavapärane suitsuandur piiksub vaid lokaalselt, siis hoolekandetelefoniga seotud suitsuandur
algatab koheselt automaatse
häirekõne ja Medi kõnekeskuse
operaator kutsub vajadusel päästeameti välja. Seda kasutavad nii
üksikutes metsataludes kui suurlinna korterites elavad inimesed,
sest õnnetus võib tabada igaüht
ja ka kortermajas ei oska naabrid iga hetk seinte taga juhtunut
kahtlustada. Medi häirenuputeenusega on abi ühe nupuvajutuse
või suitsuanduri automaatse häirekõne kaugusel.
Kuue aasta jooksul on Medi
häirenuputeenuse abil erinevaid
muresid lahendatud ja abilised
koju saadetud üle 600 korral,
sealhulgas üle 30 kiirabi ja isegi
üks politsei väljakutse. Pea kolmekümnel korral on häirenupp aidanud hoolealuse elugi
päästa, mille üle on õnnelikud
nii hoolealused, lähedased kui ka
väärt teenuse pakkuja töötajad.
Teine, paljudele noorematelegi
vajalik ja meil
uudne abivahend
on automaatne
ravimidosaator, mis Soomes,
Rootsis ja mujalgi juba 25 aastat kasutusel olnud. Hõlpsalt
käsitletaval seadmel on 28 eraldi
ravimilahtrit, kuhu hooldaja või
lähedane ravimid valmis paneb.
Täpselt määratud kellaaegadel
annab ravimidosaator meloodia
ja punase tulukese vilkumisega
märku, et on aeg tablett võtta.
Ravimidosaator tagab, et unustama kippuv inimene õigel ajal just
õige ravimi manustab. Lihtne
lahendus välistab valede ravimite
võtmise ja võimaliku üledoseerimise. Paljude haiguste puhul on
ravimi õigeaegne võtmine ju erakordselt oluline, hoides ära traagilised tagajärjed ja elukvaliteeti
kahjustavad tüsistused.

Unustama
kippuvatel inimestel
aitab
oma kodus turvaliselt elada ja
sooja toitu valmistada elektriline pliidivalvur. Lahendus
sobib kõikidele elektripliitidele,
hoides ära kõrbema läinud toidust tekkida võiva tulekahju ning
ohu varale ja eludele. Pliidivalvur
mõõdab nii temperatuuri pliidi
kohal kui sisse lülitamise lubatud
aega ning lülitab pliidi välja enne,
kui võimalik süttimisoht üldse
tekib. Pliidivalvur on erakordselt
tarvilik ühisköökides, sotsiaalkorterites ja -majades ning üksinda elavatel eakatel.
Kui hajameelne
eakas või dementne isik peaks uitama minema, aitab
tema asukohta tuvastada väike
ja ülilihtne positsioneerimise
abimees. Lähedane või hooldaja
saab oma nutitelefonist alati vaadata, kus inimene asub. Samuti
saab tellida automaatse teavituse, kui inimene hakkab liikuma
või jääb pikemaks ajaks liikumatuks. Nii teab vajadusel huvi
tunda, kas kõik on korras.
Medi häirenuputeenus, automaatne ravimidosaator, elektriline pliidivalvur ja kaduma
läinud eaka asukoha tuvastamise lahendused tagavad eakale
lähedasele tema enda kodus
ja kaugemalgi kõrgema turvatunde ja kõigile hoolivatele
lähedastele hingerahu.
Lisainfot saab Medi nõuandeliinil 661 8181, e-postiga
info@medi.ee ja kodulehel www.
medi.ee. Vajadusel suheldaks ka
linna või valla sotsiaalosakonnaga, et vajalikud abivahendid
saamata ei jääks ja igaüks saaks
end oma kodus kindlalt tunda ja
kauem iseseisvalt elada.

Vaikuseminutid koondavad tähelepanu ja puhastavad mõtteid
2016. aasta viimasel kolmel
kuul toimus Sutlema seltsimajas
Vaikuseminutite koolitus. Koolitusel osalesid lapsed ja noored
vanuses 7-30 aastat. Kokku saadi
kaheksal korral. Koolitaja Marika Ivandi osaval suunamisel
õpiti teadlikult rahunema ning
keskenduma, et seeläbi oma
elukvaliteeti tõsta. Osalejad õppisid meie sees ja ümber toimuvat
enam märkama, automaatseid tegevusi peatama, uudishimu, hea-

dust ja tänulikkust suurendama,
ka mure tunnistama ning raskustega sõbrunema, oma emotsioone ja mõtteid juhtima. Koos
praktiseeriti erinevaid meelerahu
ja tähelepanu harjutusi.
Ühe koolitusel osalenud lapse
ema meenutas: “Novembris sadas
esimest lund. Kui lapsed lumesadu märkasid, tahtsid nad kohe õue
minna. Paraku olid nad haigestunud ja ma ei saanud selleks luba
anda. Tavapäraselt on sellisele kee-

lule järgnenud üsna lärmakas tüli,
kuid sel korral märkasin, et mu
laps seisis akna all ja liikus hingamise rütmis parema käe nimetissõrmega ümber vasaku käe sõrmede. Ta tegi enda rahustamiseks
Vaikuseminutite koolitusel õpitud
näpuhingamise harjutust”.
Koolitus andis tõepoolest mitmeid lihtsaid harjutusi, mida kasutada keerulises olukorras pinge
maandamiseks või hetkeliseks
jõuvarude taastamises. Lisaks on

koolitusel osalenute pagasis ka
mõned pikemad harjutused, mis
muudavad enesetunde imeliselt
kergeks ja puhastavad mõtteid.
Koolituse korraldas MTÜ Minu
Koduselts. Koolituse läbiviimist
rahastati Leader programmist
Raplamaa Partnerluskogu meetmest 3 „Kogukonna edendamine“.
Kristi Sarapuu

kuulutused
Kohila lasteaed Sipsik otsib oma meeskonda ÕPETAJA ASSISTENTI
lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks. Tööle asumise
aeg 16. jaanuar 2017. a. Kandideerimiseks esita CV ja motivatsioonikiri 10. jaanuariks 2017. a e-posti aadressile: kaia.valling@kohila.edu.ee
OÜ Linnupojad otsib lapsesõbralikke, hoolsaid ja empaatilisi inimesi
tugiisikuks erivajadustega lastele. Töö sobib nii noortele kui eakamatele. Töökoht Kohila vallas. Kandideerimiseks palume saata CV
e-postile sutlemalinnupojad@gmail.com. Lisainfo 525 1300.
Puitbrikett 960 kg, alus 149 €. Puidugraanul 990 kg, alus 185 €.
Rohkem infot kodulehelt balticpellet.ee, või tel. 5891 5954.
Hinnad sisaldavad kojuvedu Raplamaal.
Ostan heina, võib olla ka 2015. aasta oma: Tel 509 8143.

Õnnitleme Helma Nurka, kes 18. detsembril
sai 102-aastaseks! Palju õnne ja tervist!

EELK Hageri Lambertuse
koguduse teated
Reede, 6. jaanuar, kolmekuningapäev
12.00 jumalateenistus
Pühapäev, 8. jaanuar
10.45–11.45 raamatukogu kogudusemajas
12.00–13.15 pühapäevakool kogudusemajas
12.00 jumalateenistus, armulaud
Pühapäev, 15. jaanuar
10.30 kuulutusetund kirikus
12.00 jumalateenistus, armulaud
Pühapäev, 22. jaanuar
10.45–11.45 raamatukogu kogudusemajas
12.00–13.15 pühapäevakool kogudusemajas
12.00 jumalateenistus, armulaud
Pühapäev, 29. jaanuar
12.00 jumalateenistus, armulaud.
Laulab koguduse segakoor.
Jumalateenistused Hageri kirikus igal pühapäeval kell 12
Täpsem info koguduse kodulehel
http://www.eelk.ee/hageri/.

Näpseli majas kolmapäeviti
Näpseli majas jätkame talveperioodil kolmapäeviti kell 16–
19 õpiõhtutega, kus üheskoos
käsitööd tehes jagame omavahel kogemusi, tuletame meelde
erinevate käsitööalade tööpõhimõtteid ja õpime üksteiselt
juurde uusi nippe ja võimalusi
oma mõtteid, ideid üha paremateks esemeteks realiseerida.
Õpiõhtute teemad
4. jaanuaril heegeldame
koos. Tuletame meelde tingmärke, mustriskeemide lugemist. Alustame seto pitside tegemist. Kaasa võtta heegelnõel
ja värvilisi lõngu. Õhtut juhendab Irene.
11. jaanuaril koome koos.
Tuletame meelde tingmärke,
vaatame kudumismustrite skee-

me. Alustame kaelussalli kudumist. Kaasa võtta meelepärane
lõng. Õhtut juhib Illi.
18. jaanuaril jätkame heegeldamisega. Teeme erinevaid
seto pitse. Õhtut juhib Irene.
25. jaanuaril koome jälle
koos. Teeme edasi kaelussalli.
Räägime pitsi kudumisest ja
arutleme pitskoe kasutamise
võimalustest
käsitööesemete
valmistamiseks-kaunistamiseks. Õhtut juhib Illi.
1. veebruaril, küünlakuu esimesel päeval valmistame koos
geelküünlaid. Juhendab Birgit.
Osalustasu 3 €.
Huvilised saavad täiendavat
infot Näpseli majast ja avalikel stendidel üles pandud
kuulutustelt.

NÄGEMISKONTROLL ja PRILLIMÜÜK KOHILAS!
– käsimüügiravimid
– retseptiravimid
– toidulisandid
– meditsiiniseadmed
– veterinaaria

Kutsume vallarahvast oma silmi kontrollima ja prille ostma!
Ootame teid 13.01.2017 alates kella 10.00 Kohila turvakeskuses aadressil Vabaduse 1B.
Nägemiskontrolliks tuleks eelnevalt registreeruda telefonil 385 2603 või 5698 1972.
Silmakontroll maksab 10 € ja prillitellijale tasuta!

– 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
Meie hulgast on lahkunud
Linda Nelsas
Regina Piirmets

Avaldame kaastunnet
Eve Luuasepale

EMA
surma puhul.
Männi lasteaia pere

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine on kurb…
Ema, vanaema, vanavanaema

LINDA NELSAST
(25.04.1930-13.12.2016)

leinavad omaksed

