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Suur huvi oli brittide tanki vastu.

Ohvitser ja kuulipilduja.

Aastajooksu start. Distantsi pikkus oli 2017 meetrit.

Maavanem Ülle Rajasalu võttis paraadi vastu viimast korda.

Soovijad said raha eest Kiili kohal lennata.

Päevajuht Madis Milling.

Demoesinemistel kuulis pauku ja nägi suitsu.

Maakaitsepäev tõi Kiili tanki
Harjumaale on nüüd üritusega ring peale tehtud.
Järjekorras 22. Harju maakaitsepäev tõi Kiili alevisse üsna
harjumatu hulga inimesi ja
täiesti erakordse hulga kõiksugu tehnikat – ei juhtu just iga
päev, et Kiilis vuravad ringi liitlaste tankid ja soomukid ning
alevi kohal tiirutab helikopter.
Traditsioonilise päevakavaga võidupüha tähistamise üritus algas operatiiv- ja kaitsejõu-

dude piduliku rivistusega Kiili
gümnaasiumi staadionil, kus
osales ligi 300 meest ja naist.
Paraadi juhtis Kaitseliidu Harju
maleva malevapealik kolonelleitnant Eero Kinnunen ja paraadi võttis (viimast korda) vastu Harju maavanem Ülle Rajasalu.
Kuigi üritus on traditsioonidega, pakutakse igal aastal mis-

kit uut. Tänavu tuli esimest korda maakaitsepäevale Tallinna
vanglateenistuse erivärvides
buss ning külastajatele tutvustati töötamise võimalusi vanglaametnikuna.
Kohal oli ka maksu- ja tolliameti liikluskontrollirühm
oma eksponaatidega.
Näha sai relvanäitust, uuenenud päästetehnikat ja demi-

neerijate varustust, politsei soomukeid ja veekahurit, Prantsuse ja Suurbritannia sõdureid,
Kalevi Jalaväepataljoni täisrelvastuses PASI XA 180 varustust
ja palju muud.
Nagu arvata oli, tekitasid
enim huvi demolahingud, kus
sai näha Front Line Eesti MTÜ
esituses II maailmasõjast inspireeritud ajaloolist lahingut,

Põhja päästekeskuse kustutustöid ning politsei- ja piirivalveameti kiirreageerijaid. Toimus
ka traditsiooniline võidupühale pühendatud aastajooks, mille pikkuseks oli aastale kohaselt
2017 meetrit.
Päeva lõpuks jõudis Kiili parki president Kersti Kaljulaidi
poolt Rakverest teele saadetud
võidutuli. | Marko Tooming

Suurpeole läheb
vallast koguni
neli koori
See nädal lõppeb Tallinnas
ühe suure ja vahva peoga, kus
saavad kokku noored lauljad,
tantsijad ja pillimängijad üle
Eesti. Kiilist pääses XII noorte
laulu- ja tantsupeole “Mina
jään” koguni neli laulukoori, mis
on läbi aegade suurim arv.
Laulupeole pääses neli koori
Kiili Gümnaasiumist – lastekoor
(dirigent Sirje Kullus), mudilaskoor (Sirje Kullus), poistekoor
(Piret Artjušin) ja noortekoor
(Piret Artjušin).
Kõigi nelja kooriga ongi tegelenud need kaks koorijuhti,
kes viivad lapsed-noored ka laulupeole Tallinna.
Sirje Kulluse sõnul ei mäleta
keegi, et noorte laulupeole oleks
Kiilist kunagi neli koori läinud,
kuid varem pole neid nii palju
ka peole registreeritud. “Suurim
saavutus on see, et me kõigi nelja kooriga lõpuks peole välja vedasime,” ütles ta. “Iga aasta on
ju kooris uued lapsed, lisaks on
tänavune repertuaar väga raske.”
Varem on vallast laulupidudel käinud laste- ja mudilaskoorid. Suuremaks saavutuseks võib
pidada noortekoori, mis on segakoor, peole pääsemist. Seal
laulavad kõige vanemad, ja kuivõrd keskkooliaste on Kiili
Gümnaasiumis üsna väike, oli
noortekoori kokkusaamine
omaette vägitegu. Tööd sai tehtud kõvasti, tunnistab Kullus.
“Proovid algasid alles oktoobris, repertuaar oli raske, selgeks
tuli õppida 16 laulu,” rääkis ta.
Noortekoori kokkupanekuks
tuli algatus noormeestelt, kes
pärast häälemurret enam nooremate seas laulda ei saanud,
kuid kes kindlasti soovisid veel
laulupeole minna. Seetõttu ongi noortekooris enim neid, kes
ka varem peol käinud. Kuid ka
seal on noori, kelle jaoks tänavune suurpidu on esimene.
“Noortekooris on kaks lõpuklassi tüdrukut, kes on esimest korda. Nemad tahtsid kindlasti
peokogemust kätte saada,” rääkis Kullus. Nelja koori peale
kokku on esmakordselt laulupeole minejaid umbes pool.
Käesoleval nädalal Kulluse
sõnul enam proove ei tehta,
kokku saadakse mõni päev enne laulupidu ja “tuletatakse laulud meelde”. Suur peorongkäik
algab pühapäeval, 2. juulil kell
9.30. Rongkäigule kaasaelajad
peaksid arvestama, et kui tavaliselt on Harjumaa trupid rongkäigu eesotsas, siis seekord ollakse saba lõpus. Laulupidu algab Tallinna lauluväljakul pühapäeval kell 14. | Marko Tooming
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Galerii: Kiili jaanituli
Kiilis toimus päev enne maakaitsepäeva suuri pidustusi kohalik
valla jaanituli, kus astus peaesinejana üles ansambel Justament.
Vallaelanikke oli üritusele tulnud korralikult, hinnanguliselt kuni
800.
Fotod: Reigo Salu

Kas maakera
on ümmargune?

Austatud lapsevanemad, õpetaja, külalised ja head lõpetajad!
Aastaid on üritatud teid koolis ja kodudes õpetada ja kasvatada, et te saaksite aru, mis on
õige, mis vale, mis on tõene ja
mis väär. See pole kerge olnud,
sest sageli ei usalda te meie kogemusi, vaid lausa peate ise
jalgrattaid leiutama. Midagi
imelikku selles pole, sest nii on
see alati olnud, nagu näiteks
anekdoodis, kus poeg 16-aastaselt mõtles, et isa on täiesti ohmu, aga saanud 30-aastaseks,
arvas märkavat, et isa on kõvasti arenenud.
Tänapäeval ei tule info vaid
kodust või koolist ja seetõttu on
olukord keerulisem, kui oli varem. Võib isegi öelda, et tänapäeva maailma üks kesksemaid
küsimusi ongi see, kuidas saaks
meie käsutuses olevast tohutust
infohulgast eristada tõest informatsiooni valest.
Aga mis on tõde? Kas tõde on
see väide, mis on kooskõlas tegelikkusega? Või on tõesed hoopis need uskumused, mis n-ö
töötavad, sest on meile hetkeliselt kasulikud ja absoluutset tõde pole olemaski.
Öeldakse, et me elame tõejärgses maailmas, sest väga raske on eristada tõde ja valet. Valel on tänapäeval pikad jalad.
Sotsiaalmeedia toel paiskuvad libateooriad sekunditega üle maailma. Nagu kuulus liblika tiivalöögi efekt
(mille kohaselt võib liblika
tiivalöök Brasiilias vallandada lumelaviini mujal maailmas) on valeinfo levik ja eristamatus juba maailma lahutamatu olemus.

Uus ja parem sünnib
uute seoste leidmisest ja tehnoloogia
areng pakub selleks
kasvavas tempos
võimalusi.
Tegelikult pole alternatiivse
tõe maailm 21. sajandi väljamõeldis. Kui näiteks minu põlvkond koolis käis, siis polnud ajaloo- või faktimoonutuste toonastesse õpikutesse kirjutamine toonaste võimude jaoks mingi küsimus. Näiteks on üks minu kolleeg meenutanud, et
1980ndate alguses, kui Eesti
ajaloost polnud veel võimalik
ausalt rääkida, küsinud lõpuklassi õpilane, et kas MRP
(Molotovi-Ribbentropi pakt) salaprotokollid on ka tegelikult
olemas. Õpetaja vastas, et ta pole neid lugenud, niisiis õpetaja
ei valetanud ega rääkinud ka
tõtt. See oli keeruline kunst, mida britid nimetaksid oskuseks
tõega säästlikult ümber käia.
Aga ometi oli tollases segaduses mingi mõõdutunne. Jah,
Moskva muutis kõikide
maakaartide mõõtkavu ja ajaloosündmusi nii, et kaardid ja
ajalugu olid hädavaevu kasuta-

miskõlbulikud, kuid see oli pigem tegelikkuse moonutus, mitte alternatiivne fakt, nagu tänapäeval öeldakse.
Hoopis teine lugu on kui ma
tänasel päeval loen, et planeet
Maa on lame või et MMS (kloordioksiid) on imeravim või et
lennukid piserdavad taevast inimeste tahet halvavaid kemikaale. Tõestamata faktid ja alusetud arvamused kuulutatakse tõsiseltvõetavaks ning neid levitavad täies tööjõus ja justkui
koolis käinud inimesed.
Veel mõned nädalad tagasi ei
teadnud keegi midagi Õismäe
“emapuust”, kuid piiramatu
meediaruum, edevad kõneisikud ning lähenevad valimised
on loonud eimillestki midagi ja
me peame küsima, kas meie
ühiskond ikka toimib ratsionaalselt, austades fakte ja toetudes teadussaavutustele (st
väidetele, mis vastavad tegelikkusele) või tehakse otsuseid,
lähtudes kellegi hetkekasust.

Paradoks on aga selles, et
teatavas mõttes oleme jõudnud
ideaalsesse demokraatiasse:
igaühe arvamus maksab ja igaühe hääl loeb. Sotsiaalmeedia
on säärase infoleviku täiuseni
viinud ja nüüd võivad kõik informatsiooni toota ja oma arvamust levitada. Õigus oma arvamuse väljendamisele kuulub
inimõiguste valdkonda ja seetõttu pole võimalik kehtestada
nõuet vaid tõest informatsiooni levitada.
Võibolla on see progressiivne, sest esimest korda maailma
ajaloos võib igaühe arvamus
tõepoolest lugeda. See on uus ja
tundmatu olukord ja sellega on
tõeliselt raske harjuda ja kool
peab toetama ja arendama iga
noore kriitilise mõtlemise võimet – paremat rohtu hetkel ei
tea.
Elu ei koosne õigetest ja valedest vastustest. Eriti selgelt
saame sellest aru, kui kooliaeg
jääb selja taha. Võibolla veel
unenägudes näeme hirmupilte
koosinusest ja tangensist, aga
võin teile kinnitada, et päise
päeva ajal pole mina neid kor-

dagi peale koolilõppu enam kohanud.
Mina soovin teile loovust,
loogikat, elurõõmu ja julgust –
need on minu meelest neli asja, millega jõuate edasi. Faktiteadmised, keeled, avar maailmapilt ja treenitud aju annavad
tööriistakasti, mis võimaldab
mõelda ja luua.
Uus ja parem sünnib uute
seoste leidmisest ja tehnoloogia areng pakub selleks kasvavas tempos võimalusi. Muidugi, tehisintellekti jms on seotud
ka mitmed ohud, kuid robotite
mäss jääb ilmselt ulmefilmidesse. Fakt on aga see, et tänu robotitele kaovad lihtsad tööd
mitte kiiresti, vaid lausa kiirendusega ja see olukord on juba
käes.
Seetõttu tulebki olla tark,
julge, loominguline ja elurõõmu täis. Igaüks teist on milleski eriline ja igaühel on kordaminekuid. Selle eest ma tänan nii
teid kui teie vanemaid. Vanematele soovin, et leiaksite oma lapse jaoks jätkuvalt aega, mis sellest, et ta juba iseseisvalt oma
elu sättida tahab. On asju, mida saab üksnes oma vanematega arutada.
Ma tänan kõiki Kiili Gümnaasiumi õpetajaid ning töötajaid. Te olete väga tublid,
meil on head õpitulemused:
üks kuldmedal ja kaks hõbemedalit gümnaasiumiastmes
ning kaks kiituskirjaga lõpetajat põhikoolis. Lõpueksamitest tõstaksin esile inglise keelt
nii gümnaasiumi kui ka põhikooli arvestuses, sest mõlemal
juhul on tegu üle aastate silmapaistvate tulemustega.
Aga sama oluline on olnud
õpetajate energia õppekäikude,
õpilasürituste jms korraldamisel, sest õppimine pole ammu
enam pelk klassiruumis õpiku
pähe tuupimine. Õpetajad, ma
tean, et see, mis te teete, on väga raske, keeruline ja iseennast
kulutav. Aga kui tulemuseks on
klassitäis särasilmseid noori inimesi, ei ole ükski minut kulutatud ajast tühja läinud.
Klassijuhatajad, ainult teie
teate, kui palju magamata öid ja
lõputuid arutlusi oma klassi lastevanemate ja ka iseendaga see
seltskond siin põhjustanud on.
Aga teie teate sedagi, et kõige
tähtsam on paraku silmale nähtamatu. Tänan, et olete vastu
pidanud.
Ma tänan ka Kiili kogukonda, kes aktiivselt koolielule kaasa elab. Võin teile kinnitada, et
meie kool heas seisus ja et paljusid muretsema pannud kahe
vahetuse või gümnaasiumina
jätkamise probleem saavad teile sobiva lahenduse. 2019 avatakse uus õppehoone ning gümnaasium jätkab töötamist tähtajatult. | Mihkel Rebane, Kiili
Gümnaasiumi direktor

Kiili Gümnaasiumi lõpetajad 2017, XII klas
Annika Aguraiuja, Lauri Arumeel, Rita Kan
Salupuu, Elisabeth Siimer, Kärt Tiisvend, A

Kiili Gümnaasiumi lõpetajad 2017, IX A
Madis Aasalo, Merili Aksin, Jan Arro, Rait
Sten Rajasaare, Getter-Stiina Reiljan, Rasm
Harry-Otto Westholm.

Kiili Gümnaasiumi lõpetajad 2017, IX B
Martin Grensman, Inge Ivaste, Karmo Jürg
Henry Naudi, Patrick Nellis, Sander Palang
nas Vint, Laura-Liisa Volt.
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nistik, Veiko Kapp, Marten Kolk, Kerstin Krebs, Sigrid Lauring, Andreas Nurk, Ardo Pajo, Maibritt Raidma, Siim Rajasaare, Henry Roos, Nils Erik Rühka, Erik
Arry Varatu, Laura Väikemaa.

Ilja, Reimond Järvsalu, Pipi Kanistik, Erik Karri, Erkki Laagriküll, Mattias Linnamägi, Kert Loosaar, Randor Mannov, Karolina Perv, Saara Pors, Teele Raja,
mus Rüütel, Henry-Sven Saarjärv, Anete Salu, Taavi Tammaru, Allan Varatu, Kristofer Viikmaa, Rein-Matthias Viljak, Brigitta Voogla, Hendrik Väljataga,
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KIILI KUNSTIDE KOOLI LÕPETAJAD 2017
Muusikaosakonna noorem vanuseaste
Kadi Maarja Arismaa (viiul, õp Ulvi Oismann)
Hannes Erlich (tšello, õp Kristian Plink)
Philip Jõgi (kitarr, õp Robert Jürjendal)
Karl Jõgila (trompet, õp Priit Rusalepp)
Kaur Tristan Kommussaar (klarnet, õp Helena Tuuling)
Käroli Kütt (tšello, õp Kristian Plink)
Liisi Laus (viiul, õp Ulvi Oismann)
Laura Paas (tšello, õp Kristian Plink)
Markus Parts (saksofon, õp Helena Tuuling)
Paul Pärn (klaver, õp Tiia Koppel)
Marko Rajang (klaver, õp Sirle Piisang)
Mart Saluste (saksofon, õp Helena Tuuling)
Kert Kristofer Tallinn (viiul, õp Katrin Varik)
Kristin Üksvärav (flööt, õp Heili Meibaum)
Pärimusmuusikaosakond
Anna Võsokovski (õp Tiina Vaalma)
Muusikaosakonna vabaõpe
Sandra Koiduste (laul, õp Triin Lutsoja)
Mirjam Leppik (viiul, õp Ulvi Oismann)
Maria-Liisa Nõlvand (viiul, õp Ulvi Oismann)
Signe Rohi (klaver, õp Sirle Piisang)
Mark Erik Tölpt (kitarr, õp Robert Jürjendal)
Muusikaosakonna vanem vanuseaste
Liisa Mai Arismaa (klaver, õp Sirle Piisang)
Mari Einmann (viiul, õp Tiina Mäe)
Hanna Liisa Hanga (klaver, õp Tiia Koppel)
Sigrid Koor (klaver, õp Tiia Koppel)
Helena Karmen Kulden (viiul, õp Katrin Varik)
Kermo Kütsen (kitarr, õp Robert Jürjendal)
Erkki Laagriküll (kitarr, õp Robert Jürjendal)
Laura Männilaan (viiul, õp Katrin Varik)
Kertu Paal (klaver, õp Ädu Laur)
Kunstiosakond:
Alice Kahu (õp Katrin Koskaru)
Mirjam Kuus (õp Katrin Koskaru)
Nele Laurima (õp Katrin Koskaru)

Kiili Kunstide Kooli
lõpetajad 2017
Maikuu 29. päev oli käesoleval aastal selleks päevaks, mil
saime oma lõpetajatele tunnustavate sõnade ja sooja käepigistusega välja anda lõputunnistused. Sel aastal oli ühe või teise
astme lõpetajaid kokku 27.
Numbri täpsemaks avamiseks sooviksin meenutada meie
õppe struktuuri. Muusikaosakonna põhiõppes õpitakse meil
kahes vanuseastmes. Noorem
vanuseaste on baaskursuseks
kõigile põhiõppe õpilastele, seal
toimuvad pillimängu kõrval ka
solfedžotunnid. Noorema vanuseastme järel jagunevad õppijad kaheks. Need, kel jõudu ja
tahtmist ning ka oskusi piisavalt, saavad jätkata vanemas vanuseastmes, kus pillitundide ja
solfedžo kõrvale tuleb ka muusikaajalugu.
Teiste jaoks on valikuks vabaõpe, kus lisaained puuduvad
ning tegeletakse ainult erialaga.
Pärimusmuusikaosakond sarnaneb muusikaosakonna noorema astmega – harjutatakse ja
mängitakse erinevaid rahvapil-

le, kuid siin õpe nelja aastaga
piirdubki.
Kunstiosakonnas algab õpe
eelklassidest ning alles alates
üldhariduskooli V klassi jõudmisest avanevad meie õpilastele 4-aastase õppekavaga põhiosakonna uksed.
Kõige pikemalt on seega
meie kooli õpilaseks olnud
muusikaosakonna vanema vanuseastme ja kunstiosakonna
lõpetajad ning vabaõppe lõpetajad, kuid sellega ei taha ma
tõmmata maha noorema vanuseastme ja pärimusmuusikaosakonna lõpetajate tööd ja saavutatud teetähise olulisust.
Oluline teetähis on see kõigi
27 õpilase jaoks ning loodetavasti jätkub kõigi tänaste lõpetajate tee oma valitud erialal kas
siis edasi õppimise tähe all või
edasi tegelemise tähe all. Usun,
et see muusika- ja kunstipisik,
mis meie lõpetajaid on seni edasi viinud, ei jäta neid niipea ning
ka nende järgnevad aastad on
jätkuvalt täis muusikat ja kunsti. | Kalev Vaidla, Kiili kunstide Kooli direktor

genson, Otto Kivisalu, Carolyn Kokk, Markus Kolk, Alexandra Kolsar, Tobias Erik Liiva, Lauri Luup, Karl Mell, Lennart Mathias Männik, Anette Müürsepp,
g, Auris Prääm, Fredy Roos, Ingrid Sooberg, Christofer Žuranjuk, Kaspar Tiisvend, Ralf Tõra, Mark-Erik Tölpt, Britta Unt, Karl Erik Villems, Caroly Vilo, JooMuusikaosakonna vanema vanuseastme lõpetajad.
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Arvamus: võimu hind
Haldusreformi ühe efektina allikaid. Kiili peamine püsikinesitletakse valitsemiskulude del tulu moodustub elanike
alanemist. Kumbki Kiili valda ei maksudest. Viimastel aastatel
ähvarda. Pealegi tuleks valitse- suurenesid nii elanike arv kui
miskulu osakaalu mõõtmisele nende sissetulek ja valla makkogukulust suhtuda ettevaatli- sutulu. Aga ka valitsemiskulud.
kult. Sest iga valla tulu ja kulu Arvan, et selgema pildi annabpoolel figureerib rida vähem- ki valitsemiskulu mõõtmine
kindlaid või suisa ühekordseid maksutulu suhtes.
Kiili vald Maksutulud Üldised valitsussektori Osakaal
teenused (kulu)
2015
4 751 807
300 961
6,3%
2016
5 385 517
521 855
9,7%
Võrrelduna meie naabriga
Rae vald Maksutulud Üldised valitsussektori
teenused (kulu)
Osakaal
2015
15 786 570
1 019 008
6,5%
2016
17 759 024
985 050
5,5%
Allikas: www.fin.ee/finantsulevaated
Mida vähem kulutab valla- tutasu. Kahjuks just säärane eelvõim enesehalduseks, seda nõu 15.06.2017 volikogule esienam ja kvaliteetsemaid avalik- tati. Tasumäärade suurendamike teenuseid saab ta pakkuda ne on eriti taunimisväärne oluinimestele. Ainuüksi sel põhju- korras, kus töö sisu püsib laias
sel väärivad pidamiskulud alati plaanis muutumatuna, sest lõtähelepanu ja ka kriitikat. Mõ- viosa volikogu otsustuspädevunel juhul pole kulude suurene- sest delegeeriti juba 01.04.2000
mist siiski võimalik vältida. Nii ära, peaasjalikult ametnikest
näiteks sätestab seadus, et enam koosnevale vallavalitsusele. Valkui 5000 elanikuga vald peab laeelarve kasvu ja maksutulude
kasvatama volikogu liikmete ar- ülelaekumise valguses kestab
vu seniselt 15lt vähemalt 17ni. hea aeg. Heal ajal ei peaks voliKuid keegi ei käsi meil paralleel- kogu näitama halba eeskuju. |
selt tõsta volikogu tööst osavõ- Indrek Grusdam, volikogu liige
VASTULAUSE
KIILI VALLAVALITSUSE KOMMENTAAR
Kiili valla valitsussektori kulud olid 2015. aastal 529 621 eurot ja 2016.
aastal 524 460 eurot – vastavalt 11,1% ja 9,7% maksutulust, ehk siis
tegelikult on toimunud hoopis langus. Korrektsed andmed on kättesaadavad Kiili valla majandusaasta aruannetest. Võrdluseks, Kiili vallast ca kaks korda suurema elanike arvuga Saku valla vastav kulu on
nii 2015 kui 2016 ca 13% ehk vastupidiselt väidetule on Kiili vald Eesti
kontekstis silma paistnud pigem madalate valitsusektori kuludega.
Kiilist madalamate kuludega on vähesed omavalitsused, sh Rae vald
tulenevalt eelarve oluliselt suuremast mahust. Valitsussektori kulude
alla kuuluvad lisaks vallavalitsuse ja volikogu kuludele veel laenude
intressikulud ja muud üldised kulud – nt valimiste kulud, ELL ja HOLi
liikmemaksud jne.

Kiili kodutütred võitsid
Salupere Luureretke
16.–17. juunil toimus Noorte
Kotkaste Tallinna maleva ja Kodutütarde Tallinna ringkonna
poolt korraldatud traditsiooniline Salupere Luureretk 2017.
Sellel aastal toimus see juba 6.
korda. Kokku oli võistkondi 11,
nendest neli olid külalisvõistkonnad (kolm Harjumaalt ja üks
võistkond Raplast). Kiilit esindasid Kiili Imelise Aasa kodutütred, koosseisus Eliise Riimand, Miia Eliise Pors, Marii
Kaljulaid, Kärt Roossaar.
Oma oskusi tuli näidata takistusradade läbimisel, lõkkel
vee keetmises, paadiga veekogu

ületamises, tuli edastada meditsiinilisi andmeid raadiosaatja
kaudu. Lisaks oli vaja maastikul
orienteeruda, otsides üles sinna paigutatud punktikohad.
Kindlasti kõige meeldejäävam ülesanne oli viimane, kuhu
tuli minna täisvarustuses ning
ületada tuli mudase põhjaga
veekogu. Ülesannet sooritades
sai märjaks ja väga sopaseks.
Meie tublid kodutütred saavutasid sellel võistlusel esimese koha! Lisaks sellele tuli ka
võistluse üldvõit Harjumaa
noortele kotkastele. | Reelika Riimand

Foto: erakogu

Mullu peeti Sõmerus külapäeva mereaasta võtmes.

Külade päevad on
tänavu neljas kohas
Külla kutsuvad Sõmeru, Oti, Luige ja Kangru.
Ka tänavu toimuvad juulis-augustis Kiili avatud külade
päevad “Külast külla”. Suurt
ühist organiseerimist ei ole, iga
küla korraldab oma päeva ise
ning otsustab, mida parajasti
külalistele pakkuda on.
Otsa teeb 29. juulil lahti valla lõunaosas paiknev Sõmeru
küla, kus kohaliku külapäeva
eestvedajaks on külavanem Katrin Martinson. Tema sõnul korraldatakse külapäeva kolmandat aastat.
Külalisi on varem käinud
paarisaja ringis, ka sel aastal oodatakse, et vallarahvas leiab tee
lõuna poole üles. “Sõmeru on
Nabala küla – meil on pikaajaline ajalugu, meil on eakaid jal
lapsi ning neid, kes midagi teha
viitsivad. Meil on pimedus pime
ja vaikus vaikne,” ütles Martinson.
Minnakse metsa
Tänavu pakub Sõmeru külarahvas laste- ja noortekultuuri aasta peale mõeldes külapäeva egiidi all võimalust osaleda matkal.
“Ootame külalisi ja Sõmeru-sõpru 29. juulil kell 12 Angerja oja sillale Sõmeru külas
riigimaanteel 11115. Ning me ei
lähe Saarte raba suunas. Ma arvan, et mitte ükski külapäevamatk ei lähtu samal ajal samast
kohast, seega kindlasti on see
teistest erinev,” rääkis külavanem. “Kes matkamisest ei huvitu, on oodatud kell 14 Vähja tallu, seal on avatud kohvik ja toimub trummikontsert.”
Kui aga matkale tullakse,
peaks Martinsoni sõnul arvestama viiekilomeetrise metsamatkaga ja vastavalt riietuma –
head jalatsid, pikad püksid, sääsetõrje.
“Kes tulevad ainult Vähja tal-

lu kohvikusse ja trummikontserdile, võtku kaasa hea tuju.
Kohvikus ilmselt ei saa olema
kaardimaksevõimalust, seega
peab arvestama ka sellega,” lausus külavanem. “Meie ootame
oma külalisi väga, ärge jätke tulemata!”
Mustsõstarde festival
Järgmisena tirib külaväravad
avatuks Vaela küla (täpsemalt
Oti asum), kus 5. augustil korraldatakse Oti Mustsõstra Festival.
Sealse külapäeva eestvedaja
Heret Annus ütles, et Mustsõstra Festivalil otsivad kohvikupidajad mingi ühisosa või nüanssi seoses mustsõstardega. “Olgu see siis toit või jook, magus
või soolane, kaasamüüdavad
saadused või muu sobituv,” lisas ta.

“Usun, et Mustsõstra
Festival ongi omanäoline, ei tea, et Eestis
varem oleks korraldatud.”
Festivalile tuleb Väino Eskla,
kes pakub mustsõstraistikuid
müügiks ning teeb mustsõstarde degustatsiooni. Õhtul on kavas hoovikontsert koos õhtuse
kohvikuga. Üritus algab kell 12,
kontserdi algusajaks on kavandatud kell viis pärastlõunal.
“Usun, et Mustsõstra Festival ongi omanäoline, ei tea, et
Eestis varem oleks korraldatud,”
ütles Annus. “Eelmisel aastal
käis kohvikupidajate sõnul
ühest hoovist läbi ligi sada külastajat, sel aastal arvatavasti
juba rohkemgi.”
Kui Sõmeru on pikema ajalooga lõunaosa küla, siis Oti
asumi erilisus teistega võrreldes

TEAVE
KAIRE NUUT, LUIGE
KÜLAPÄEVA KORRALDAJA
Luige külas on avatud aedades
erinevaid tegevusi, mitte ainult
kohvikud. On pakutud suitsukala, on keraamika töötoad, vibulaskmised, jahikoerte kasvatamine, ponisõit jpm.
Kaks aastat on olnud Luige Kandikeskuses kohalike inimeste
käsitöö näitus. Sellel aastal on
maailma putukate näitus.
Tänavu toimub külapäev koos
Disainilaadaga ja ootame rõõmuga kõiki külalisi ka meie avatud aedadest osa saama. Kuna
küla on suur, siis on hea liigelda
ka jalgratastel.
Luige avatud külade päeva lõpetab kell 16.00 aiakärudega
võistlus. Osaleda saavad kõik.
Aiakärus peab kaasa sõitma pereliige/pereliikmed.

on kompaktsus ja pika ajaloo
puudumine. “Teeme ise oma
ajalugu ja kasvatame juuri,” ütles Annus. “Kohvikutepäeva puhul on selline asustustihedus
eeliseks – külastaja saab sobivasse kohta auto ära parkida ja
edasi kõik kohad jala läbi jalutada, vahepeal külakiigel puhata.”
Oti rahvas soovib külapäeval
teha külastajate elu võimalikult
mugavaks. “Märgime kohvikud
kaardile, tähistame sissepääsud
õhupallidega, koostame päevakava. Teeme üritusest Facebooki eventi, kuhu jooksvalt lisatakse uudiseid ja infot,” rääkis Annus
Lisaks Sõmerule ja Oti asumile toimuvad avatud külade
päevad veel kahes kohas: päev
pärast Oti üritust ehk 6. augustil ootab huvilisi külla Luige alevik, 27. augustil kutsub rahvast
külla Kangru alevik. | Marko Tooming

PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD JUULIS
96 Valli Evardson
95 Laine Laev
92 Helja Krinpus
88 Linda Saar
86 Helmi Viirsalu
85 Eetla Leedu
83 Marfa Žarova
83 Milvi Tammer
82 Vahur Kask
82 Loreida Salumäe
79 Eevi Leppik
79 Marian Fedukha
78 Marje Rämmi
78 Eve Kaljusaar
77 Koidu Solo
76 Evi Kask
76 Elle Kurmiste
76 Uno Sirel
75 Tiit Kõuhkna
75 Aime Valdna
75 Enno Sulg
75 Anni Soosaar
70 Aet Tammerik
65 Boriss Izotov
65 Natalja Izotova
65 Ene Mäe

26.07
29.07
29.07
27.07
25.07
02.07
02.07
28.07
01.07
20.07
27.09
27.07
21.07
22.07
31.07
02.07
12.07
14.07
08.07
09.07
24.07
31.07
29.07
01.07
07.07
12.07

SÜNNIPÄEVAD AUGUSTIS
87 Nelli Toater
86 Ants Veskimäe
85 Voode Kööp
85 Leili Allik
84 Aleksandra Chertova
84 Elmar Iida
80 Anne Juhkam
79 Rein Viljak
78 Valdur Suits
78 Vello Suits
78 Üllar Hiiekivi
77 Võido Rahula
76 Elmi Tiismus
76 Elmar Metsar
76 Helgi Väljataga
75 Valeri Popov
65 Marju Rühka
65 Hubert Märska
65 Elvi Leosk
65 Maire Matis
65 Krista Tauts

10.08
18.08
12.08
21.08
28.08
29.08
04.08
10.08
19.08
19.08
29.08
07.08
04.08
11.08
25.08
19.08
01.08
03.08
08.08
18.08
25.08

MEIE VALDA SÜNDISID
• 10. mai Kertu Johanna Kruve,
palju õnne, Krista ja Kristjan Kruve!
• 15. mai Aron Laigna, palju õnne,
Merilyn ja Hardi Laigna!
• 21. mai Abram Raudmees, palju
õnne, Kati Koosa ja Jüri Raudmees!
• 24. mai Iiris Valdmees, palju õnne, Helbe ja Egon Valdmees!
• 29. mai Marten Kivi, palju õnne,
Mariel Laaban ja Eigo Kivi!
• 1. juuni Gert Ventsel, palju õnne,
Kelly Ojavee ja Margus Ventsel!
• 4. juuni Charlotte Jõgi, palju õnne, Marion ja Erkki Jõgi!
• 4. juuni Henry Haltunen, palju
õnne, Veronika ja Ivari Haltunen!
• 9. juuni Matvei Kalinaitšev, palju
õnne, Jelena Kalinaitševa ja Dmitri Kalinaitšev!

Öörahust tuleb
kinni pidada!
Korrakaitseseaduse § 56 lg 2
alusel on ajavahemikus kell
22.00–6.00, puhkepäevale eelneval ööl (reede-laupäev) kell
00.00–7.00 keelatud tekitada
kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või
valgusefekte. Korrakaitseseadus
§ 56 ei kohaldata müra ja valgusefektide üle, mis on tekitatud päästetöö käigus või alarmsõiduki poolt, kohaliku omavalitsuse loa alusel või ööl vastu
1. jaanuari, ööl vastu 25. veebruari või 24. juunit. | Mikk Pihu,
piirkonnapolitseinik

Väljaandja Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa. Toimetaja Marko Tooming | E-mail: marko@harjuelu.ee | Telefon: 679 0271. Reklaam ja kuulutused: myyk@harjuelu.ee.
Lehetoimetusel on õigus kaastöid nende selguse mõttes toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita. Toimetaja ega väljaandja ei vastuta kaastööde autorite või allikate esitatud seisukohtade
õigsuse ja arvamuste eest. KIRJUTA ARVAMUS VÕI KOMMENTAAR: Märkad oma koduvallas midagi, mis silma riivab või rõõmu teeb; tahad midagi välja öelda, mis hingel on, kedagi kiita või laita; arvad teadvat, mida
saaks paremini teha kui seni ja tahad oma arvamust kõigi Kiili valla elanikega jagada? Kirjuta oma arvamuslugu või kommentaar aadressile marko@harjuelu.ee ja see võib leida tee Kiili Lehe arvamusteküljele.
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HANSAPLANTI AIANURK

Aedniku soovitused juuliks

Kiili vallarahva X sportmängude 9. ala – discgolfi – võitja Luige-Sausti võistkond.

Kiili vallarahva kümnendatel
sportmängudel 11 ala peetud
Kiili vallarahva X sportmängudel toimus juunikuus kolm
ala. Esmalt oli 10. juunil Saku
discgolfipargis kavas 9. ala –
discgolf. Osales 11 võistkonda.
Võistkonnas kaks meest ja üks
naine.
Kõige kindlamat kätt näitas
Luige-Sausti võistkond, koosseisus Silja Madison, Valdur
Schiffer ja Marko Saviauk, tehes
kambapeale kokku 167 viset.
Tubli teise koha saavutas Kiili I
võistkond, koosseisus Marita
Pirnipuu, Kristjan Leol ja suurmeister Jüri Käer, tehes 181 viset, ning 185 viskega saavutas
tubli 3. koha Vaela-Mõisaküla
võistkond, koosseisus Mari-Liis
Onno, Indrek Iljin ja Karl Aksin.
Järgnesid: 4. Maksimaa 190
viset, 5. Kiili 2 196 viset, 6. Kiili
Noored 205 viset, 7. Lähtse 207
viset, 8. Nabala-Paekna 214 viset, 9. Kangru 240 viset, 10. Metsanurga 311 viset, 11. Sõmerlased 194 viset (3 meest).
Individuaalne paremusjärjestus (3 paremat): naised – 1.
Maarja Noormets ( Maksimaa )
63 viset, 2.–3. Silja Madison
(Luige-Sausti) ja Marita Pirnipuu (Kiili I) 64 viset. Mehed – 1.
Marko Saviauk (Luige-Sausti) 50
viset, 2.–3. Valdur Schiffer (Luige-Sausti) ja Kristjan Leol (Kiili I) 53 viset. Suured tänud ala
läbiviimisel, Marko Saviauk!
10. juunil peeti Kiili Gümnaasiumi staadionil 10. ala –
kergejõustik. Osales 11 võistkonda. Võistkonnas kaks meest
ja üks naine. Alad: kaugushüpe,
kuulitõuge, 200 m jooks (naised), 400 m jooks (mehed). Iga
võistleja osales kõigil kolmel
alal. Võitis Kiili I võistkond,
koosseisus Kärt Roossaar, Margus Parts ja Krister-Martin Hani, kogudes kolme peale kokku
3023 p. Tubli teise koha (2933
p) saavutas eelmise aasta võitja Kangru kergejõustikutiim,
koosseisus Karoliine Rämmi,
Hans Erik Atonen ja Markus Vaher, ning väga tubli 3. koha saavutas Lähtse võistkond, koosseisus Kadi Kaljurand, Rando

TEAVE

Fotod: Kaupo Kütt

VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS PEALE 11. ALA
1. Kiili 1
93 p
2. Kiili Noored
92 p
3. Kangru
92 p
4. Kiili 2
88 p
5. Luige-Sausti
83 p
6. Lähtse
77 p
7. Maksimaa
74 p
8. Nabala-Paekna
70 p
9. Vaela-Mõisaküla
60 p
10. Sõmerlased
54 p
11. Metsanurga
48 p
12. Kiili Keerulised
1p

Pusa ja Rünno Pusa, kogudes
2722 p.
Järgnesid: 4. Kiili Noored
2646 p, 5. Nabala-Paekna 2525
p, 6. Vaela-Mõisaküla 2472 p, 7.
Luige-Sausti 2385 p, 8. Metsanurga 2021 p, 9. Maksimaa 1360
p, 10. Kiili 2 1168 p (üks mees ja
üks naine puudu), 11. Sõmerlased 1037 p (üks mees ja üks naine puudu).
Individuaalne paremusjärjestus (3 paremat): naised – 1. Kärt
Roossaar (Kiili I) 4.69; 6.57;
30,44 – 1283 p, 2. Miia Kaare
(Luige-Sausti) 4.48; 5.50; 31,61
– 1039 p, 3. Kadi Kaljurand
(Lähtse) 3.73; 7.19; 32,45 – 969
p. Mehed – 1. Hans Erik Atonen
(Kangru) 5.70; 7.94; 59,85 –
1304 p, 2. Raido Kivik (Nabala-Paekna) 5.10; 8.63; 1.01,49
– 1170 p, 3. Kerth Aun (Kiili 2)
4.95; 8.45; 1.00,34 – 1168 p.
Suured tänud ala läbiviimisel:
Siim Rannik, Meelis Atonen,
Vaike Kuusk, Heli Pusa!
15. juunil peeti Männiku
krossirajal 11. ala – valikorienteerumine. Esmakordselt kavas
olnud alal osales 9 võistkonda.
Võistkonnas kaks meest ja üks
naine. Üllatusvõidu noppis Kiili Noored võistkond, koosseisus
Eliise Riimand, Erki Olesk ja Erik
Olesk, kogudes 195 p. Teise koha saavutas 192 p. Kiili I võistkond, koosseisus Kärt Roossaar,
Margus Parts ja Armin Soosalu,
ning tubli kolmanda koha Kangru võistkond, koosseisus Kätlin
Atonen, Meelis Atonen ja Urmo
Ilves, kogudes 186 p.

Naiste arvestuse parim – Maarja Noormets.

Ketta järele tuli ka vette ronida.

Järgnesid: 4. Luige-Sausti
186 p; 5. Vaela-Mõisaküla 174
p; 6. Kiili 2 165 p; 7. Nabala-Paekna 150 p; 8. Lähtse
132 p; 9. Maksimaa 144 p (üks
mees puudu).
Individuaalne paremusjärjestus (3 paremat): naised – 1. Ingrid Sooberg (Vaela-Mõisaküla)
– 54 p, 2. Mari Volberg (Maksimaa) 51 p, 3. Kaja Muuli (Nabala-Paekna) 48 p. Mehed – 1.
Erki Kriks (Maksimaa) 93 p, 2.
Fred Viidul (Luige-Sausti) 87 p,
3. Rainer Kravets (Kiili 2) 86 p.
Suured tänud ala läbiviimisel,
Mart Sooberg!
NB! Nüüd teeme Kiili vallarahva X sportmängudel väikese

vaheaja, oleme puhkusel:). Järgmine ala 23. augustil – ratas +
jooks-teatevõistlus. Soovin kõikidele toredat ja sooja suve. Olge mõnusad! Teiega on lahe olla!
Sel aastal läheb arvesse kõik
17 ala. Selge on praeguse seisuga see, et mitte midagi pole veel
selge. Ees ootab veel 6 ala – ratas+jooks-teatevõistlus, võrkpall, koroona, keegel, darts, mälumäng. Kõikide alade tulemusi, juhendeid ja kõike muud mis
seonduvad Kiili vallarahva
sportmängudega, saab näha Kiili valla kodulehel – sündmused
– Kiili vallarahva sportmängud.
| Kaupo Kütt

Juulis puhkevad õide aiakuningannad roosid, päevaliiliad
näitavad oma erivärvilisi õisi ja
suvelillede õitsemine on täis
hoos – aed õitseb! Juuli on aeg
nautida aeda, astuda hommikul
paljajalu kastemärjale murule
ning noppida peenrast mõni
maasikas või sõstar ja talletada
kõike seda ilu ja soojust.
• Juuli on südasuviste õitsejate päevaliiliate aeg! Seda vähenõudlikku lille on paljudes
huvitavates värvitoonides. Päevaliilia õis avaneb hommikupäikesega ja kustub päeva lõppedes – sellegipolest õitseb ta nii
rohkelt, et õisi jätkub nädalateks.

• Hävita umbrohtusid! Niida
umbrohud ka aia tagant ja kraavikallastelt, nii väldid umbrohuseemnete levimist aeda.
• Praegu on õige aeg puude
ja põõsaste vesivõsude tagasi
lõikamiseks: nii ei hakka need
järgmisel kevadel uuesti kasvama.
• Jälgi marjapõõsaid ja kirsse – kui sa ei taha oma saaki lindudega jagada, kata põõsad
kaitsevõrguga.
• Maasikaid korjates eemalda peenralt ka hallitanud marjad, nii väldid hallituse levikut
tervetele marjadele.
• Pidurda liigse vee aurumist
peenardes multšimisega, parim
vahend selleks on männikooremultš.
• Potitaimed terrassil ja rõdul vajavad lisaks kastmisele ka
lisaväetamist! Kasta vaasides
kasvavaid suvelilli pidevalt nõrga väetiselahusega, siis õitsevad
nad rikkalikult kogu suve!
• Kui lähed pikemaks ajaks
kodust ära, tõsta amplid varjulisse kohta, et need kauem niis-

kena püsiks.
• Lõika püsililledel äraõitsenud õied tagasi, nõnda õitsevad
mõned liigid suve jooksul veel
korduvalt.
• Toesta kõrgekasvulisi lilli,
tuulise ilmaga kipuvad need
murduma.
• Väeta vedelväetisega ka tomateid, kurke ja paprikaid.
• Raputa õitsvaid tomateid
õrnalt, et soodustada tolmlemist. Näpista ära lehekaenaldesse tekkinud külgvõrsed.
• Parim aeg korjata ravimtaimi: kummelit, pärnaõisi, punet,
naistepuna, liivateed, melissi,
münti jne.
• Jälgi ja võitle varakult kahjurputukate ja tigude võimalike
rünnakute vastu! Eriti jälgi
roose.
• Kuu lõpus, kui rooside esimene õitsemine on möödas, lõika roosipõõsaid tagasi, et neid
uuesti õitsema ergutada.
• Võta üles tulbi- ja hüatsindisibulad. Pane juurde nimesildid ja vii sibulad kuivama sooja
õhulisse kohta.
• Puhasta põua ajal rohetama läinud aiatiiki. Põhjamuda
kasuta kompostina.
• Kuival ajal niida muru harvem ja kõrgemalt.
• Kuuma ilmaga kasta ka
kompostihunnikut, siis valmib
kompost kiiremini.

Toas
• Ära unusta, et soojal suveajal vajavad toataimed samasugust hoolt kui õues kasvavad
hoolealused!
• Jälgi, et keskpäevane päike
aknalaual olevatele taimedele
liiga ei teeks.
Võta aega nautimiseks – juuli on õiterohke aeg, imetle oma
aeda!
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SPORDIUUDISED
Fotod: erakogu

Sõmeru külapäev toimub sel aastal 29. juulil. Kuna 2017
on laste- ja noortekultuuri aasta, siis teeme ühiselt väikese
metsamatka. Oodatud on kõik, kel hing on noor või lapsik.
Kohale on lubanud tulla sääsed, parmud ja palavus (või
vihm). Kohtume 29.07 kell 12.00 Angerja oja sillal Sõmeru külas (riigimaantee 11115). Tark paneb jalga pikad püksid ja head jalatsid. Meid ootab ligikaudu 5 km natuke metsikut maastikku üllatustega.
Kellele tundub metsas rähklemine liiga väsitav, on oodatud
kohvikusse ja trummikontserdile Vähja talu õuele kella
14.00ks. Tulge kohale!
Küsimused võib saata aadressile somerukyla@gmail.com.

Töölissportlaste maailmamängude võrkpalli võitja Eesti koondis.

Jalgrattasport
Eesti meistrivõistlustel jalgratturite eraldistardiga sõidus
Lähtel võitis M14 vanuseklassis
(distants 10 km) pronksmedali
Gregor Kokk. Palju õnne! Lauri
Tamm saavutas tubli 6. koha!

Kergejõustik
TV 10 Olümpiastarti 46. hooaja finaalvõistlusel Kärdla staadionil võitis TN vanusegrupi
6-võistluses hõbemedali Miia
Kaare (4536 p): pallivise 41.89
– 4. koht; 60 m jooks 8,89 – 3.
koht; kaugushüpe 4.88 – 1.
koht; 60 m tõkkejooks 10,33 –
5. koht; kõrgushüpe 1.44 – 2.
koht; 600 m jooks 2.06,94 – 21.
koht. Palju õnne!
Eesti karikavõistlused Pärnu
Rannastaadionil: Mehed 100 m
jooks – 29. Hans Erik Atonen
12,05, 30. Jakob Nurmsalu 12,07.
Kaugushüpe – 15. Hans Erik
Atonen 5.87. Meeste 4x100 m
teatejooks – Tartu Ü. ASK meeskonna koosseisus 4. koht Hans
Erik Atonen.
Naiste 400 m jooksus võitis
hõbemedali Liis Grete Atonen,
ajaga 58,72. Palju õnne!
Harjumaa meistrivõistlustel
Kose staadionil võitis naiste kettaheites (tulemusega 48.37) ja
kuulitõukes (tulemusega 14.46)
kuldmedali Anu Teesaar. Palju
õnne!
PU18 vanuseklassis võitis
Markus Vaher 100 m jooksus
ajaga 12,09 3. koha. Palju õnne!
Kuulitõukes saavutas Markus 4.
koha tulemusega 12.21 ja odaviskes 5. koha tulemusega 27.93.

Petank
Eesti meistrivõistlused – singel – juunioride klassis 2. koht
Harry Lusbo. Palju õnne! Naised – 9. Merike Lusbo. Mehed –
19. Aigar Lusbo.
Eesti meistrivõistlused – tulistamine – mehed: 1. koht ja
kuldmedal Harry Lusbo. Palju
õnne! 14. Aigar Lusbo. Naised –
2. koht ja hõbemedal Merike
Lusbo. Palju õnne!
Eesti meistrivõistlused – se-

gaduppel – 15. Merike ja Aigar
Lusbo.

Võrkpall
Eesti kuni 17-aastaste (sündinud 2001 ja hiljem) noormeeste koondis võitis Ukrainas
toimunud EEVZA (Ida-Euroopa
Võrkpalli Assotsiatsiooni)
meistrivõistlustel kõik neli
mängu, viimases mängus koduplatsil mänginud Ukraina 3:2
(varem võideti nii Gruusiat, Lätit kui ka Leedut kuivalt 3:0). Tegemist on ajaloolise saavutusega, sest kunagi varem ei ole ükski Eesti koondis EEVZA meistrivõistlustel esikohani jõudnud.
Eriliseks teeb selle võidu veel
see, et Eesti koondises mängis
ka kaks Kiili valla poissi – Rasmus Meius ja Karl Erik Villems.
Palju õnne!
Selle võidu kohta ütleb üks
kohalik võrkpalliäss lihtsalt litaki-lataki ja kogu moos, nii
lihtne see ongi.
Palju õnne ka poiste vanematele ja treenerile!
Riias toimunud 5. CSIT Töölissportlaste Maailma Spordimängudel võitis meeste võrkpalliturniiri Eesti koondis, mis
koosnes peamiselt TTÜ/Kiili
võrkpalliklubi meestest.
Alagrupi mängudes suurt
pinget ei olnud, alagrupp läbiti
puhaste paberitega ehk kõik
mängud võideti 3:0. Võideti
Soomlaste TULi, Portugaallaste
INATELi, lätlaste MADONAt ja
LIDOSTA meeskonda.
Poolfinaalis mindi vastamisi
eksootilise Mehhiko võistkonnaga INDET. Mängust kujunes
igati tuline lahing, millest väljusid 3:2 võitjana õnneks meie
mehed (25:20, 25:20, 24:26,
13:25, 15:8)
Finaalis mindi kokku Austria
ASKOE võistkonnaga, kellele
kaks aastat tagasi Itaalias 1:3
kaotati, seega meestel oli midagi tõestada. Tulise ja väga kõrge tasemega finaali võitsid meie
mehed tulemusega 3:1 (25:22,
25:18, 23:25, 27:25) ja said magusa revanši kätte. Super!
Meeskonnas mängisid Kuldar Männilaan, Aleksander Eer-

EEVZA meistrivõistluste võitja Eesti U-17 koondis.

Irena Luks.

ma, Mihkel Sepp, Erik Mäekivi,
Kristo Meius, Andres Kärner,
Kaupo Kivisild, Henry Oro, Ahto Tuuling, Dmitri Korotkov,
Richard Orutar. Treener Jaano
Haidla.

Orienteerumine
Harjumaa meistrivõistlused
suundorienteerumises Kõrvemaal – noormehed M18 vanuseklass – 1. koht Rainer Kravets.
Palju õnne!
Naised N35 vanuseklass – 1.
koht Anneli Orav. Palju õnne!

Jalgpall
Meeste Rahvaliiga A-tasandi
III alagrupis hoiab Kiili Pallid
meeskond hetkel 5. kohta. Kui
esimene mäng kaotati, teine
võideti, siis järgmised kolm
mängu on jällegi tappa saadud.
Kolmandas mängus Arvato F.C.
meeskonnale anti loobumiskaotus, 4. mängus kaotati 7:8 FC
Lebo Ülesanne meeskonnale
(väravad Silver 2, Andrei 2, Jaan,
Sven, Sander 1) ning viiendas
mängus saadi 3:7 kolakas FC
SSSolutions meeskonnalt (vä-

ravad Toivo 2, Sven 1).
Meeste Rahvaliiga B-tasandi
I alagrupis kaotas FC Nabala
kolmandas mängus 0:8 FC Valge Poni Trahter meeskonnale ja
neljandas mängus 0:3 FC Seened meeskonnale.

Jalgrattasport
Eesti meistrivõistlustel jalgratturite grupisõidus – sportklassis, distants 91,7 km – võitis 2. koha ehk hõbemedali Tõnno Palm. Palju õnne!

Iluvõimlemine
Kiili Gümnaasiumi 5C klassi
õpilase Irena Luksi 2017. a saavutused ja tulemused: I Love
R.G 2017 iluvõimlemine
B-grupp 2. koht; Tartu Lõunakeskus Trohpy iluuisutamine
2.koht; Eve Cup 2017 Viljandi
iluuisutamine 1. koht; Elegance
Cup 2017 iluvõimlemine 3.
koht; Tallink Hotells Cup 2017
iluuisutamine 2. koht; Janika
Kevadturniir iluvõimlemine 3.
koht; New Spring Star 2017
young 2002–2004 girls 1. koht.
| Kaupo Kütt
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Mälestame ja avaldame
kaastunnet

REINUT KIILI
lahkumise puhul.
Kiili jahiselts

Mälestame ja avaldame
kaastunnet

HELMUT
LILLEPRUUNI
lahkumise puhul.
Kiili jahiselts

Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 15.06.2017 määrus nr 7 Kiili valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine.
Kiili Vallavolikogu 15.06.2017 otsus nr 12 Kiili valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu 15.06.2017 otsus nr 13 Kergliiklustee T11 ja Kergliiklustee T18 katastriüksuste omandamine.
Kiili Vallavolikogu 15.06.2017 otsus nr 14 Kurna tee T19 katastriüksuse
omandamine.
Kiili Vallavolikogu 15.06.2017 otsus nr 15 Kiili vallale kuuluva korteriomandi, asukohaga Luige alevik, Põllu tn 12-12, tingimustega võõrandamine otsustus korras.
Kiili Vallavolikogu 15.06.2017 otsus nr 16 Volikogu järgmise koosseisu
liikmete arvu määramine.
Kiili Vallavolikogu 15.06.2017 otsus nr 17 Kiili valla valimiskomisjoni
moodustamine.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMISKÜSIMUSED
30. MAI 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 141 Projekteerimistingimuste määramine
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti
koostamiseks Külluse tn 18, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 142 Kasutusloa väljastamine ehitise osale
(kaksikelamu sektsioon) Ristiku tn 1-2, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 143 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Rätsepa tee 33, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 144 Kasutusloa väljastamine ehitisele (lasteaed) Kullerkupu tn 10, Kangru alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 145 Ehitusloa väljastamine ehitisele (kergliiklustee) Lähtse külas Rätsepa tee äärde.
6. JUUNI 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 151 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Nõmme tee 41, Sausti küla
Vallavalitsuse korraldus nr 152 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Nõmme tee 41, Sausti küla
Vallavalitsuse korraldus nr 153 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Nõmme tee 41, Sausti küla
Vallavalitsuse korraldus nr 154 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Nõmme tee 41, Sausti küla
Vallavalitsuse korraldus nr 155 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Oksa tn 6
Vallavalitsuse korraldus nr 156 Ehitusloa väljastamine ehitiste (ärihoone) ümberehitamiseks ja küttesüsteemi muutmiseks Toompihla tn 1,
Kiili alev
13. JUUNI 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 165 Projekteerimistingimuste määramine
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti
koostamiseks Mõisaküla tn 9, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 166 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Oksa tn 2, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 167 Kasutusloa väljastamine ehitisele (üksikelamu) Side tn 36, Luige alevik
Vallavalitsuse korraldus nr 168 Kasutusloa väljastamine ehitisele (reoveepuhasti) Salu, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 169 Vaela külas Kustavi (endise nimega
Kuusiku) kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Vallavalitsuse korraldus nr 170 Riigihanke viitenumber nr 186010 “Luige-Kangru kergliiklustee ehitamine” pakkumuste vastavaks tunnistamine ja eduka pakkumuse kinnitamine
20. JUUNI 2017
Vallavalitsuse korraldus 179 Ehitusloa väljastamine ehitisele (kergliiklustee) Luige-Kangru kergliiklustee.
Vallavalitsuse korraldus nr 180 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Andrese tn 15 Kiili alev
Vallavalitsuse korraldus nr 181 Ehitusloa väljastamine ehitiste (üksikelamu ja garaaž) püstitamiseks Raudsepa, Sõmeru küla.
KESKKONNA- JA MAAKÜSIMUSED
30. MAI 2017
Vallavalitsuse korraldus 146 Tammetalu tn 7 kinnisasjaga piirneva maa
erastamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 147 Tammetalu tn 9 kinnisasjaga piirneva
maa erastamine.
6. JUUNI 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 112 157 Pargi tn 2 katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Vallavalitsuse korraldus nr 158 Männi katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Vallavalitsuse korraldus nr 159 Isikliku kasutusõiguse seadmine, Opma-

Otsime oma meeskonda
KEEVITAJAT! KIIRE!

Vajalikud MIG/MAG ja TIG keevituse
oskused ning kasuks tulevad nurk- ja
põkkõmbluse sertifikaadid.
Kontakt
info@riabmetall.ee
GSM 555 06754

ni tee T2, Kergliiklustee T32 ja KergliiklusteeT43
13. JUUNI 2017
Vallavalitsuse korraldus 172 Kohanime määramine, Lähtse tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 173 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, Boldon Grupp OÜ.
20. JUUNI 2017
Vallavalitsuse korraldus nr 182 Mooni tn 14 kinnisasjaga piirneva maa
erastamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 183 Tammetalu tn 46 kinnisasjaga piirneva
maa erastamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 184 Katastriüksuse jagamine, Kustavi.
MUUD KÜSIMUSED
20. JUUNI 2017
Vallavalitsuse määrus nr 5 Valimisjaoskondade moodustamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 198 Kiili valla valimiskomisjoni asukoha
määramine.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB TUTVUDA KIILI
VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, KIILI ALEV

13.06.2017 KIILI VALLAVALITSUSE KORRALDUSEGA NR 169 VAELA
KÜLAS KUSTAVI (ENDISE NIMEGA KUUSIKU) KINNISTU DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Kustavi katastriüksus asub Kiili vallas, Vaela küla põhjaosas, ca 5 km
kaugusel Kiili alevist ja ca 7 km kaugusel Tallinna linnast. Juurdepääs
planeeringu alale on 11115 Kurna-Tuhala teelt.
Kiili Vallavalitsus algatas 18.09.2007 korraldusega nr 543 “Kuusiku kinnistu detailplaneeringu algatamine” detailplaneeringu koostamise Vaela külas asuvale Kuusiku katastriüksusele. Detailplaneeringu koostajaks on Hirundo OÜ.
Detailplaneeringuga on kavandatud Vaela külas 3,34 ha suurusel maaalal Kuusiku (30401:001:0172) kinnistu planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine
kuni kahekorruseliste üksikelamute ehitamiseks ning heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Kehtestatud planeeringuga nähakse ette 12 krunti
ühepereelamutele ja kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud veealuse
maa (kraavi), spordirajatise aluse maa ja ühe elamumaa krundi liitmine ühiskondlikuks maaks ning tootmismaa krundi muutmine elamumaaks. Samuti nähakse ette planeeritud kruntide piiride korrigeerimist, ehitusala täpsustamist.
Detailplaneeringuga kavandatud tegevused ei ole vastuolus Kiili valla
üldplaneeringuga.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/448

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTEGA NR 1711802/04009 MAKSIMA II
MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU TÄPSUSTAMINE
Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Kiili Vallavolikogu 12.06.2001 otsust nr
16.
Kiili Vallavalitsuse poole pöördus 26.05.2017 taotlusega nr
1711002/05567 P.L. sooviga täpsustada Maksima II maaüksuse detailplaneeringut planeeringus ette nähtud krundi pos. 14 hoonestusala
suurust. Taotleja sooviks on suurendada planeeringus ette nähtud
hoonestusala ligikaudu 2%, et oleks võimalik mahutada ära hoonestusalasse projekteeritav elamu.
07.06.2017 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili valla projektikomisjon
ning otsustas, et Maksima II maaüksuse detailplaneeringus toodud
hoonestusala suurendamine krundil pos. 14 mahub lubatud piiresse, ei
mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust ning ei mõjuta krundil olevaid kitsendusi.
Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 2 alusel tohib projekteerimistingimustega täpsustada hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala
suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Käesoleva korraldusega suurendatakse planeeringus ette nähtud ehitusala 2 protsendi ulatuses. Selline detailplaneeringu muutmine ei ole vastuolus
ehitusseadustikus esitatud tingimustele.
Projekteerimistingimuste eelnõuga tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja veebilehel www.kiilivald.ee/ehitus-ja-planeerimine/avatud-menetlusega-projekteerimisteated ning ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee 3.–16.07.2017.

Harju Elu pakub suveks
tööd küljendajale –
InDesign, Photoshop – saada
CV aadressil ylo@harjuelu.ee.
VEIKOPP OÜ
www.veikopp.ee
Liiv, killustik, kruus,
muld, freesasfalt –
toome kohale ja kui vaja, paneme paika!
Pakume:
• transporditeenust (14,5 t veokid 6x4 külje peale kallutamise võimalusega ja kraanaga portekallur 6 t)
• treilervedu (max 18 t)
• kaeve-, planeerimis- ja laadimisteenust (ratasekskavaator,
roomikekskavaator 17 või 3 t ja Bobcat, lisaseadmed roxon
ja postiaugupuur)
• tõsteteenust (teleskooplaadur 17 m)
• anname rendile minilaaduri Bobcat, pinnasetihendaja
250 kg, mururulli jm tööriistu
• niidame muru (kogujaga murutraktor)
Helista 5342 5009 – aitame jõu ja nõuga!
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Kopp-laaduri teenus
Kaevetööd, vee- ja
kanalisatsioonitrassid,
drenaažikraavid,
vundamendiaukude
kaeve, mullatööd jne.
Kivisalu OÜ
Info: 5645 4137

ERAKUULUTUSED

Aedade kujundamine, rajamine ja
hooldamine. Aiandusalane konsultatsioon.
Kvaliteet tagatud. Tel 526 6771, 511 1513
Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel
515 9155
Fekaalivedu. Tel 5307 6766
Juunis on kõik Eesti lipud ja vimplid 10%
soodsamad! Tule telli veebipoest lipuvabrik.
ee
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee
Kas teadsid, et võid ennast tervisliku
toiduga saledaks süüa? Kõht on täis,
magusaisud kaovad. Trenn ei ole kohustuslik!
Alusta tasuta: erikorgu.ee
Katused, fassaadid, üldehitus- ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476, ehitus@
miltongrupp.ee
Katuste ja fassaadide pesemine ja värvimine.
Tel 501 0834
Katuste survepesu ja värvimine (plekk, kivi,
eterniit). Tel 5624 1509, Andres

niitmine. Tel 5554 7291

bar500@hot.ee

Müüa killustik, liiv, kruus, täitepinnas,
haljastusmuld, vundamendi tagasitäide kuni
20 t korraga, soodsalt kohaletoomisega!
Tellimine telefoni teel eesti ja vene keeles.
Tallinn/Harjumaa. Tomz. Tel 5805 7676

Ostan seisma jäänud firma. Tel 5808 8088

Müüa kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja
võrgus, klotsid ja tulehakatus 40 l võrgus
ja saepuru, tel 501 8594, kaminapuu.ee

Pakun muruniitmise ja trimmerdamise
teenust Kiili vallas, nii koduaedades kui ka
suurematel aladel. Helista ja küsi lisa tel
5566 0790

Müüa liiv, killustik, muld, freesasfalt, kruus
kohaleveoga. Tel 507 9362
Müüa märjad küttepuud. Valge lepp 33 €
/ rm, must lepp 36 € / rm, kask 39 € /
rm, metsakuiv okaspuu 35 € / rm.
Transport alates 5 ruumist. Tellimine tel
5349 2730, www.metsasoojus.ee
Müüa punase tamme kassetitaimed. Tel
5782 7272
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm (hind alates 33 € /
rm). Kojuvedu. Tel 522 7345. E-post
marek406@gmail.com

Korstna ja korstnapitsi ehitus. Tel
5557 9399

Müüa toored küttepuud – lepp 33 € / rm,
sanglepp 36 € / rm, haab 36 € / rm, kask
39 € / rm, saar 39 € / rm. Kogus alates
7 rm, transport hinna sees. Tel 5551 8498

Korstnapühkija ning pottsepa litsenseeritud
teenused. Akti väljastamine. www.aareahjud.
ee, tel 5621 1560

Ohtlike puude aastaringne raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee

Korstnapühkija teenused ja eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee

Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.
ee

Pottsepa ja korstnapühkija teenused. Ohtlike
puude/okste langetamine. Viljapuude
lõikamine. Muru niitmine ja trimmerdamine.
Tel 5348 7318 ja e-posti aadress igor@
inkteenused.ee
SKP Invest OÜ ostab metsamaad,
raieõigust ja põllumaad. Aus tehing,
õiglane hind ja kohene tasumine. Tel
508 0065, info@skpinvest.ee, www.
skpinvest.ee

Toyota ja Mercedese kokkuost: ostame
Toyota- ja Mercedes-marki sõidukeid, võib
ka pakkuda muid marke sõidukeid. Tel
5567 8016
Tuleohutusaudit. Küttesüsteemi ekpertiis.
Kasutusload. Tulipunane OÜ, tel 620 0542,
info@tulipunane.ee, www.tulipunane.ee
Tänavakivi, paigaldus ja müük, aedade
ehitus, haljastus. 14 aastat kogemust.
Kontakt tel 551 9855, henno.piirme@
gmail.com, www.kivivennad.ee

Korstnapühkija teenused. Tel 5553 8506.
info@korstnakunst.ee

Ostan erinevaid retro ja vanavara esemeid,
portselan, klaas, mööbel, raamatud jpm. Tel
5344 7574

Tänavakivide paigaldus, piirdeaedade ehitus,
haljastustööd, lammutustöööd, killustiku,
liiva, mulla müük. Tel 5599 8657, email
kuldnekivi@online.ee

Korstnapühkija teenused. Tellimine tel
5877 1665, info@puhaskolle.ee. www.
puhaskolle.ee

Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või
kaubiku, võib olla remonti vajav, pakkuda
võib ka vene autot. Tel 512 7543,

Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936

Korstnate ja korstnapitside ladumine. Tel
5877 3387
Lõikan hekki, trimmeriga, pika heina

Reklaamipinna broneerimine ja teadete edastamine
myyk@harjuelu.ee tel 646 2214.

