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~ Reedel, 21. juunil oli Kiili suur
gümnaasiumihoone otsast lõpuni täis elevust – kallistusi,
käepigistusi, sõbarlikke mükse,
häid sõnu, lillekirevust, aga ka
nukrust ja pisaraid. Saadeti teele lõpetajaid. Keskpäeval anti lõputunnistused põhikooli, õhtupoole said selle tähtsa dokumendi gümnaasiumi lõpetajad.
“Aastakümnete tagust koolilõpetaja jaoks valitsenud kindlust, et tulevikus ootab teda kindel töökoht ja kindel palk, tänapäeval enam ei ole. Ükskord, kui
ka kõik teid ees ootavad uued
koolid ja õpingud läbi saavad,
peate ise hakkama saama. Loomulikult on vanemad teid alati
aitamas. Aga eeskätt tuleb ikka
iseendil tubli olla,” kõneles vallavanem Aimur Liiva lõpetajatele. Ja manitses siis: “12. klassi lõpetamine pole mingi lõppjaama jõudmine, see on kõigest
vahepeatus enne lõplike valikute tegemist.”
Vallavanem avaldas lootust,
et kindlasti on noored kooli
seinte vahelt saanud kaasa tarkuse valida enda jaoks sobiv
teekond. “Loetud aastate pärast
on keegi teist ettevõtja, teine
arst, kolmas õpetaja, mõni saab
ametnikuks. Teie unistused on
kindlasti suured. Mina unistan
aga, et ükskord peale maailmas
ringivaatamist jõuaksite tagasi
Eestisse, kodusesse Kiili valda.
Et teie teadmised tooksid kasu
nii Eestile kui meie ühisele kodukohale,” rääkis vallavanem
Aimur Liiva noori teele läkitades oma unistustest.
Igatsus õnne järele
Pidulikku meeleolu aitasid luua
ja hoida laululapsed noorematest klassidest ja õpetajate naiskoor.
“Kuidas teha teie ees seisvaid
valikuid nii, et oma elule ükskord tagasi vaadates võiksite
öelda: jah ma olen õnnelikku ja
täisväärtuslikku elu elanud.
Igatsus õnne järele on omane
kõigile inimestele. Aga küsimusle, mis on õnn, ei oska meist
enamik vastata. Inglased ütlevad: õnn on kinni inimese peas
ja sõltub kolmest tingimusest –
et oleks kedagi armastada, midagi teha ja midagi luua. Enamik inimesi on täpselt nii õnnelikud, kui nad ennast olla lasevad,” kõneles elluastujaile kooli direktor Ruth Pekkenen.
Direktori heade soovide järel
algas tunnistuste kättejagamine, tunnustust ja kiitust pälvisid erinevates õppeainetes tublid olnud, aga ka kooli ajal spordis või kaunites kunstides silma
paistnud lõpetajad.
Ennekõike inimlikkust
Siis sai meenutusteks sõna kolm
gümnaasiumiaastat lõpetajate
klassijuhatajaks olnud Tiina Teder. “Mul oli ainulaadne võima-

lus veeta teiega koos 560 suurepärast matemaatikatundi, lisaks
sellele 105 klassijuhatajatundi;
seega oleme kohtunud julgelt
vähemalt 665 korda. Me oleme
koos kasvanud, mina olen kasvanud õpetajana, teie olete kasvanud noorteks täiskasvanuteks,” meenutas matemaatikaõpetajast klassijuhataja kolme
aastat arvudes.
“On olnud lihtsaid ja keerulisemaid aegu. Ei olnud alati ja
igas küsimuses lihtne üksmeelele jõuda. Kõik asjad saime aga
tehtud, isegi need, mis alguses
üsna võimatud tundusid. Ma
olen uhke teie üle ja selle üle, et
kõik koos oleme jõudnud siia,
tänasesse päeva,” kiitis klassijuhataja oma õpilasi.
“Aga see ei ole saanud teoks
vaid tänu teile endile. Teil on olnud väga toetavad vanemad.
Mitte ühtegi kirja pole ma saanud teemal, et miks mu lapsel
nii- või teistsugune hinne on,
miks käitumine pole alati eeskujulik. Kas see tähendab, et
teie vanemaid ei huvitanud, kuidas teil läheb. Risti vastupidi –
teie vanemad on väga hoolivad,”
kiitis klassijuhataja ka vanemaid, kes on üles kasvatanud
“tohutu toredad noore inimesed.” “Väärikust, üksteisest hoolimist ja ennekõike inimlikkust!”
Nende sõnadega saatis klassijuhataja Tiina Teder oma õpilased
eluteele.
Peame hakkama otsustama
Lastevanemate nimel tänas
õpetajaid ja kooli juhtkonda
Merle Kask.
“Lapsed said siit kaasa mitte
ainult teadmised, nad said koolist kaasa ka kogemuse, kuidas
tulevikus suhelda. Nad salvestasid kõik – nii teie optimismi
kui ka sihikindluse. Sest enamus
noorte päevast möödus ju siin,
kooliseinte vahel. Suur aitäh
selle töö eest, mis te teinud olete,” tänas lapsevanem Merle
Kask pedagooge.
“Nüüd, kui gümnaasium on
läbi, tuleb meil astuda siit uksest välja. Ja see maailm on üks
hirmus koht: kliima soojeneb,
maakera reostub, ümberringi on
vaktsineerimata lapsed ja mis
on kõige hullem – me peame
hakkama ise otsustama,” alustas lõpetajate nimel hoogsalt
oma lõpukõnet Kadi Kaljurand.
“Me tõime teie ellu päikest
aga me tõime kindlasti ka vihma. Me jääme alatiseks teie lillekesteks,” pöördus lõpetaja pedagoogide poole.
“Meil on teile viimane palve,
palun andke hoogu 27. lennule,”
ütles lõpetaja klassijuhataja Tiina Tederi poole pöördudes ja
õpetajale paberlennukit ulatades.
Õpetaja andiski hoogu. Nagu
ta kõik need kolm aastat teinud
oli. | Ülo Russak

“M planeet
“Meie
tu
tuleb päästa!”
| KKadi Kaljurand

Hoogu 27. lennule

Gümnaasiumi lõpetajad tänamas vanemaid, klassijuhatajat, õpetajaid, kooli juhtkonda ja kõiki teisi, kes on aidanud ja neile toeks olnud jõudmaks
edukalt gümnaasiumi lõputunnistuseni.

Esimest korda Kiili Gümnaasiumi ajaloos kingiti kooli lõpetajaile kooli vormimüts – et oleks vilistlasena alati hea tulla kooli ühisüritustele. Mütse jagas lõpetajatele klassijuhataja Tiina Teder (fotol keskel).
Ülo Russak

~ FOTOMEENUTUS

VÕIDUTULI SAABUS KIILI AEGVIIDUST
23. juunil peeti Harju 24. maakaitsepäeva Anija vallas, Aegviidu alevis. Päeva lõpus jagas Harjumaa Omavalituste Liidu esimees, Raasiku vallavaAllar Viivik
nem Andre Sepp Tartust saabunud võidetule edasi teistelegi omavalitsustele. Kiili valla tule võttis vastu vallavanem Aimur Liiva.
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9A klass
Klassijuhataja Triin
Maller (tagumises reas
keskel)
Karl Eelma
Triinu Jürisoo
Ott Kamar
Catleen Koort
Stella Kuuskmann
Karl Markus Kõrm
Jasper Laus

9B klass
Klassijuhataja Mari
Hinnov (tagumises
reas vasakult neljas)
Annely Arro
Triin Hiiekivi
Reimo Kariler
Karol Keelmann
Kaitel Keks
Bren-Sören Kopamees
Elis Laane

Markus Lepik
Laura Linkolm
Andreas Lootus
Karoliine Lootus
Markus Madi
Karl-Martin Nurm
Merili Pihlak
Miia Eliise Pors
Anette Ruutopõld
Laureen Soll
Andris Taal
Robin Hendrik Vint

Jakob Laiv
Marcos Lehtsalu
Tuuli Loho
Lisette Luik
Regiina Nikker
Mia Marta Olonen
Lisandra Pekkenen
Paul Pärn
Seiu Siim Raidaru
Annabel Seen
Martina Vesper
Martin Voit

Kiituskirjad põhi- Medalistid gümkooli
naasiumi lõpetalõpetamisel
misel (4x hõbe)
Aleks Kris Koppel
Tuuli Loho
Anette Ruutopõld
Martina Vesper

9C klass
Klassijuhataja Margit
Kuldvee (esireas vasakult esimene)
Mirjam Hiiekivi
Andero Jasson
Hanna Jõgila
Marii Kaljulaid
Karl Martin Karu
Marion Kiil
Aleks Kris Koppel
Meribell Leol

12 klass
Klassijuhataja Tiina
Teder (keskmises reas
vasakult esimene)
Helli Aas
Krister-Martin Hani
Hans Hannus
Oliver Ilp
Tauri Ivask
Elizabeth Jõgi
Andre Kaljulaid
Kadi Kaljurand
Hanna-Lotte Kastor

Andre Kaljulaid
Kadi Kaljurand
Karl Kuhlberg
Carmen Pirn
Taaniel Lutter
Martha Läänemägi
Martin Michelis
Kristin Ojasaar
Madis Pass
Siim Pass
Eliise Riimand
Kärt Roossaar
Oliver Sepp
Monika Znotinaite
Kärt Tepper
Aleksander Ventsel
Nele Väljataga
Mathias Kivi
Kaie Kodar
Karl Kuhlberg
Markus Lopato
Johanna Maar
Erik Neemoja
Laura Ots
Carmen Pirn
Iris Rannik
Rasmus Riismann
Carl-Tristjan Seeberg
Maria Säästla
Jakko Tänav
Markus Väljataga
Terje Atonen

Väljaandja Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2A, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa. Toimetaja Ülo Russak | E-mail: kiili@harjuelu.ee | Telefon: 646 2215. 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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Kiili Kunstide Kooli lõpetas 28 õpilast
~ 7. juunil oli Kiili Kunstide
Kooli saalis tavalisest pidulikum, toimus kooli lõpuaktus.
Kiili Kunstide Kooli lõpetas sel
aastal kokku 28 õpilast, kellest
4 lõpetas muusika põhiosakonna vanema astme (7. klass);
muusika vabaõppe lõpetas 2
õpilast (7. klass); kunstiosakonnas oli 6 ja pärimusmuusikaosakonnas 4 lõpetajat. Muusika põhiosakonna nooremas astme lõpetas 12 õpilast, kellest enamik

jätkab õpinguid muusikaosakonna vanemas astmes või vabaõppes. Lõpetasid:
Muusikaosakonna vanem aste
• Agnessa Järv – viiul (õp Tiina
Mäe)
• Karolina Kravets – plokkflööt
(õp Heili Meibaum)
• Kerstin Üksvärav – plokkflööt
(õp Heili Meibaum)
• Martina Vesper – flööt (õp
Heili Meibaum)

Kunstiosakond
• Anna-Lisete Zvirgzdinš (õp
Katrin Koskaru)
• Berit Raja (õp Katrin Koskaru)
• Eliisa Suurväli (õp Katrin Koskaru)
• Fred Lauring (õp Katrin Koskaru)
• Hendra Raud (õp Katrin Koskaru)
• Karita Jakobson (õp Katrin
Koskaru)

Pärimusmuusika osakond
• Eliise Almazov (õp Tiina Vaalma)
• Ireen Erlich (õp Tiina Vaalma)
• Mikkel Reinola (õp Tiina Vaalma)
• Trinity Oja (õp Tiina Vaalma)
Muusikaosakonna noorem aste
• Ats Leiger Raidaru – trompet
(õp Jaan Mesi)
• Berit Paal – klaver (õp Ädu
Laur)

• Grete Kalvet – laul (õp Triin
Lutsoja)
• Grete Rohi – klaver (õp Tiia
Koppel)
• Ilon Leontjev – klaver (õp Tiia
Koppel)
• Johanna Liisa Ilves – viiul (õp
Ulvi Oismann)
• Karoliina Laurits – klaver (õp
Ädu Laur)
• Kertu Liis Kaarus – viiul (õp
Katrin Varik)
• Luise Liiva – plokkflööt (õp

Heili Meibaum)
• Margarita Zahharova – viiul
(õp Ulvi Oismann)
• Mattis Reinola – trompet (õp
Jaan Mesi)
• Mirjam Olesk – viiul (õp Katrin Varik)
Muusikaosakonna vabaõpe
• Markus Vainola – klarnet (õp
Helena Tuuling)
• Marii Kaljulaid – klaver (õp
Sirle Piisang)

~ INTERVJUU
KÜSIMUSTELE VASTAB
KALEV VAIDLA, KIILI KUNSTIDE
KOOLI DIREKTOR

Kes olid parimad lõpetajad?
Sel aastal olid väga tublid lõpetajad. Väga raske on kedagi eriliselt esile tõsta. Kui siis võiks eriliselt esile tõsta muusikaosakonna
vanema astme lõpetanud 4 õpilast ja kunstiosakonna lõpetanud
6 õpilast. Nende õpilaste jaoks
on õpe meie majas ametlikult
lõppenud – on võimalik võtta
veel ka lisa-aastat (mida mõned
õpilased ka plaanivad teha), aga
lisa-aastal ei ole enam koormus
nii suur. Pigem on see suunatud
neile, kes plaanivad järgmisse
astmesse muusikas või kunstis
edasi minna aasta võrra hiljem
ning lisa-aasta on neile vormispüsimisel abiks.

Kas Kunstide kooli õpilased on
ühtlasi ka Kiili Gümnaasiumi
õppurid?

Kiili Kunstide Kooli lõpetajad koos pedagoogidega.

Arhiiv

Valdav osa Kiili Kunstide Kooli
õpilastest õpib Kiili Gümnaasiumis. Me eraldi statistikat ei ole
pidanud, nii et täpselt ei olegi

teada, kui palju õppureid mujalt
on

Milliste kunstide vastu tunnevad noored suuremat huvi?
Viimasel ajal tuntakse suurt huvi
nii muusika kui kunsti õppimise
vastu. Muusikas võetakse õpilasi
vastu katsete alusel ning klaveris
ja klassikalise kitarrimängu vastu
on huvi kõige suuremat – neile
erialadele pole eriti lihtne pääseda. Teistel erialadel on konkurents väiksem. Kunstis me katseid ei korralda. Õppima pääsevad peaaegu kõik soovijad.

Kui palju õpilasi võtab Kunstide Kool vastu uuel õppesügisel?
Vastuvõtunumbrid uueks aastaks
ei ole veel täpselt paigas. Muusikaosakonnas võtame vastu umbes samas suurusjärgus õpilasi,
kui sel aastal lõpetas. Kunstiosakonnas on kindlasti vastuvõetavate õpilaste arv suurem. Kiili
vallavalitsuse poolt võimaldatud
uued kunstiruumid lubavad kunsti grupitundidesse võtta senisest
rohkem õpilasi.

Kes meilt laulu- ja tantsupeole?
Kiili Gümnaasiumi kõik 5 koori laulupeol!
~ Kiili Gümnaasiumist on ennast sellele laulupeole laulnud
lausa 5 koori 148 lauljaga ja kõiki neid on “paarisrakendina” aidanud ette valmistada muusikaõpetajad-koorijuhid Sirje Kullus ja Piret Artjušin. See on meie
koolile täielik rekordarv ning esmakordselt on mudilas-, laste-,
poiste- ja segakoori kõrval peol
osalemise õiguse välja võidelnud ka õpetajate naiskoor! Aga
eks tublidel noortel pea ka muusikalembesed õpetajad olema!
Kõigi viie koori peale sai
omandatud 30 laulu, millest raskeimaks osutus kindlasti segakoorile kirjutatud “Kannel”, mis
selgeks saades kenasti elevust
tekitas. Õpetajate naiskoori suurimaks pingutuseks oli aga setu
murdes laulu “Kergotamine”
omandamine ning seda veel
koos tantsuliigutustega!
Kiili Gümnaasiumi segakoori on sel hooajal rikastanud ja
laulupeole aidanud ka Ella Katri Iismaa Scott, vahetusõpilane
Austraaliast, kes laulupeoks juba oma kodumaal valmistuma
hakkas. Nüüd saab terve pere
Tallinnas suure kaare all kokku,
et ühes sugulasrahvaga suurpeol laulda!
Enne laulupidu õnnestus
meil koos laste- ja segakooriga

Kiili kammerkoor

Tantsurühm Kiilitar.

käia meeleolukal reisil kaunis
Skoklosteri lossis, mis asub kiviviske kaugusel Rootsi pealinnast Stockholmist. Reisisme 40
laulja ja 4 õpetajaga. Lisaks koorijuhtidele olid saatjateks ka segakoori meeslauljad – õpetajad
Rauno Alev ja Virko Kask. Oli
väga tore suvealguse reis! | Piret
Artjušin, Kiili Gümnaasiumi muusikapedagoog ja koorijuht

Ka Kiilitar ja Kiili
Keerulised
~ Kiili Rahvamajast on tantsupeole end tantsinud nii 16-aastane naisrühm Kiilitar kui ka
10-aastane segarühm Kiili Keerulised, juhendajaks Triin Aas.

Arhiiv

Kiilitar avab koos teiste N1
liigi naistega kogu tänavuse
tantsupeo “Minu arm” uue kauni Ülle Feršeli loodud tantsuga
“Päevaloits”, millele järgneb
klassikaks kujunenud Helju
Mikkeli tants “Kullaketrajad”.
Kiili Keerulistel on segarühmade S2 liigis tantse poole rohkem. Kavas on kaks uuemat
tantsu – Ene Jakobsoni “Laastud lendavad” ja Maido Saare
“Selle metsa taga” ning kaks vana kulda – Helmi Tohvelmani ja
Kristjan Toropi “Süit saarte
tantsudest” ning Helju Mikkeli
loodud meestetants “Pikseloits”.
Tantsupeo lõpetavad ühistantsud – Helena-Mariana Reimanni spetsiaalselt selleks tantsu-

peoks loodud “Maa hing” ning
kõikide tantsupidude pärl Anna
Raudkatsi “Tuljak”.
Seekordse tantsupeo “Minu
arm” tantsud on kõik olnud
omapärased, nii tantsijaile kui
ka õpetajale väljakutseid esitanud, on olnud valu ja vaeva, aga
ka suurt rahulolu ning seetõttu
on kõik tantsud ka väga armsaks
saanud.
Teoksil on veel viimased kodused ettevalmistused 20. tantsupeo “Minu arm” väljakuproovideks, et siis juba koos tuhandete tantsijatega üle Eesti olla
valmis nii ühisproovideks, tantsupeo etendusteks kui ka rongkäiguks. | Triin Aas, Kiilitari ja Kiili
Keeruliste tantsuõpetaja

~ Kiili kooris laulab laulupeol
43 inimest, noorim neist 20 aastane, vanim härrasmees on juba pensionil. Osaleme loomulikult segakooride ning ühendkooride lauludes, aga oleme ennast tõesti ületanud ja õppinud
selgeks ka valikooride repertuaari, mis võimaldab meil osaleda laulupeo esimese päeva
kontserdil. See on unustamatu
elamus ja võimalus – olla osa
suurest ja nõudlikku repertuaari lauvast valikkoorist, esineda
lauluväljakul koos suure ja professionaalse orkestriga. See on

Kiili koor.

olnud meile terve hooaja töö.
Kui küsida, mis on meie lemmiklauludeks siis... lemmikuid
on palju, mõned laulud osutavad tõsist vastupanu ja nendega peab eriti intensiivselt tegelema. Mõnedega läheb lihtsalt,
nad on kohe algusest peale kuidagi omased. Üks laul, mis on
küll väga nõudlik, aga mille
omandamine ei olnud liiga keeruline ja mis on tõepoolest meie
paljude lemmik, on esimese
päeva kontserdil kõlav Rudolf
Tobiase “Otsekui hirv”. See läheb laulupeol võimsa valikkoori ja suure orkestriga. | Tuuli Metsoja, Kiili koori juhataja
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Sausti mõis kui muinasjutt, millega
tasub kindlasti tutvuda
~ Meie vallas puhkab silm nii
Sausti mõisa uhkel häärberil kui
maakividest kõrvalhoonetel.
Sausti mõisa on omanud Scharenbergid, Tiesenhausenid ja
Rubenid, seal on tegutsenud kohalik algkool, samuti Flora tehas.
Praeguste, eestlastest omanike käes on seitsmest hoonest
koosnev kompleks alates 2008.
aasta sügisest. Hoonete juurde
kuulub 24,5 hektarit maad, millest neli hektarit moodustab kiviaiaga ümbritsetud park. Selle
nelja hektari peale istutati
maastikuarhitekt Irma Tungla
juhendamisel 4250 taime – nii
puid kui põõsaid. Pargi keskel
on tiik, millest voolab läbi oja.
Kujunduselementidena on seal
kasutatud nii vesiratast kui sildu. Suvise kuuma ja kuivaga on
ojas vett napilt. Vesi on aga puhas, mida tõendavad tiigil õitsevad vesiroosid.
Isikupärane härrastemaja
Pargi keskel troonib kahest
osast koosnev 1180-ruutmeetrine häärber. 19. sajandi keskel
ehitati selle klassitsistlike sugemetega ühekorruseline osa. 20.
sajandi alguses sai hoone juugendstiilis kahekorruselise juurdeehituse.
Härrastemaja renoveeriti
aastatel 1998–2002. Selle esimesel korrusel paiknevad lühtri-, kamina-, söögi- ja raamatukogusaal.
Teiselt korruselt leiab seminarisaali 80 inimesele, lisaks
kolm magamistuba, mida külalistele siiski välja ei üürita, sest
neid kasutab pererahvas ise.
Omaette maailmaks on härrastemaja kelder, mille kitsad ja
kõverad maakividega palistatud
käigud viivad kümblustünni, leiliruumi ja dušinurgani, kuid seal
on ka võlvkaartega söögituba,
ruum veinipudelite jaoks ning
tõeline uunikum – Miele pesumasin.
Härrastemaja renditakse välja nii seminarideks, pulmadeks,
vastuvõttudeks, sünnipäevadeks
ja muudeks pidulikeke üritusteks. “Pulmahooaeg” algab mai
teisest nädalast ja jätkub oktoobri alguseni. Hooajal on korraldatud kuni 33 pulma.
Kui pulmakülaliste rekordiks
on 240 inimest, siis üks sünnipäev tõi Sausti mõisa lausa 540
pidutsejat. Säärasel juhul tuleb
parki püsti panna telgid, sest
härrastemajja korraga üle 72
inimese ei mahu. Toitlustamine
tellitakse cateringi kaudu.
Härrastemajas hakkab silma
nii ajaloolist kui kaasaegset
mööblit. Filmirekvisiidina on
seal näitleja Mart Sanderi klaver, sest mees kasutas Sausti
mõisa telesarja “Litsid” ühe võttepaigana.
Võtted kestsid kokku pool
aastat. Tõsi, erinevalt Christopher Nolanist Sander Eesti riigilt viite miljonit eurot toetu-

~ PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAD JUULIS
97 Laine Laev
91 Irmalda Viikiman
88 Helmi Viirsalu
87 Eetla Leedu
85 Marfa Žarova
85 Milvi Tammer
84 Vahur Kask
84 Loreida Salumäe
81 Marian Fedukha
81 Eevi Leppik
80 Eve Kaljusaar
79 Koidu Solo
78 Evi Kask
78 Elle Kurmiste
78 Uno Sirel
77 Tiit Kõuhkna
77 Anni Soosaar
77 Aime Valdna
75 Asta Rajasaare
70 Ivi Arro
70 Tiiu Korjus
70 Ljudmila Meindok
70 Elvina Tammel
70 Anne Tiko
65 Valeri Logunov
65 Valeri Nikolajev
65 Heino Tagel
SÜNNIPÄEVAD AUGUSTIS
89 Nelli Toater
88 Ants Veskimäe
87 Leili Allik
87 Voode Kööp
86 Aleksandra Chertova
86 Elmar Iida
84 Niina Komarova
82 Anne Juhkam
81 Rein Viljak
80 Üllar Hiiekivi
80 Valdur Suits
80 Vello Suits
79 Võido Rahula
78 Malle Kunjašin
78 Elmar Metsar
78 Elmi Tiismus
78 Helgi Väljataga
77 Mare Uustal
65 Tarmo Taal

Häärberi klassitsistlike sugemetaga vanem osa on oskuslikult kokku sobitatud juugendliku juurdeehitusega.

Alati eeskujulikult korras Sausti mõisa pargis kasvab rohkem kui 4000
taime

seks ei saanud, vaid pidi toime
tulema tunduvalt tagasihoidlikumate vahenditega.
Arvukad kõrvalhooned
Massiivses maakividest viinaköögis, mis ei jää suuruse
poolest alla härrastemajale,
paikneb 13 numbrituba, kuhu
mahub kuni 36 külalist. Numbritoad on peamiselt teisel korrusel.
Viinaköögi esimesel korrusel
on erkpunase futuristliku kaminaga söögisaal ja köök, keldris
traditsioone järgiv õllesaal.
Üks mõisa tallidest on säilitanud omaaegse funktsiooni,
ehkki hobuste hirnumist seal
enam ei kuule – hoone on pererahva garaaž, kus hoitakse teh-

nikat. Teine tall seisab tühjana.
Viljakuivatil läigib uus plekkkatus, kuid remondiga siseruumidesse pole veel jõutud. Mis
rolli kuivati remondijärgselt
täitma hakkab, pole veel teada,
vaidlused sel teemal veel käivad.
Mõisa valitsejamaja, mis on
vanemgi kui häärber ise, on kohandatud pisikeseks koolituskeskuseks, kuhu mahub kuni 25
inimest. Teine väiksem maja
pargi rüpes täidab muuseumi
rolli.
Kõik see kokku annab terviku, mida on ilus vaadata, kuid
kus on ka hea lõõgastuda, aega
veeta ning akusid laadida. Mõnus maakoht, nagu pererahvas
ise tagasihoidlikult arvab. | Andres Tohver

Andres Tohver

MEIE VALDA SÜNDISID
• 6. mai Robin Jõgisalu, palju õnne, Epp ja Hardi Jõgisalu!
• 20. mai Raimond Pirso, palju
õnne, Angeelika ja Renet Pirso!
• 23. mai Ron Koolmeister, palju
õnne, Karmen ja Tanel Koolmeister!
• 24. mai Devor Ponkin, palju õnne, Õnneliis Salus ja Erkki Ponkin!
• 6. juuni Hannali Vesiallik, palju
õnne, Maire Kapp ja Tõnis Vesiallik!
• 6. juuni Jasper Maandi, palju
õnne, Maarja Hannus ja Jürgen
Maandi!
• 7. juuni Sander Sulg, palju õnne,
Helen Madison ja Madis Sulg!
• 14. juuni Hugo Eesmaa, palju
õnne, Liis Lüütsep ja Ergo Eesmaa!
• 15. juuni Mattias Tavinoff, palju
õnne, Anna-Liisa ja Madis Tavinoff!

Sausti mõisa keldriruume peetakse üheks paremini säilinud mõisakeldriks Eestis. Fotol üks keldris olevatest puhkeruumidest.

Korstnapühkija
5877 1665
info@puhaskolle.ee
www.puhaskolle.ee

Mõisa valitsejamaja on kohandatud pisikeseks konverentsikeskuseks.
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~ SPORDIUUDISED

Jätkusid Kiili
vallarahva 12.
sportmängud
~ Kiili vallarahva 12. sportmängud jätkusid 9. juunil Kiili Gümnaasiumi staadionil. Esmalt toimus kuues ala ehk traditsiooniline laste kombineeritud teatevõistlus. Korraldaja võistkond
Kiili Noored. Võistkonnas viis
last vanuses kuni 10 aastat. Osales üheksa võistkonda. Võitis
Kiili 2. võistkond, koosseisus
Kreete Zuravleva, Kendra Ostra,
Stella Tomingas, Trinity Oja ja
Mirell Desiree Oja ajaga 1.04,6.
Teise koha saavutas ajaga
1.04,8 Saku valla võistkond

koosseisus Janell Reiljan, Marit
Tarm, Kristjan Õruste, Romet
Loit, Hugo Gross ning kolmanda koha ajaga 1.15,1 Metsanurga võistkond, koosseisus Laureen Lootus, Laura Rohi, Geron
Seepter, Gregor Lootus ja Helena Mau.
Järgnesid Luige-Sausti
1.16,9, Maksimaa 1.18,9, Kiili
Noored 1.20,0, Lähtse 1.30,4,
Kiili 2 1.08,4 ( üks võistleja puudu ) ja Sõmerlased 1.27,09 (samuti üks võistleja puudu ).
Seejärel toimus seitsmes ala
ehk esmakordselt kavas olnud
täiskasvanute kombineeritud
teatevõistlus. Korraldaja võistkond oli Sõmerlased ja igas õistkonnas viis liiget. Osales ühek-

sa võistkonda.
Väga kindla võidu võttis ajaga 6.14,8 Luige-Sausti võistkond
koosseisus Tõnis Vaiksaar,
Raili Pallav, Anni Vaiksaar, Oliver Immato ja Eemeli Männilaan.
Väga tubli teise koha saavutas ajaga 6.31,1 sportmängudel
esimest hooaega tegev Päikesemajad koosseisus Sven Kassatik, Raigo Koodres, Märt Prosin,
Ermo Eha, Lauri Mänd ning tubli kolmanda koha ajaga 6.39,9
Lähtse võistkond. Nende koosseisus olid Kristi Kariler, Milvert
Vaaks, Annaliisa Köss, Anton Timofejev ja Priit Post. Järgnesid
Metsanurga 6.41,5, Kiili 2
6.43,5, Vaela-Mõisaküla 6.45,1,

Sõmerlased 7.10,4, Maksimaa
7.32,8 ja Kiili Noored 7.33,3. Aitäh korraldanud Sõmerlaste
teamile!
Võistkondlik paremusjärjestus peale seitset ala: Kiili 2 66
punkti, Luige-Sausti 64 punkti,
Lähtse 59 punkti, Maksimaa 51
punkti, Metsanurga 51 punkti,
Saku vald 50 punkti, Kiili 1 50
punkti, Kiili Noored 42 punkti,
Sõmerlased 40 punkti, Vaela
Mõisaküla 39 punkti, Nabala-Paekna 37 punkti, Kangru
37 punkti ja Päikesemajad 24
punkti.
NB! Nüüd teeme võistlusel
väikese pausi – läheme suvepuhkusele – jälle näeme 24. augustil, kui Kangru aleviku ran-

Kiili vallarahva sportmängude kuuenda ala ehk laste kombineeritud teatevõistluse võitja Kiili 2. võistkond.

Erakogu

Kergejõustik
~ Eesti noorte karikavõistlused
Kadrioru staadionil.
T 400 meetri tõkkejooksu esikoht ja kuldmedal Liis Grete
Atonen 1.03,41. T 200 meetri
jooksu kuues koht Marie Randala 26,56 ja 11. koht Liis Grete
Atonen 27,19. T 100 meetri
jooksu 10. koht Marie Randala
12,75. T kolmikhüppe 13. koht
Kärt Roossaar 10.49. | Kaupo
Kütt

Erakogu

Jalgrattakross

Maastikuratta kolmapäevak Kiilis pakkus atraktiivset vaatepilti.

navolleväljakutel toimub kaheksas ala rannavolle segapaaridele.
Seniks head sportlikku ja
sooja suve kõigile!

~ Järjekordne populaarne
maastikurattakolmapäevak Škoda MTB Kolmapäevakute eesmärgiks on maastikurattasõidu
kui võistlusspordi tutvustamine. Kolmapäevakud on hea võimalus treeningute mitmekesistamiseks, treenituse kontrollimiseks ja parandamiseks ning
võrdlusmomendi saamiseks
teiste ratturitega. Oodatud on
kõik jalgrattahuvilised, eriti aga
noored, alles sporditee alguses
olevad ratturid. Kolmapäevakuid
korraldab MTÜ Eesti Harrastusspordi Liit.
Etapp toimus Kiilis 5. juunil
ja see oli viies etapp tosinast

osavõistlusest koosnevas sarjas.
Ilm oli erakordselt soe. Vaatamata sellele oli osalejaid 249,
nende hulgas ka kuulus Eesti
profirattur Martin Loo.
Loomulikult polnud temale
sellel rajal vastast! Edu järgnevate ees oli mäekõrgune. Kiireim naisrattur oli Iiris Takel.
Škoda Maastikuratta kolmapäevakud on lastele ja noortele
kuni 18 a (k.a.) tasuta! Rohkem
infot www.kolmapaev.ee Tule
ka osalema! Sellele üritusele pani õlad Kiili vald ja Kiili Spordiklubi.
Täname ka Kiili Gümnaasiumit ja Kiili elanikke mõistva
suhtumise eest. | Bruno Tamm,
võistluse korraldaja CC Rota Mobilis

Lõbus sportlik
hommikupoolik
Kangru alevikus
~ Kangru Rull on rulluisuüritus, mis toimub Kangru alevikus
tavaliselt mai lõpus või juuni alguses. Sellel aastal leidis see
aset 1. juunil ja traditsiooniliselt õnnestus jälle ilmaga täppi
panna.
Kangru Rulli korraldajad on
MTÜ Kaheksarattalised ja MTÜ
Kiili Spordiklubi.
Seekord oli starti tulnud umbes 60 rulluisuhuvilist, kellest
pooled olid lapsed. Miniklassides oli lisaks võimalus medalitele kihutada ka tõukerataste
arvestuses. Oli lapsi, kes teenisid oma osalejamedali välja mõlemal alal.
Hoolimata osalejate suhteliselt väikesest arvust saab stardis alati näha taset seinast seina. Nii neid, kelle jaoks see on
esimene start üldse, kui ka Eesti absoluutset tippu. Meie üllatuseks on kohale sõidetud isegi
spetsiaalselt Lätist, rääkimata
püsikülalistest Lääne-Virumaalt. Just asjaolu, et võistlemas näeb erineva tasemega
sõitjaid, viis meid 4–5 aastat tagasi järeldusele, et eraldi arvestus tuleb teha eliitsõitjatele ja
Kiili valla elanikud saavad võimaluse omavahel jagada Kiili
valla karikad nii naiste kui ka
meeste arvestuses. Viimastel
aastatel on selles arvestuses olnud edukaimad Elizabeth Jõgi
ja Raul Villo. Aga eriti põnev rebimine on alati olnud meeste
teise ja kolmanda koha karikale. Kusjuures selles minivõistluses saab tihti määravaks mitte
ainult sportlik paremus vaid ka
võistluse eel ja käigus valitud
õige taktika, mille hulka kuulub
näiteks vastase eksitamine.
Nagu tänapäeval ükski üritus, siis ei saa ka meie läbi kõrvalise abita. Kohalikest toetajatest tahaks esile tõsta Plekk ja
Värv OÜ-d ning Sepalilled
OÜ-d, kellest esimene annab
kindluse, et üritus saaks igal
aastal toimuda ja teine annab
sellele päevale oma erilise näo,
mis teeb selle eriti populaaseks
just naiste hulgas.
Lõpetuseks tahaks öelda, et
palume vabandust, kui kord aastas paari-kolme tunni vältel
Kangru elanike liikumist natuke piirame. Samas saavad paljud lapsed toreda elamuse osaliseks ja ka kohalikud võivad
oma hilist hommikukohvi nautida jälgides võistlust, mis on
toodud teleka asemel otse nende akna taha. Võib isegi öelda,
et Kangru Rull on suurvõistlus
selle miniatuursel kujul.
Ootame Teid kõiki juba järgmisel kevadel starti. | Margus
Leet, MTÜ Kaheksarattalised

Tänud Sepalilled OÜ-le parimate
Erakogu
toetuse eest.
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Maailmast ja tema tarkadest

Oksahunnik võib olla
aedniku sõber

~ “Ei arva, et lapsepõlvel nüüd
sootuks kriips peal on. Saab ju
edasi teha neid tegusid ja toiminguid, mida kogu aeg tehtud
on ja meeldinud on,” arvab Kadi Kaljurand kui mõni päev enne viimast koolikella tema ja ja
kahe tema klassivenna, Karel
Kuhlbergi ja Andre Kaljulaidiga
oleviku, mineviku ja tuleviku üle
arutleme.
“Minul pole küll tunnet, et
praeguseks midagi oluliselt
muutunud on,” toetab klassiõde Karel Kuhlberg. Noormees
arvab, et tuntavamad tunded tulevad siis, kui tuleb hakata lõplikult otsustama, kus edasi õppida. Tema oma otsustes veel
lõplikult kindel ei ole. Küll on
Karel kindel aga ühes – mida ta
iganes otsustab, selle ka ära teeb
– kool on selleks andnud piisava teadmistevaru ja läbilöögioskuse. “Esmalt tahan käia ära aga
kaitseväes,” lisab Karel kindlalt.

~ Iga aiaomanik on olnud vahel hädas oksahunnikuga, mis
peale puude-põõsaste lõikamist
aeda jalgu jäänud. Kes põletab,
kes veab minema. Aga on ka
oluliselt parem lahendus, kuidas okstest ka kasu lõigata. Oksad saab kergelt purustada oksamultšiks, mis on aias väga tõhus abimees.
Oksamultši kasutusvõimalused on suured. Multš hoiab niiskuse mullas ja ei lase umbrohul
vohada. Samuti hoiab eemal
teod ja nälkjad. Oksamultš on
suurepärane lisand kompostile.
Aga sobib ka teeradadele või
mudaste kohtade täiteks. Lisaks
on multš peenral ka kaunilt dekoratiivne.
Kui mõne sületäie suuruse
oksahunniku suudab väikese kodukasutuse oksapurustaja abil
lahendada ise, siis suuremad
hunnikud kipuvad käima üle
jõu. Siin tuleme appi professionaalse oksapurustajaga, mille
jõudlus on väikese purustaja
omast 10–30 korda suurem.
Toome oksapurustaja kohale sõiduauto järelhaagisel ja selle saab reeglina lükata ka aia sügavusse. Oksapurustaja töötab
bensiinimootoriga ja kõik vajalik tööks on juba kaasas. Omalt
poolt võib kaasa aidata tööjõuga ehk siis abikäed aitavad kiiremini tööga valmis saada.
Okste purustamiseks ettevalmistamisel korja ja ladusta oksad hunnikusse ühte pidi. Risti-rästi loobitud oksahunniku
korral läheb suurem võhm hun-

Demokraatia, nimega Kadi
Sama meelt on ka Andre Kaljulaid: tuleb täita oma kodnikukohus, läbida sõjaväeteenistus.
Aga peale lõputunnistuse kättesaamist on Andrel plaanis teha sisseastumiseksamid Tallinna Tehnikaülikooli, uudsemas
keeles Taltechi inseneerikat õppima. “Tahan projekteerida sildu või maanteid, olla kaasalööja suurehitustel,” ei varja noormees oma ambitsioone olla tegijaks suurehitustel.
Nagu noorele iseteadlikule
daamile kohane, teab Kadi Kaljurand kindlalt, kus ja mida tema tahab edasi õppida – tema
unistuseks on jätkata õpinguid
meie auväärseimas kõrgkoolis,
Tartu Ülikoolis bioloogia ja elustikukaitse erialal. “Tuleb midagi ette võtta, meie planeet tuleb
päästa,” on Kadi meie kõigi ühise kodu, planeedi nimega Maa,
puhtakstegemisel samuti ambitsioonikas.
Kui Kadi midagi ette võtab,
küll ta siis ka hakkama saab, on
noormehed üksmeelselt kindlad. Olgu tegu või maakera puhtaksrookimisega “Meil oli klassis täielik demokraatia. Ainult

Lõpetajad Kadi Kaljurand, Karel Kuhlberg (istuvad) ja Andre Kaljulaid mõni päev enne koolikella. Midagi on
Ülo Russak
elus tehtud, gümnaasium on lõpetatud.

demokraatial oli nimi, Kadi demokraatia,” naerab Andre. See
tähendab, et kui Kadi otsustas,
siis teised tegid või läksid kaasa. “Keegi peab ju olema eestvedaja,” arvab klassi liider ise. Terve õppeaasta ajas Kadi Kaljurand ka kogu kooli õpilaste asju – oli õpilasesinduse presidendiks. Ekspresident kinnitab
nüüd, te temaga vaielda on raske. Mis eeldaks, et ta võiks tulevikus teha näiteks advokaaditööd – elu oleks täis lõputut
vaidlemist. “Mind ei huvita seaduseparagrahvid,” arvab noor
daam. “Tahan näha, kuidas see
maailm paremaks muutub, mitte mõne suli paragrahvide abil
trellidest päästa.” Esmalt ootab
Eesti Vabariigi president klassi
liidrit koos teiste koolide paremate lõpetajatega aga Kadrioru
lossi roosiaeda, pidulikule vastuvõtule.
Mateo versus Naoto
Et aga iga suhe ja kogemus
rikastavad, seda kinnitavad kõik
kolm lõpetajat. Ja eredaimaks
kogemuseks kooliajast peavad
nad suhtlemist kahe täiesti erinvast kultuuri- ja keeleruumist
pärit vahetusõpilasega.
“Mateoga tekkisid mul eriti

head suhted, hakkasime kuidagi iseenesest väga hästi läbi saama,” kiidab Kadi Mateo, Argentiinast pärit noormehe avatust.
Ja lisab: “Argentiinlased tunduvad üldse väga temperamentne
ja suhtleja rahvas olevat. Vähemalt Mateo põhjal otsustades.”
Naoto oli vahetusõpilaseks
Jaapanist. Jaapanlased pole nii
suhtlemisaldid kui argentiinlased.
“Naoto suhtles rohkem vaiksemate klassikaaslastega,” arvab Andre kogetu põhjal. Samas
tunnistavad noored jaapani
nooruki õppimistahet ja töövõimet. Et ta inglise keel ei olnud
vahetusõpilaseks tulles väga tugev, üritas Naoto ära õppida
eesti keele. Lahkudes Kiilist ja
Eestist, oligi jaapani noormehe
eesti keel soravam kui inglise
keel. “Nii et ega me teda eesti
keeles klatšida poleks saanud,”
naerab Kadi.
“Põnev oli neid kahte kõrvuti jälgida. Üks oli vaikne, ei näidanud emotsioone välja, teine
aga – kui ikka vihastas – kees
kohe üle, põrutas täiega,” võrdleb Karel kaht eri rahvusest
noormeest. Ka nende kooli õpilast. Kõik kolm lõpetajat on õnnelikud, et kool neile sellise või-

maluse andis, rikastava kogemuse kogu eluks.
Võinuks teisiti
“Mina hakkasin unistama juba gümnaasiumisse jõudes, kuidas ma lõpuklassis, 1. septembril, esimese klassi juntsu käekõrvale võtan ja ta aulasse viin. Seda enam, et teadsin, kes mu käe
käest kinni võtab...,” meenutab
Kadi.
“Seda mäletan ma omaenda
esimesest koolipäevast, kuidas
üks pikk poiss mul käest võttis
ja aulasse viis. Kohe autunne
tekkis kooli vastu,” meenutab
Karel. “Võinuks meiegi oma
kooliaastatele ilusa punkti panna, esimese klassi õpilasele kooli näidata. Piltlikult öeldes – võinuksime teatepulga üle anda,”
ühineb ka Andre kaaslaste kahjutundega, et midagi jääb hinge
kripeldama.
“Ega meil nüüd tulevikus sellest midagi muutu, olnuks lihtsalt üks ilus mälestus rohkem,”
võtab Kadi kooliaastad kokku.
Ega neil kolmel ja kindlasti
ka teistel lõpetajatel mälestustest praegugi puudu ole. Nagu
ka teadmistest. Abituriendid pidid maailma targeimad inimesed olema... | Ülo Russak

niku harutamisele kui purustamisele. Kindlasti ära lõika ise
oksi väiksemaks. Mida pikem
oks, seda lihtsamini ta läbi purustaja läheb.
Üks sagedasim küsimus on,
kaua purustamine aega võtab?
Siin on ühest vastust raske anda, sest ajakulu sõltub purustatavatest okstest, ligipääsust ja
ka sellest, kuidas oksahunnik on
koostatud. Et suurusjärgust aru
saada, võib tunni aja jõudluseks
arvestada kaks-kolm keskmist
õunapuud, üks suur kuusk või
mänd, või 25 meetrit sirelihekki.
Sirged oksad lähevad purustajast läbi kiiresti, haralised vajavad vahel järgiaitamist ja väiksemaks lõikamist. Küll aga võime öelda, et pea alati on klientide purustamisjärgne emotsioon olnud rõõmus üllatus:
“Uskumatu, et nii kiirelt sai!”
Suvel lõigatud okstel on lehed küljes aga see ei takista purustamist. Lehtedega koos purustatud oksad sobivad ideaalselt komposteerimiseks – kompostmuld tuleb meeldivalt kerge ja sõmer.
Kui probleemiks on ainult
oksad ja multši ei vajata, kipub
purustamine olema siiski parim
lahendus okstest vabanemiseks.
Purustamisega väheneb okste
ruumala üle 10–20 korra, mis
võimaldab säästa oluliselt transpordikuludelt. | Gert Silling
Rohkem infot purustamise ja
selle tellimise kohta leiab veebilehelt www.oksad.ee.

Mõned terviseterad suvisteks grilliõhtuteks
~ Tänapäeval on meil palju toitumisnõustajaid ja spetsialiste ning igaühel
neist on omad suunitlused, omad nõuanded toitumiseks. Ka nendeks päevadeks, mil inimesed armastavad kollektiivselt “üle süüa” ja “üle juua”. Selle
pärast olen veendunud, et ühest reeglit ülesöömise vastu ei ole. Iga inimene on kohustatud ise ära õppima, kuidas ta ennast peale neid sööma- ja joomapidusid paremini tunda võiks.
Mina olen enda jaoks leidnud retsepti/d, mida julgen teistelegi soovitada, kuigi minu retsept on seotud diabeedi ja igapäevaste insuliinisüstidega.
Ma ei hakka üldistusi tegema, aga ma
seletaksin ära, mis moodi mina toitun.
Mida ma panen suhu?
Rõhutaksin veel kord – igaüks peab ise
teadma, mis toidud talle sobivad ja mis
mitte. Mina pean lugu lahustoitumi-

meistrid lihatoodete vürtsitamisel – siis
vürtse lisan vähe. Mind aitab õunaäädikas. Õunaäädiaks salatikastmena on
minu jaoks väga kerge. See ei tähenda,
et see kõigiga nii oleks.
Ei soovita liha süüa koos kartuli, riisi ja muude selliste tugevate lisanditega – see on lahustoitumise põhireegel,
valku (ja liha on valk) tuleb süüa süsivesikutest eraldi. Kartul on aga tärklis,
süsivesik. Mina pean nendest reeglitest
kinni. Nii võin ma ka grilliõhtul süüa
palju, ilma et mul tekiks täiskõhu tunnet.

sest. See tähendab, et kui söön liha, siis
söön liha. Ja lihaga koos söön neid juurja puuvilju, mis ei sisalda tärklist. Näiteks kui teen sašlõkki, siis söön kõrvale värskest salatist, tomatist, kurgist,
paprikast tehtud salatit. Sõnaga sobib

kõik, mis kasvab mu aiamaal. Ka rukola ja lehtpeet ehk mangold on liha kõrvale väga hea. Salatisse panen midagi,
mis minimeeriks soola kasutamise. Et
vürts on tavaliselt lihas olemas – meie
supermarketid ja lihatööstused on

Magu pole prügikast
Teine oluline retsept – liha ja arbuus ei
käi kokku. Arbuus on omaette toit, täpselt samuti nagu melongi. Melonit ei
sööda ka koos arbuusiga.
Tuleb kinni pidada aja raamidest. Kui
inimesed tahavad istuda kaua-kaua

lauas, ajades juttu ja süües näiteks sašlõkki, siis tuleb oodata vähemalt paar
tundi, siis süüa muid asju. Anda organismile aega, et seedetrakt oma töö ära
teeks. Magu ei ole prügikast, kuhu võib
kõike igal ajal valimatult visata. Maole
tuleb anda võimalus seedimiseks. Need,
kes ahmivad toitu sisse, löövad piltlikult öeldes iseendale noaga kõhtu, rikkudes ära meie mikrobioomi.
Mikrobioom ehk siis meie organismis tegutsev bakterite kogum, on inimese üks tähtsamaid organeid, mille
põhjalikum uurimine on alles algusjärgus. Kes on kokku puutunud aga näiteks Hiina meditsiiniga, see teab, et arst
ei alusta ravimist mitte stetoskoobi või
kraadiklaasiga, vaid küsimusega, mida
patsient sööb, kui regulaarselt toitub
jne. Inimene peab oma mikrobioomile
olema nagu hea aednik. | Dr Adik Levin,toitumisnõustaja
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Puidupood Sakus Üksnurme teel müüb
ehituspuitu ja puitbriketti
• lauad, prussid
• voodrilauad
• soojusmaterjalid

• aialipid
• OSB ehitusplaadid
• transpordivõimalused

Avatud E–R 8.30–18.00, L 10.00–14.00
Tel 501 0701, 510 9068, 670 6876
www.teevenpuit.ee
TEEVEN PUIT OÜ

Kiili vallavalitsus teatab
VOLIKOGU OTSUSED
Kiili Vallavolikogu 20.06.2019 määrus nr 8 Kiili Vallavolikogu 22.01.2015 määruse nr 2 “Tunnustamise kord Kiili vallas” muutmine.
Kiili Vallavolikogu 20.06.2019 otsus nr 15 Kiili valla 2018.
aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
Kiili Vallavolikogu 20.06.2019 otsus nr 16 Mäe-Jaagu tee
T2 ja Sõdimäe tee T3 katastriüksuse omandamine.
Kiili Vallavolikogu 20.06.2019 otsus nr 17 Luige alevikus
Kaare tn 7 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine.
Kiili Vallavolikogu 20.06.2019 otsus nr 18 Arvamuse andmine Aasu turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse ja keskkonnaameti korralduse eelnõu
kohta.
VALLAVALITSUSE OTSUSED
EHITUS- JA PLANEERIMINE
28. MAI 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 191 Ehitusloa väljastamine ehitiste (rannavolle ja tänavakorvpalli väljakud) püstitamiseks
Meistri tee 2a, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 192 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Veenuse tn 35, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 193 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (üksikelamu) Allika tn 6, Kiili alev.
Vallavalitsuse korraldus nr 195 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (madalseiklusrada) Masti/Meremehe/Purje tn,
Luige alevik.
4. JUUNI 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 204 Projekteerimistingimuste

määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti koostamiseks Pääsukese tee 13, Nabala küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 205 Ehitusloa väljastamine ehitiste (üksikelamu ja abihoone) laiendamiseks ja püstitamiseks Masti tn 1, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 206 Ehitusloa väljastamine ehitiste (puuraugud) rajamiseks Allika tn 26, Kiili alev.
11. JUUNI 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 218 Projekteerimistingimuste
määramine detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel ehitusprojekti koostamiseks Oksa tn 1a, Luige alevik.
Vallavalitsuse korraldus nr 219 Ehitusloa väljastamine ehitiste (üksikelamu ja abihoone) püstitamiseks Mikuhansu
tee 9, Vaela küla
Vallavalitsuse korraldus nr 220 Ehitusloa väljastamine ehitiste (üksikelamu ja abihoone) püstitamiseks Mikuhansu
tee 11, Vaela küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 221 Kasutusloa väljastamine
ehitise osale (paariselamu sektsioon) Kuura tn 1-1, Luige
alevik
Vallavalitsuse korraldus nr 222 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (kanalisatsioonitorustik) Mõisaküla ÜVK
19. JUUNI 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 234 Ehitusloa väljastamine ehitise (üksikelamu) püstitamiseks Väljamäe põik 9, Mõisaküla.
Vallavalitsuse korraldus nr 235 Kasutusloa väljastamine
ehitisele (üksikelamu) Rätsepa tee 28, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 236 Hanke “Kiili valla teede
pindamistööd 2019” eduka pakkumuse kinnitamine.
Vallavalitsuse korraldus nr 237 Mössiga pindamise katselõikude ehitustööde pakkumuse kinnitamine.

In Memoriam

In Memoriam

OLEG IZBORSKI

ENNO SULG

10.10.1936–14.06.2019

24.07.1942–06.06.2019

KESKKOND JA MAAKÜSIMUS
28. MAI 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 194 Marge katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Vallavalitsuse korraldus nr 196 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine, Papli, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 197 Puurkaevu asukoha kooskõlastamine, Pähkli-Annukse, Lähtse küla.
Vallavalitsuse korraldus nr 198 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, Barrendero OÜ.
4. JUUNI 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 207 Pikkaru tee T2 sundvalduse
seadmine Elektrilevi OÜ kasuks.
Vallavalitsuse korraldus nr 208 Kohanime määramine, Sinilinnu tee.
Vallavalitsuse korraldus nr 209 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, OÜ Kauritel Transport.
Vallavalitsuse korraldus nr 210 Arvamuse andmine jäätmeloa taotlusele, OÜ BioOil.
MUUD KÜSIMUSED
28. MAI 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 202 Riigihanke viitenumber nr
208587 “Kiili alevi tänavavalgustuse renoveerimise projekteerimistööd” eduka pakkumuse kinnitamine.
31. MAI 2019
Vallavalitsuse korraldus nr 202 Tolmutõrje teostamine Kiili
valla kruusateedel.
11. JUUNI 2019
Vallavalitsuse määrus nr 3 Lasteaia vastuvõtu ja väljaarvamise kord.
NB! OTSUSTE TÄISTEKSTIDE JA LISADEGA SAAB TUTVUDA KIILI VALLAVALITSUSES, NABALA TEE 2A, KIILI
ALEV.

www.kanad.ee
5788 8729

Geomeetrilise vitraaži õpituba Kiilis 2.–4. augustil
Geomeetrilise vitraaži tehnika võimaldab
taaskasutada erinevaid klaasesemeid ja lehtklaasi, et valmistada imelisi värvilisi aknakaunistusi. Tehnika autor on Ahti Hindov, kelle
klaasitööpärandit hoiab elus ja õpetab Tuulikki Vuks koos abikaasa Raivoga. Ka Kiilis on
viimastel aastatel toimunud vitraaži laager/
õpituba, mis tänavu leiab aset 2.–4. augustil
Kiili rahvamaja ruumides.
Laagriks on Raivo osalejatele ette valmistanud raamid, mille klaaside vahele asetatakse klaasitükid. Kahe klaasi vahele moodustatakse pilt klaasiribadest ja värvilise klaasi tükkidest.
Tuuliki Vuks õpetajana aitab tegija mõttel

klaaspildis realiseeruda. Raivo lõikab klaasribasid ning nõustab tehnilisest aspektist,
nende koostööd on imetore jälgida. Valmivad imeilusad aknakaunistused, kuid sellise
meetodiga võib kaunistada ka suuremaid
avasid.
Üks korralik tööprotsess ei kulge ilma ettevalmistuse ja järelkoristuseta, seetõttu on
laagri kestuseks kolm päeva. Süvenemine ilu
tegemisse võtab aega. Laagripäevad võivad
kujuneda pikaks, sõltuvalt muidugi sellest,
missuguse töö tegija endale valib ja kas tegemist on algaja või oskajaga. Samas ei vaja
geomeetrilise vitraazi tehnika esialgu mingeid erilisi oskusi, igaüks saab hakkama. Mõ-

ned plaasterdatud sõrmed tõenäoliselt tekivad ja õhtuks on silmadki pingelisest tähelepanust väsinud.
Kiili rahvamajja leiab tee ka ühistranspordiga liikuv inimene. Toitu oleme laagrilistega
valmistanud rahvamaja köögis, nii teeme ka
sel korral.
Kõik klaasihuvilised on teretulnud, ootame
väga uusi kaaslasi. Kel tekib klaasitöö vastu
huvi, saab täpset informatsiooni, teavet töövahendite, materjalide ja osalejatasu kohta
Mare Perdilt (tel 5556 7603, e-maili aadress
mare.pert@neti.ee).
Ootame elavat osalemist!
Mare Pert Luigelt

Armas Elle, avaldame
südamlikku kaastunnet

ABIKAASA
surma puhul.

Hilja, Tiia, Külli, Marit, Maile,
Marika, Urve, Eda ja Annika

Avaldame sügavat
kaastunnet Ellele
kalli abikaasa

ENNO

surma puhul.
Töökaaslased Kiili lasteaiast

Mälestame

ENN SULGE

ja avaldame kaastunnet
abikaasa Ellele ja
lähedastele.
Eevi, Mave ja Arved

Sakala linnukasvatus müüb laupäeval, 29. juunil munemist alustanud pruune noorkanu hinnaga 8 eurot
ja kahekuuseid erivärvi noorkanu 4.50 eurot järgmistes Harjumaa bussipeatustes: 8.00 Ardu, 8.15 Kose rist, 8.30 Alavere, 8.45 Kehra raudteejaam,
09.00 Anija, 9.15 Soodla kauplus, 9.30 Kiiu,
9.40 Kuusalu tehase värav, 10.00 Jägala grill,
10.15 Raasiku, 10.25 Aruküla, 10.40 Jüri kirik,
11.00 Vaida, 11.25 Kiili, 11.45 Tammemäe bensiinijaam, 12.00 Saue Olerexi tankla, 12.30 Keila, 12.50
Lehola, 13.00 Vasalemma, 13.10 Kaasiku, 13.30 Laitse, 13.40 Ääsmäe, 13.50 Kiisa, 14.00 Tõdva.

Juuni 2019 | nr 6 | KIILI LEHT

www.kiilivald.ee

8 | REKLAAM

~ ERAKUULUTUSED

Müüa sauna- ja suitsuahjud, boilerid.
Vajadusel kaup koju kätte ja paigaldus,
hinnad soodsad. Tel 505 4355

Aastaringne ohtlike puude lõikus ja
hoolduslõikus. Väljaõppinud puudelangetajad parima hinnaga. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon
on tasuta. Tel 513 3458, info@
ohtlikpuu.ee, www.ohtlikpuu.ee

Telli kutsetunnistusega korstnapühkija juba täna.
Juuli lõpuni soodushind, eramaja pühkimine 50 €.
Töötan seitse päeva nädalas.
Helista 5600 4050, või kirjuta info@1korsten.ee.

Müüa toored küttepuud – lepp 42 € / rm,
sanglepp 45 € / rm, saar 50 € / rm, kask
55 € / rm. Kogus alates 7 rm, transport
hinna sees. Tel 5551 8498

Autode kokkuost! Ostame kõiki
sõidukeid ja töömasinaid! Võib pakkuda
remonti vajavaid ja seisvaid masinaid!
Ei pea olema arvel, ülevaatust ega
kindlustust! Pakkuda võib kõike!
Kuulutus ei vanane! Tel 5457 5055

Niidan ja trimmerdan sinu koduaeda!
Helista ja küsi lisa tel 5566 0790
Ohtlike puude aastaringsed raie-, hooldusja saetööd. Katuserennide puhastus. Tel
5551 2104, www.puuhooldaja.ee

Ehitus- ja remonditööd. Fassaadide, katuste,
vaheseinte, saunade, terrasside ning maalritööd. Terrasside ja aedade hooldustööd. Tel
5360 5083

Ohtlike puude langetamine. Tel 5663 2968,
5340 2068

Ehitusmehed teevad järgmisi töid: puitkarkassmajad, kuurid, katused, vundamendid,
torutööd, aiad, terrassid, fassaadi survepesu
ja värvimine, parketi, akende-uste paigaldus.
Silvar, tel 589 44537, ehitusmehedharjumaal@gmail.com
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 24 h.
Vt ka ennustus.ee
Kinnisvaramaakleri teenused, aitame Teid
korteri, maja, maa, garaaži või suvila
müümisel-vahetamisel-ostmisel. Teeme kõik,
et tehingud kiirelt ja kindlalt toimuksid.
Teie maakler Andrus Kubbe, tel 521 5086
Koduaia planeerimine, eskiisid, projektid.
Haljastuse rajamine ja hilisem hooldus.
info@pepelle.ee, tel 503 0789, Peep

autoremont
ja
hooldus
veermiku kontroll ja
remont
rehvivahetus
rehvid/varuosad
keevitustööd
õlivahetus
mootorite remont
diagnostika
elektritööd
info ja broneerimine
551 2348

Ohtlike puude langetamine, hekkide ja
õunapuude lõikus. Tel 521 0334
Ostame või müüme-üürime Teie kinnisvara.
Kiire vormistamine. Tuuli, tel 5623 9904,
e-kiri tuuli@real24.ee
OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.
ee
Paigaldan epopõrandaid (garaažid, trepid,
rõdud, terrassid, abiruumid, saunad,
vannitoad jne). Tööde järjekorrad lühikesed
ja hinnad soodsad. Küsi hinnapakkumist. Tel
5620 6899, www.epopaigaldus.ee
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid
koguseid. Info tel 5559 7572

Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal.
Teeme küttesüsteemid puhtaks ja ajame
paberid ka korda! Uuri lisaks www.lõõr.ee
või +372 5821 6554

Pakume tööd bussijuhtidele Harju maakonna liinivedudel. Kontakt tel
627 2713, e-post inga.treilmann@
atko.ee

Korstnapühkimisteenus. Tel 5333 0556,
korstnahooldus@mail.ee

Pakume tööd klienditeenindajale! Rohkem
infot katlin@bertberta.ee / tel 508 1741

Langetame ja hooldame puid just Teie
piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid
saab kätte www.puumehed.ee, tel
5626 3857

Pere ostab sõidukorras auto, kuni 1400 €.
Tel 5819 0200

Masinaehitusega tegelev ettevõte Peretec
OÜ otsib oma meeskonda CNC-pingi
operaator-freesijat. Töökoht asub Kiilis.
Ühendust palume võtta numbril 5615 6144
või kirjutada maarja@peretec.eu

Puhastame küttesüsteemid ja muudame
kodud ohutuks! Korstnapuhastaja OÜ, tel
+372 5664 6756. Vaata lisa www.
korstapuhastaja.ee
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis,
tehnika). Tel 5567 8016

Müüa liiv, killustik, muld, freesasfalt
kohaleveoga. Tel 507 9362

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel
5639 3588, www.väikeekskavaator.ee

Müüa liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel 502 9075, e-mail
liuguksed@kallion.net

Voodrilaua (värvitud), põrandalaua, tuulekasti, terrassi ja saematerjali müük. Vedu üle
Eesti tasuta. Tel 5373 1117, www.espuit.ee

Müüa muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt
+ transport. Tel 5395 3788

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

NB!
JÄRGMINE KIILI LEHT ILMUB 29. AUGUSTIL.

Pakume Eestis kasvatatud elupuid Brabant ja Smaragd.
Lisaks kadakalisi, kuuse- ja männiistikuid ning
mustikataimi. Tugevad taimed!
Pakume
istutusteenust!

Brabant
Smaragd
Kaseistikud
Mustikataimed

Transport üle Eesti kokkuleppel.
Kontakt 510 1325
Istikutel on sertifikaadid!
istiktaimed@gmail.com

