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Noortevolikogu?!?
Mis asi see veel on?
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Kaua ela,
palju õpi

Haljala Valla Sõnumid

Haljala vanasõna
Haljala Kooli moto

Haljala Kooli juht Ivo Tupits peab
oluliseks koolirõõmu
– koolirõõm. „Praktikuna tean,
et see mõiste mahutab palju ja
selle saavutamiseks peab igapäevane koolikorraldus arenema. See algab professionaalsest
suhtumisest oma töösse, kus
kogu kollektiiv teab, millist panust neilt oodatakse.“
„Ühtsena seatud eesmärgid
ja standardid loovad olukorra,
kus tund möödub koostööta-

Katrin Kivi
toimetaja

Tänavu septembrist
toimetab Haljala Kooli
direktori ülesannetes
Ivo Tupits. Kellega on
tegu?
„Pean ennast läänevirulaseks,
elan siin kandis juba pikka
aega,“ rääkis uus koolidirektor
Ivo Tupits, kes sündinud ja kasvanud on tegelikult Jõgevamaal.
Kogu tema senine elu on
enamasti keerelnud ümber
kooli. „Olin küll mõned aastad
tegev erasektoris,“ märkis Tupits. „Kuid tundsin, et minu panus peab jätkuma koolis. Haljala Kooli direktori konkurss tuli
minu jaoks väga õigel ajal.“

Ivo Tupits on õppinud
Tallinna Pedagoogikaülikoolis poiste
tööõpetuse õpetajaks,
lisaerialaks on hariduskorraldus

OOTUSED JA
TEGELIKKUS?
Koolidirektor tunnistas Haljala
Valla Sõnumid toimetusele antud intervjuus, et kokkupuude
Haljala kooliga on tal olnud ka
varajasemalt.“
„Haljala Kool on minu silmis alati olnud Lääne-Virumaa
edumeelsete koolide edetabelis
kõrgel kohal,“ rääkis Tupits ootustest, mis teda suunasid antud
ametikohale kandidatuuri üles
seadma. „Hea on öelda, et see
tunne ei petnud mind.“
„Pean end kogenud kooliinimeseks. Olen näinud väga
erinevaid füüsilisi ja vaimseid
keskkondasid - see, mis koo-

Koolijuhi ametit on ta pidanud Rakvere Põhikoolis, Jõhvi Gümnaasiums ja Kehra Gümnaasiumis.
Foto: Greete Toming
lidest vastu vaatab, on paraku
väga erinev. Vaieldamatult vastutab selle eest, mis koolides
„Ma ei saa öelda, et vaid
mina arendan kooli.
Pigem olen seda meelt,
et koolidirektor on
meeskonna looja ja ei
tohi olla kooli arengule
takistuseks!“
toimub, ikkagi koolijuht oma
meeskonnaga. Heameel on

näha, et Haljala kooli õpetajad
on teadlikult eesmärkide poole liikumas ja nad teavad, mida
teevad. Praegune vaimsuse potentsiaal sobib minu kõhutunde
pealt kirjutatud visiooniga. Meil
on edasi liikumiseks suurepärane postisoon.“

VISOON
„Kool ei ole ega saa muutuda teenindusasutuseks,“ leidis
koolijuht. „Koolis luuakse keskkonda, kus laps saab areneda

isikupära kaotamata. Koolis
veedetud üheksa aastaga peaks
lapsest sirguma terve maailmaasjadest arusaav inimene.“
„Elame murrangulisel ajal, ka
hariduse valdkonnas“ jätkas ta.
„Ajale ei tohi jalgu jääda. Koolides tuleb tegeleda sellega, mida
peegeldab praegune ühiskond.
Areng peab toimuma pedagoogilises, metoodilises ja infotehnoloogilises vaates.“
Koolijuhil on veel üks tähtis
eesmärk, mille poole püüelda

mise ja arenemise rütmis – selliseid tunde õpilased ootavad.
Ülepaisutatud
õppekavadest
faktiteadmiste
pähetuupimine pole ammu enam see, millele õpetaja tunnid üles seab.
Seoste leidmine igapäevaeluga,
projektipõhine probleemõpe
ja uuenev õpikäsitus ning selle mõtestatud kasutusviisid on
kaasaegse ja tulemusliku kooli
igapäevaelu.“
Lisaks märkis Tupits, et õpilased tahavad olla kaasatud ja
kasutada tehnoloogiaid, mida
pakub neile infoühiskond ja
mida võimaldab tehnika areng.
Tema sõnul on vaja vaid mõista,
kus tehnoloogia õppimist toetab ja kus takistab.

LAPSEVANEMA ROLL
Lapsevanematele paneb koolidirektor aga südamele, et nad
kogu vastutust koolile ei ase-

taks. „Soovime, et lapsevanem
oleks koolile võrdne partner,“
ütles ta. „Heade tulemuste aluseks on vastastikune usaldus.
Uskuge - kool ja õpetajad soovivad teie lapsele parimat.“
„Olen näinud juhuseid, kus
lapsevanemad tahtmatult panevad oma lapse väga keerulisse
olukorda halvustades kooli või
õpetajat. Kui vanema suhtumine koolisüsteemi on halvustav
ning seda lapsele pikalt võimendatakse, siis tekib paratamatult väärtuste konflikt. Oletame, et laps lähtub vanemalt
saadud infost ja ta satub kooliga
räägituga vastuollu. Kuidas lahendada ja taastada usaldus sedavõrd keerulises olukorras? “
Õpetajatelt ootab Tupits
nende parimate oskuste, teadmiste ja kogemuste edasiandmist. „Ikka ja jälle jõuan selle
jutuni, et
koolis töötamise
suurimaks eesmärgiks on õpilasele võimalikult soodsa ja motiveeriva keskkonna loomine ja
hoidmine.“
„Kool peaks kasvatama õpilastes omadust olla hooliv ja
arvestav oma kaaslaste suhtes,
olla positiivne ja ettevõtlik,
austada oma vanemaid ja kodumaad, keelt ja kultuuri. Inimesed, kes on valinud elukutseks olla õpetaja, oskavad näha
eripärasust ja individuaalsust.
Kõik õpilased ei pea minema
edasi õppima kõrgkooli, kuid
kõik on suutelised edukalt lõpetama põhikooli. Seega iga
laps on tähtis.“

Võsuka sulest ilmus krimka rannakülast
Katrin Kivi
toimetaja
Suve hakul üllitas Haljala valla
pikaaegne sotsiaaltöötaja Eha
Veem koostöös kirjastusega Tänapäev kriminaalromaani „Leskede Klubi. Armulauamõrv.“
Leskede Klubi on Eha Veemi
esikromaan, kuid tegelikult on
tal neid arvutis palju rohkem.
„Kirjutama hakkasin paarkümmend aastat tagasi,“ märkis
Veem. „Esimene romaan on
kirjutatud inglise olustikus, sest
mulle tundus toona, et tegelasi
pole võimalik kohalikesse oludesse tegutsema panna.“
Eha tunnistas, et mõlgutas
ka varem mõtet raamatu ilmu-

tamisest, kuid kahtlus hoidis
tagasi - kes ikka võiks olla huvitatud tundmatu nimega autori
töödest?
Kevadel võttis Eha Veem julguse kokku ja pakkus raamatut
kirjastusele Tänapäev. Sealt
edasi laabus kõik libedalt ja
õige pea oli raamat juba kauplustes müügis. „800 trükitud
raamatust on pooled juba müüdud,“ ütles kirjanik ja tunnistas,
et on saanud ootamatu tähelepanu osaliseks.
Tähelepanust aga valla sotsiaaltöötaja liigselt ei hooli. „Ma
oleks meeleldi kasutanud pseudonüümi, kuid kirjastaja sõnul
müüb oma nime kasutades
paremini,“ rääkis ta. „Mõni aeg

peale raamatu ilmumist helistas mulle Postimehe arvustaja
ja rääkis, et luges mu raamatut
ning kirjutab sellest arvustuse.“
„Mulle see värske lähenemine meeldib,“ kirjutas ajakirjanik
Sigrid Kõiv Postimehe veergudel. „Peaasjalikult seetõttu, et
liiga sagedaseks on muutunud
tänapäevane püüd Skandinaaviast tulevate hoovuste lainel
üksteist võigaste tapmisviiside
ja õuduste minevikuvarjudega
üle trumbata. See siin on hoopis teine äärmus: jah, jõle, kuid
ometi nii lihtne tegu, et igaühe
sugulanegi võiks sellega hakkama saada.“
Leskede Klubis kirjutab Eha
Veem oma põlvkonnast. „Meie

põlvkond on väga erinev eelmistest põlvkondadest, kasvasime üles rock‘n‘rolli ajastul
ja oleme väga tegus põlvkond.
Vaadake või Ivo Linnat ja Mick
Jaggerit. Üleüldse on minu romaanis palju vanu inimesi, sest
puutun nendega igapäeva elus
väga palju kokku.“
Eelpool mainitud arvustusest
võib lugeda välja, et Eha sulest
võib oodata veel ilmumas raamatuid raamatulettidele. Seda
väidet ei lükka värske raamatuautor ümber ega ka kinnita.
„Eks näis, praegu ei taha ma
veksleid välja anda.“
Raamatu leiate hästivarustatud raamatukauplustest. Head
lugemist!

Leskede Klubi, ühe Eestimaa küla krapsakate pensionäride
sõpruskonna vastu on saatus armuline olnud: lisaks bridžimängus teravdatud mõistusele ja suurepärasele tervisele veeretab
elu nende päevadesse väljakutseid, mis erinevalt „Midsomeri
mõrvade“ järjekordsest osast nõuavad reaalset nutti ja julgust ja
veidi seiklusvaimu. Laip kirikus, kadunud teismeline, vana piirivalvetorni väisav salapärane isik ja kõige krooniks haihtunud
armulauakarikas ...
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LÜHIDALT

Lasteaed Pesapuu alustas
rõõmsalt õppeaastat
Foto: Ain Liiva

Meie pere tähtis esimene koolipäev
Kolmanda septembri varahommikul oli aeg seada sammud
Haljala rahvamajja. Juba tunni aja pärast algas meie pere kõige
tähtsam sündmus – pidulik aktus, närv oli sees. Aktuse avasime
meie Oliveriga, 9. klassi õpilased. Ning juba oli mul aeg joosta
trepist üles, et haarata kinni oma pisivenna käest ning ta turvaliselt ja tähtsalt lavale viia. Haljala kooli 23 üheksandiku käekõrval
jõudsid lavale 41 esimese klassi õpilast, minu käest kõvasti kinni
hoidmas minu vend. Lugesime Oliveriga ette teklivande ja seejärel said kooliuusikud pähe Haljala kooli vormimütsi. Lõpuks oli
aeg panna oma vennale pähe kauni sõnumiga tekkel, vaatasime
üksteisele otsa ning naeratasime vastakuti.
Käes aabitsad, õpilaspiletid, kuulatud kõned heade soovidega,
oli aeg suunduda rongkäigule. Jõudnud koolimajja, toimus pildistamine ning lõpetuseks klassijuhatajatund. Päev oli täis erinevaid emotsioone ning uhkust, et just mina sain esimest ja viimast
korda kogeda selliseid tundeid.
Säde-Liis Orujõe
9. klass

Sügis
Lapsed tulevad jälle kooli
ja otsivad klassis oma tooli.
Õpetajal ikka naeratus suul,
mis sest, et õues puhub vinge tuul.
Päike ja vihm võrdub vikerkaar,
seda vaatab iga silmapaar.
Risto Raja
5.klass, Haljala kool
Kurb ja rõõmus sügis
Kui päeval paistab päike,
siis öösel vilgub äike.
lapsed ei saa palli mängida,
nad kurvalt aknast välja vaatavad.
Õppimine pihta hakkab jälle,
kuigi see ei meeldi meile.
Ma igatsen suve ja tahan kodus olla
kuid kooli sõprade juurde on ikka tore tulla.
Alar Kasela
5.klass, Haljala kool

direktor Riina Tamberg
õppejuht Tiiu Vainola
Haljala Lasteaed Pesapuu

Lasteaia õppeaasta
algab pisut hiljem kui
koolil. Meie lapsed
esmalt tutvuvad
ja kohanevad
uue olukorraga.
Traditsiooniliselt
avame oma õppeaasta
septembri kolmanda
nädala esmaspäeval.
Hommikul me lasteaed
mudilasi ootab,
mängida on tore siin,
hullata ja joosta….
Nagu alati, oli ka tänavu meile
edu ja sisukaid päevi soovimas
Haljala vallavanem Leo Aadel.
Pidulikkust lisas hommikusse
hr. Leo Aadeli poolt tööjuubeliteni jõudnud õpetajatele tänukirjade ja valla märkide üleandmine. Muusikaõpetaja Ruti
Tasuja juhendamisel esitasid
lapsed kena kimbu sügislaule.

LAPSI MAHUB VEEL
Meie lasteaed on viimasel kahel
suvel olnud avatud 1-3 rühmaga, see sõltub tööl käivate lapsevanemate vajadusest lapsehoiu järele.
27. augustist on avatud kõik
9 rühma: 2 sõimerühma, 6
aiarühma ja 1 logopeediline tasandusrühm, kokku 130 last.
Hetkel on meil veel vabu
kohti nooremates rühmades.
Rõõmuga võtame enda laste-

Lapsed matkamas
Foto: erakogu

aiaperre vastu avastamishimulisi tüdrukuid-poisse .

SUUREPÄRASED
TINGIMUSED
Oleme lasteaiaperega tänulikud
väga heade õppe- ja kasvatustöö tingimuste eest: kenad avarad rühmaruumid, muusika- ja
võimlemissaal, puutöötuba ja
suur õueala. Maakonnas pole
just palju lasteaedu, kus töökorras bassein ning ujumise
algõpetust jagab tunnustatud
2018 a. kevadel lõpetas
lasteaia 40 vahvat tüdrukut
ja poissi - avastusterohket
kooliteed Teile!
ujumistreener. Tänavusest õppeaastast töötab meie lasteaias
ujumistreener Chris Tõnning.
Haljala Lasteaias on tänavu
üheks õppe- ja kasvatustööd
läbivaks eesmärgiks lapse silmaringi, keskkonnateadlikkuse
ja tunnetustegevuse arendamine. Väga hea oli selle eesmärgi
täitmist alustada läbi õuesõppe
meetodi. Õuesõpe on sild teooria ja praktika vahel, aluseks
võetuna avastusõppe elemen-

did. Ideaalseks õpikeskkonnaks
on muidugi ehe LOODUS ise,
pakkudes lastele nii teadmisi,
tundeid kui vaimustust. Esimesed pikemad matkapäevad looduses ongi juba toimunud.

VÄLJASÕIDUD
Aastaid oleme tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele saanud muuta loodusega
seotud tegevusi lastele huvitavamaks. Eriti aktiivne koostöö
on meil seni olnud RMK Sagadi
looduskooli giididega.
Sügisesed matkapäevad toimusid kahel mõnusal päiksepaistelisel päeval.
12. septembril väljus buss
Miisu ja Sipsiku rühmade lastega matkapäevale Viru rabasse.
Mõlemal rühmal oli saatjaks ja
teadmiste vahendajaks RMK
Sagadi looduskooli giid. Lapsed
nägid Lahemaale iseloomulikku metsa ja rabamaastikku.
Uurisid raba tähtsamat taime –
turbasammalt, mõõtsid ja vaatlesid rabamände ning õppisid
tundma teisi rabas kasvavaid
taimeliike. Põgusalt tutvuti ka
lindudega, kelle elupaiga eelistuseks on raba.

13. septembril seadsid end
bussis sisse viis nooremat rühma: Muumi, Jänku, Miki, Nublu
ja Mõmmi rühm. Nende matkapäev toimus Kolga lahe ääres endises Tsitre mõisapargis.
Kõigil viiel rühmal olid taas
saatjaks ja teadmiste vahendajaks RMK Sagadi looduskooli
giidid. Matkal tehti tutvust põliste mändide, võimsate hobukastanite ning teiste erinevate
puuliikidega. Suurim üllatus
oli näha septembris õitsevat ja
samal ajal vilja kandvat hobukastanit!
Mererannas mängiti keskkonna- ja osavusmänge ning
nauditi vahuste lainete tantsu.
On ju teada tõsiasi, et looduses viibides läheb kõht ruttu
tühjaks. Õpetajatel oli matkapäevadel laste jaoks kaasas väike eine, mida vahepealse puhkepausi ajal sai mereääres kivil
istudes koos nautida.
Aastaaegade
vaheldumise
paremaks tunnetamiseks korraldame lastele järgmise väljasõidu loodusesse talvel. Talvine
matkarada pakub hoopis teist
vaatepilti ning kogemust.

Sind esindab õpilasesindus!
Kevadel kinnitas Haljala Kooli
õpilasesindus oma uue põhimääruse ning samas määras
traditsiooniliselt paika ka uue
juhatuse. Värskete põhimõtete
järgi on juhtkonnas nüüd kolm
liiget ning kõikidele nendele
kohtadele määras õpilasesindus
8. klassi juba kogenud õpilasesinduse liikmed. Juhtkonna
sekretär-protokollija
kohale
määrati Elli-Maria Kütt, asepresidendiks Karin Kivilo ning
presidenditooli vallutas Stefi
Pärnoja.
Praeguseks on juba kokku
tulnud ka õpilasesinduse üldkoosoleku esimene kogunemine. Tutvuti üksteisega, peeti aru
seni toimunu üle ning arutati
juhtkonna poolt välja pakutud
tegevuskava. Viimane hõlmab
endas nii pidusid, stiilipäevi kui
otseloomulikult ka kooli õpilaskonna esindamist.
Õpilasesindus ehk ÕE on

mõeldud teotahtelistele ja aktiivsetele noortele, kes tahavad
samuti koolielus sõna saada
ja edastada õpilaste muresid.
ÕE kõige tähtsam ülesanne on
koolipere õiguste kaitsmine ja
koolielu huvitavamaks tegemine (peod, stiilipäevad, mängu
vahetunnid jne). Samuti käime
väljasõitudel või tutvume teiste õpilasesindustega ning nende tegemistega oma ideedega.
Probleemidega võib pöörduda
õpilasesinduse tuppa, kus me
neid ühiselt arutame ning leiame murele vastuse.
Kui Sa arvad, et ka Sina oled
aktiivne 5-9. klassi noor, kes
tahab koolis käimist paremaks
ja huvitavamaks muuta, siis ära
karda meiega ühineda. Seltsis
on alati lõbusam!
Karin Kivilo, Stefi Pärnoja
Haljala Kooli õpilasesindus

„Just sellest uksest kutsub juhatus kõiki oma huvitavate mõtetega sisse astuma“
Foto: Greete Toming
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Noortevolikogu?!?
Mis asi see veel on?
kuulmata jätnud? Noortevolikogu ja vallavolikogu ei pruugi
arutada samadel teemadel, ehk
on mõni teema, mis saab juba
kohapeal selguse ja jõuab niipidi valla noorteni, samas võib
olla ka teemasid, mis jõuavad
otse noortevolikogult vallavolikogusse.

Kristi Aron
Abivallavanem

Septembri algusest
kehtib Haljala vallas uus
Haljala valla noortevolikogu põhimäärus.

Mis saab noortevolikogu otsustest edasi? Kas nendel otsustel ja soovitustel on reaalne mõju Haljala valla elule?
Noortevolikogu
otsused
jõuavad vastavalt nende iseloomule kas arutelule volikogusse, vallavolikogusse või mõnda
komisjoni. Väga palju oleneb
otsuse ja teema iseloomust,
mõni teema ehk otse allasutusse. Muidugi on väga oodatud
liikmete enda aktiivsus noorte
mõtete elluviimisel.

Põhimääruse ja noortevolikogu
algatuse taga on Haljala vallavolikogu liige ning haridus- ja
noorsookomisjoni
esinaine
Greete Toming, kellele juurde
oma küsimustega suundusin.
Mis see noortevolikogu on?
Kuidas see moodustatakse?
Kes sinna kuuluda saavad?
Haljala valla noortevolikogu
on Haljala vallavolikogu juures
toimiv noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu,
kes esindab meie valla noorte
huve. Noortevolikogusse saavad kandideerida Haljala valla
noored ja meie valla koolides
õppivad noored, kelle vanus
jääb vahemikku 12-26 eluaastat. Kui kandideerijad on
ennast üles seadnud, saabub
hetk, kus kõik meie valla 12-26
aastased noored saavad noortevolikogusse endale sobiva
kandidaadi valida – üpris sarnaselt päris volikogu valimistega. Noortevolikogul saab olema
13 liiget ning noortevolikogu
liikme volitused kestavad 2 aastat. Kõige lihtsamal viisil saab
noortevolikogu võrrelda kooli

Greete Toming
Foto: erakogu

õpilasesindusega – kuid üks
annab nõu-suuniseid vaid kooli
juhtkonnale, teine tervet valda
juhtivale vallavolikogule.
Millistel teemadel noortevolikogu kaasa rääkida saab?
Kas noortevolikogu ja „vanade“ volikogu arutavad samu
teemasid?
Noortevolikogul on võimalus kaasa rääkida kõikidel
teemadel, kuid kõige rohkem

oodatakse sisendit kindlasti
noorte endi elu-olu puudutaval. Noortevolikogu koosolek
toimub vähemalt kord kvartalis.
Vallavolikogu, nagu ka vallavalitsus saab alati noortevolikogult arutatava kohta nõu küsida
– mida arvab noortevolikogu
arengukavast, milliseid projekte
noortevolikogu tulevikus meie
vallas oluliseks peab, kuidas
saaks noori paremini kuulata,
mis on see, mille oleme siiani

Põhimäärus on vastu võetud.
Mis saab edasi?
Järgmine päris suur samm
ongi noortevolikogu valimised
oktoobrikuu viimasel nädalal.
Enne seda saab informatsiooni
meie valla noorsootöötajatelt
Helenilt, Andreselt. Muidugi
võib julgelt pöörduda ka minu
või abivallavanema poole. Oktoobrikuu esimesel nädalal
toimub Võsul huvilistele Eesti
Noorteühenduste Liidu poolt
rahastatud infopäev, kus saame
kokku, räägime noortevolikogust silmast silma ning vastame
huviliste küsimustele. Korraldatud on ka transport Haljalast
Võsule ning tagasi.

Ettevõtlik kool julgeb võtta ette
Ettevõtlik Kool on koondnimetuseks põnevale ja kaasavale
õppimise metoodikale ja ühtlasi
programm, mis toob koolidesse
ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut,
arendab lastes otsustusvõimet
ja ärgitab tegutsemishimu.
Ka Haljala Kool kuulub koos
mitme teise Lääne-Virumaa
kooliga ettevõtlike koolide võrgustikku, soosides koolitunde,
mis on on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka
seetõttu, et lapsed saavad sageli
ise valida, mida õppida ja kuidas
etteantud teemale läheneda.
Haridusprogrammi
“Ettevõtlik kool” traditsioonilisele
edulugude konkursile laekus
sel aastal 94 edulugu, neist kaks
ka Haljala Koolist – mõlemad
seotud kooli eelmise õppeaasta
prioriteedi – kunstiõpetusega.
Projektis „Kogukonna päkapikud“ sai läbi erinevate teemade
eelmise aasta 7. klass kogukonnale minikingituste jagajaks –
tunnis vooliti valmis väikesed
päkapikud, planeeriti nende
asukohti,
kinnitusmeetodeid
(mitte iga liim ja teip ei jää detsembrikuiselt jäisele materjalile õue kinni!), õpiti saladusi
pidama ning ka väga hoolikalt

vaikseid, märkamatuid vihjeid
andma. Aineprojekti tulemusena muutus nii kool kui laiemalt
kunstiõpetus Haljala Koolis
lisaks muule tehtule (näitused
jms) nähtavamaks terves kogukonnas. Lisaks said noored
koostööst kogukonnaga väga
tugeva eduelamuse, kindlasti
motiveerib see neid tulevikuski sarnaseid ettevõtmisi julgelt
kas algatama või siis neis kaasa
lööma.
Teine esitatud projekt kes-

kendus kunstiõpetuse aine lõimimisele erinevate teiste õppeainetega. Tegevus andis palju
võimalusi koolisisesteks ühisprojektideks, performantsiteks,
korraldati näitusi ja esitlusi.
Õpilased rakendasid tundides
omavahel arutledes kujundavat
hindamist, jagasid tunnustust
ja andsid hinnanguid. Kunst
sai koolis kõikidele nähtavaks,
kunst kui õppeaine kogus populaarsust õpilaste hulgas. Õppekava täitmiseks korraldati

LÜHIDALT

Gadi Lübek

Võsu lapsed
tutvusid purjetamisega
Purjespordikooli mõte sai idanema pandud maikuus. Selleks
andsid tõuke Võsu Kuurordi soov otsida väljundit mereturismi
arendamiseks ja Võsu Kooli direktori Liina Altroffi idee viia purjetamine kooli õppekavva.
Üks mõte viis teiseni ja septembri esimesel nädalal saidki
Võsu Kooli lapsed kahel päeval Käsmu lahel oma esimesed purjetamise kogemused. Suured tänud projekt Meresõbra eestvedajatele ja kogenud treeneritele, kelle sihikindel töö on aastate
jooksul sadu Eesti lapsi merele toonud.
Võsu laste vaimustus merel veedetud ajast andsid meile edaspidiseks kindluse, et tegeleme õige asjaga.
Gadi Lübek
SA Võsu Kuurort

Kerli Karton, Tiina Uukivi, Leo Aadel, Kadri Viks ja Ene Kaurla
Foto: Katrin Kivi

Vallavanem
tunnustas õpetajaid
17. septembril kogunes Pesapuu lasteaiapere, et alustada uut õppeaastat.
Selle sündmuse käigus tunnustas vallavanem Leo Aadel tööjuubeli puhul mitmeid lasteaia õpetajaid. Jana Pullatil täitus 15
aastat, Kerli Kartonil, Tiina Uukivil, Kadri Viksil, Ene Kaurlal
täitus 10 aastat tööd Haljala lasteaias.

Kaunis sügispäev matkarajal
14. septembril oli Haljala kooli 8. ja 9. klassi õpilastel õuesõppe
päev Aegviidu looduskeskuses ning Paukjärve ümbruse matkarajal. Aegviidu looduskeskuse õppeklassis tutvustati 8. klassi
õpilastele seenemaailma ning 9. klassi õpilased õppisid tundma
söödavaid ning mürgiseid taimi. Kui olid vaadatud ka fotonäitus
veretu jahi piltidest ning näitus aastalinnust metsisest, suunduti
metsarajale, et õpitut kinnistada.
Retk ümber Paukjärve pakkus looduse tundma õppimiseks
kuhjaga võimalusi. Nii sai selgeks, milline on pohl, milline leesikas, ka muraka ja lillakaga saadi tuttavaks. Kaunid piibelehe
oranžikad marjad aga tuleb jätta korjamata. Ka seeneriik sai
tuttavamaks: metsas oli rohkesti nii söödavaid kui ka mürgiseid
seeni ning vähemalt valge kärbseseen sai kaheksandikele selgeks.
Kui lisada juurde kaunid loodusvaated ja imeilus sügisilm,
võib õppepäeva igati kordaläinuks lugeda.
Tegu on Haljala Kooli Keskkonnainvesteeringute Keskuse
(KIK) keskkonnateadlikkuse programmi kirjutatud projektiga „Haljala Kooli õppereisid keskkonnahariduskeskkustesse
2018/2019 õ/a „ tänu millele saab iga klass I poolaasta jooksul
KIK rahastusega sõita ühte looduskeskusesse.
Haljala Kooli 8. ja 9. klass

veel innukalt väljasõite, osaleti
loengutes ja aruteludes maakonna kunstiinimestega.
Haljala Kool tänab Lääne-Virumaa Arenduskeskust märkamise ja kiidusõnade eest.
Noorte ettevõtliku hoiaku kujundamine on tähtis igaühele,
kool astub selle arendamises
ühtset sammu kogukonnaga.
Greete Toming

Kirju sügis
Sügis taaskord käes
lehed puudel jälle kirjud.
Metsas marju korjame,
seeni - puravikke ka.
Puudelt lehed langevad,
vihma sajab, päike paistab.
Vikerkaar on kõrgel taevas,
kuid meie koolis õpime.
Carolin Pugovkin
5. klass, Haljala kool

4
HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
23.08.2018
Nimetati alates 3.09.2018 Haljala Kooli direktori ametikohale
Ivo Tupits.
Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja talveperioodil korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks.
Lükati tagasi kõik riigihankele „Haljala koolihoone põhi- ja
tööprojekti koostamine ning peaprojekteerimine” esitatud pakkumused, kui hankelepingu eeldatavat maksumust ületavad
pakkumused.
Väljastati projekteerimistingimused Muike külas Muike katastriüksusele abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Otsustati väljastada ehitusluba Karepa külas Tammemäe katastriüksusele saunamaja püstitamiseks, Põdruse külas Ennumaja katastriüksusele puurkaevu rajamiseks, Pihlaspea külas Liiva
katastriüksusele abihoone laiendamiseks üle 33% mahust, Tiigi
külas Kulli katastriüksusele garaaži püstitamiseks, Sagadi külas
Altpärtli katastriüksusele sõnnikuhoidla rajamiseks ja Metsanurga külas Neelokse katastriüksusele sauna püstitamiseks.

30.08.2018
Määrati sotsiaaltoetus kahele isikule kokku summas 11026,09
eurot.
Määrati ühele isikule hooldus ja hooldaja toetus.
Määrati ühele isikule koduteenus.
Määrati ühele isikule sotsiaaltransporditeenus.
Otsustati seada tähtajatu isiklik kasutusõigus Käsmu külas
Merekooli tänaval, Võsu alevikus Ranna tänaval ja Suvila teel
ning Haljala alevikus Maheda tänaval asuvatele maakaabelliinidele Elektrilevi OÜ kasuks.
Nõustuti Toolse küla Ürra katastriüksuse jagamisega kaheks
katastriüksuseks Ürra ja Ürrametsa sihtotstarbega maatulundusmaa.
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetus summas 673,20
eurot Võsu Koolile meresõidu- ja ohutuskoolituse läbiviimiseks.
Kinnitati Haljala Vallaraamatukogu lahtioleku ajad.
Väljastati ehitusload Võle külas Jaagu katastriüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks, Haljala alevikus Võsu mnt 55 katastriüksusele abihoone püstitamiseks ja Pihlaspea külas Liiva
katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Lahe külas Vanajõe kinnistu sauna ümberehitamiseks ja laiendamiseks.
Otsustati võtta vastu OÜ A.V.R. Projekt poolt koostatud Võsu
aleviku Vabaduse tn 9a, 11, 13, 18 kinnistute ja Vabaduse tänava
detailplaneering ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
Otsustati esitada Haljala valla arengukava 2018-2030 ja Haljala valla eelarvestrateegia 2019-2022 eelnõud volikogule vastu
võtmiseks.
Infotunnis oli arutusel Mere tn 34 valdaja nõue valla vastu.
Kristel Tõnisson jagab infot TAI poolt rahastatavast projektist,
mille raames toimub orienteerumisüritus maakonna kergliiklusteedel. Vallavanem annab ülevaate kohtumisest MTÜ Võsu
Sadam juhatusega.

06.09.2018 istungi kokkuvõte
Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule kokku summas 306,00
eurot.
Otsustati esitada Viru Maakohtule avaldus isikule eestkoste
määramiseks ja määrata eestkostjaks Haljala Vallavalitsus.
Suunati üks isik valla poolt osaliselt finantseeritavale üldhooldusteenusele.
Määrati ühele isikule igakuine sotsiaaltoetus transpordikulude kompenseerimiseks.
Määrati ühele isikule igakuine sotsiaaltoetus tugiisikuteenuse
eest tasumiseks.
Määrati ühele isikule sotsiaaltransporditeenus.
Muudeti alates 01.09.2018 Transtime OÜ-ga sõlmitud õpilasveo lepingut lisades tavakoolipäeval marsruudi Viitna-Aaspere-Viitna (20 km).
Määrati Noonu külas juurdepääsutee teenindamiseks vajalike maade suurused, sihtotstarve ja kohaaadressid Sepikoja tee,
Metsarahva tee L1, Metsarahva tee L2 sihtotstarbega transpordimaa.
Määrati Käsmu külas munitsipaalomandisse andmiseks Merekooli tn 5a maaüksusele koha-aadress ja sihtotstarve, sihtotstarve tootmismaa 50%, ärimaa 50%.
Määrati valla kriisikomisjoni liikmeks Ivo Tupits.
Väljastati reklaamiluba Property Mediation OÜle, reklaami
paigaldamiseks Võsu alevikus Kooli tn ja Mere tn ristumiskohta,
eksponeerimiskestusega 10.09.2018 kuni 31.12.2018.
Väljastati ehitusluba Võsu alevikus Vabaduse tn 16 katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks.
Otsustati osaleda Leader meetmest rahastatud Haljala Kultuuriseltsi ja Haljala vallavalitsuse poolt esitatud ühisprojektis
„Peeter Toominga jälgedes“.
Tehti ettepanek muuta Võsu ranna-ala projekti lähteülesannet
järgnevalt:
parkla ala laiendamine või muutmine nii, et parkimiskohti
oleks praeguse 113 asemel 150. Busside parkimiskohtade arvu
võib vähendada praegu planeeritud seitsme asemel neljale;
tenniseväljakute asemel planeerida virgestusala (välijõusaal) ja
võimalusel skatepark. Muuta asukohta ja planeerida virgestusala
asukoht vetelpääste ja rannaklubi vahelisele vallale kuuluvale
maa-alale.

Tasub teada

oktoober 2018

Kõik vabaühendused peavad äriregistris
määrama tegelikud kasusaajad
Septembrist jõustunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel
peavad kahe kuu jooksul pea
kõik juriidilised isikud kinnitama äriregistris oma tegelikud
kasusaajad.
Mittetulundusühingutel
ja
sihtasutustel on üldjuhul tegelikeks kasusaajateks juhatuse
liikmed. Sihtasutustel ka soodustatud isikud, kui need on
põhikirjas määratud. Kohustus ei kehti korteri- ja hooneühistutele ja teatud sihtasutustele.

Kui juhatuse liige ettevõtjaportaali sisse logib, näeb ta
kohe, millisel temaga seotud
isikul on tegelikud kasusaajad
määramata. Klõpsad iga juhatuse liikme nime taga nupul ja valid rippmenüüst sobiva (MTÜdel viimane) valiku. RIK’is on
kasutamiseks Tegelike kasusaajate määramise juhend.
Edaspidi tuleb tegelikud kasusaajad uuendada 30 päeva
jooksul nende muutumisest,
ning uuesti kinnitada majandusaasta aruande esitamisega.
Uuest aastast võib kohustuse

täitmatajätmisel trahvi saada,
seni on tegelikult kahe kuu asemel aega neli kuud see väike
tegu ära teha.
Register on vajalik keskkonna puhtuseks, ehk selgitamaks,
kes on siin või välismaalt tegelikult mõne juriidilise isiku
taga ja sellest otsesemalt või
varjatumalt kasu võib saada.
Äriühingutega on lihtne, sest
tuleb osalusi ja hääleõigusi
vaadata, vabaühenduste puhul
ei leitud Eestis muud viisi kui
näidata nendena juhatuse liikmeid. Head seadusetäitmist.

Artiklis on kasutatud heakodanik.ee leheküljel avaldatud
informatsiooni.
Vabaühendustele mõeldud
informatsiooni ( juriidilise, rahastusvõimaluste,
koolituste
jne.) saamiseks andke palun
oma soovist teada e-postile:
mty@arenduskeskus.ee ; või telefonil 5850 1250
Kaoke Kärdi
Vabaühenduste konsultant
SA Lääne-Viru Ettevõtlus ja
Arenduskeskus

Algasid
geodeetiliste
märkide
hooldustööd
Maa-ameti tellimisel teostatakse 2018. aasta septembrist kuni
detsembrini geodeetiliste märkide hooldustöid Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas.
Hooldustöid tehakse kokku
ligi 70 geodeetilise võrgu I ja II
klassi märgile ning gravimeetrilise võrgu II klassi märkidele
(märkidest on näidised lisatud
piltidel).
Märgi korrastustööd hõlmavad endas kupitsa värs-

kendamist,
kupitsakraavide
uuendamist ning kaitsetsoonis
kasvama hakanud puude ja võsa
kõrvaldamist, kaitsetara rajamist või olemasoleva kaitsetara
värvimist.
Maa-amet palub maaomanikelt mõistvat suhtumist ja
võimaldada tööde teostamine.
Maaomanikega võetakse eelnevalt ühendust.
HVS

Haljala valla raamatukogude lahtiolekuajad
Haljala
Vallaraamatukogu
koondab alates 1. augustist 2018
kõiki endise Haljala ja Vihula
valla raamatukogusid. Loodame seeläbi pakkuda valla lugemishuvilistele paremat teenust,
ühinenud raamatukoguna saame kokku hoida ebamõistlikke
kulusid ning jagada ressursse.
Kõik me teame, et rahvaarv
külades järjepanu väheneb,
seega ka lugejate arv meie raamatukogudes. Peame aegajalt
heitma kriitilise pilgu nii raamatukogude lahtiolekuaegadele kui teenustele. 1. septembrist
hakkab Võsupere raamatukogu
olema reedeti suletud; Võsu
raamatukogu seevastu hakkab
senise nelja päeva asemel olema lugejale avatud viis päeva
nädalas; teiste haruraamatukogude ajad jäid endiseks.
Raamatukogude vahel on vallas tinglikult ära jagatud teeninduspiirkonnad, kuid kõik valla
elanikud on oodatud kõikidesse meie raamatukogudesse.
Raamatute laenutamine toimub
endistviisi – kust raamatukogust raamatu laenutad, sinna
oodatakse seda ka kolme nädala möödudes tagasi. Päris nii
ei ole, et laenutan Karepalt, aga
tagasi viin Aasperesse. Lugeja
vastutab tema poolt kasutatava
teaviku eest. Kui raamatut või
ajakirja ei tagastata tähtajaks,
saab laenuaega pikendada, kui

just järjekorda pole tekkinud.
Kui aga tähtaeg on juba tükk
aega ületatud ja laenuks võetu
tagasi ei jõua, on raamatukogul
õigus nõuda viivitatud aja eest
tasu kuni 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku
kohta. Loodame, et seda ei pea
hakkama rakendama ja teavikud saavad rahulikult lugejate
vahel ringelda.
Koduteenindust korraldatakse raamatukogu lugejatele, kelle
elukoha aadressiandmetena on
Eesti rahvastikuregistrisse kantud Haljala vald ja kes tervisliku
seisundi tõttu ei ole võimelised
raamatukogu külastama. Koduteenindusega liitumiseks helistage Haljala Vallaraamatukogu
telefonil 3250602, et saaksime
kõik soovijad kaardistada teenuse efektiivseks korraldamiseks.
Haljala
Vallaraamatukogul
on koduleht https://www.haljalaraamatukogu.ee/, kust leiate raamatukogude kontaktid ja
info tegevuse kohta. Meil on
ka facebooki leht https://www.
facebook.com/haljalarmtk/,
mis pisut meelelahutuslikum,
kuid päevakajaline info on olemas.
Loodan, et koostöö raamatukoguhoidja ja lugeja vahel jätkub teineteisemõistmises. Kõik
ettepanekud töö paremaks
muutmiseks, asjakohane kriiti-

Haljala Vallaraamatukogu:
E, T, K, N 10.00 – 18.00; R 8.00 – 16.00; L, P suletud.
Võsu haruraamatukogu:
E, T, K, N 10.00 – 18.00; R 8.00 – 16.00; L, P suletud.
Võsupere haruraamatukogu:
E, T, K, N 10.30 – 18.00; R, L, P suletud.
Vihula haruraamatukogu:
E, K, R 10.00 - 16.00; T, N 12.00 – 18.00; L, P suletud.
Vergi haruraamatukogu:
T, N 9.00 – 17.00; L 9.00 – 13.00; E, K, R, P suletud.
Karepa haruraamatukogu:
T, K 10 - 17; N, R 10 - 18; L 10–15; P, E suletud.
Aaspere haruraamatukogu:
E 12.00 – 18.00; T, N 10.00 – 17.00; K, R, L, P suletud.
Varangu haruraamatukogu:
Varangul T 9.00 – 17.00;
Essus E, K 10.00 – 18.00; N, R, L, P suletud.
ka ja vahel ehk mõni kiituski on
oodatud telefonil 3250602 või
silmast silma meie raamatukoguhoidjatele.

Kohtume raamatukogudes!
Maiga Parksepp
Haljala Vallaraamatukogu
direktor
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Õpetajate päev – 5. oktoober
Õpetajate päeva tähistati Eestis
koolides juba 1960. aastatel. Tavad pole aastate jooksul kuigivõrd muutunud, ehk ainult selle
poolest, et 1960. aastatel lasti
õpilastel tunde anda, õpetajad
ise tundi ei läinud. Õpetajaks
said ikka tublimad õpilased,
tunde anti ennekõike nooremates klassides ja põhikoolis. Tundides mingit naljatamist polnud, sest asendusõpetaja pani
pärishindeid pärispäevikusse ja
võttis ametit õpetaja igapäevase
tõsidusega.
1990. aastatest on õpetajate
päevad vabamad ja naljarohkemad. Vanemad õpilased mängivad õpetajaid ja kooli juhtkonda. Kas tõsiselt või naljatavas
ja kiusakas toonis, see sõltub
koolist. Teinekord kujuneb
uuest juhtkonnast tõsine seltskond, teinekord naljatav kamp.

Ka üsna paljud õpetajad elavad
end tembutades välja: pilluvad
paberlennukeid, segavad tundi,
jutustavad ja vigurdavad, ei viitsi vastata.
Tihti valitakse õpetajate päevaks kindel stiil, mille vaimus
riietutakse. Märjamaa koolis on

Päeva
lõpetab
õpilaste valmisHaljala
tatud kohvilaud
ja lilled õpetaVallavalitsus ja
Haljala Vallavolikogu jatele, ka valla-,
linnavalitsuse
õnnitlevad kõiki
või haridusosaõpetajaid!
konna visiit ja
õnnitlused. Lisaks
ja ennekõike on see
päev, kus avaldatakse õpetajatele vaimustust, sest osa neist
on lihtsalt suurepärased.
1994.
aastal
kehtestas
UNESCO õpetajate päeva selleks, et 24 tunni jooksul oleknäiteks õpetajad kord etenda- sid kogu maailma tähelepanu
nud Eurovisiooni, teisel aastal keskpunktis õpetajate töö ja
aga pioneerirühma. Mõnel pool
saavutused ning samuti nende
on õpetajad esinenud etenduse prioriteedid ja probleemid.
või kontserdiga.
Sagedasti on tunnid lühenAllikas: BERTA Rahvakalendri
datud, toimub võistlusi ja eten- andmebaas
dusi.

Põnevat finaalmängu asus RLV Massive juhtima alles viis
minutit enne mängu lõppu ja tegi seda võidukalt lõpuni.
16.septembril toimusid Haljala
valla lahtised meistrivõistlused
korvpallis Võsul. Osales 3 valla võistkonda- RLV Massive,
SK Aaspere ja Agribasket ning
Võsu/Kuusalu võistkond.
Kõik võistkonnad mängisid
omavahel läbi ja siis mängiti
välja kohad. Turniiri 3-4 koha
peale (valla arvestuses 2-3 koha)
mängisid Sk Aaspere ja Agribasket. Mäng oli väga tasavägine
kuid lõpuks võitis tulemusega
38-45 SK Aaspere. Omale valla

meistritiitli juba kindlustanud
RLV Massive ei saanud finaalis
kohe oma mängu käima, kuid
lõpus olid nad kogemustega
Võsu/Kuusalu võistkonnast 4436 paremad. Võsu/Kuusalu sai
turniiril 2 koha.
Valla meistrivõistluste
paremusjärjestus oli järgmine:
1.koht RLV Massive
2.koht SK Aaspere
3.koht Agribasket.

taga jms), kaaslased ja päeva,
millal liikuda. Saad rajale kaasa
kaardid koos küsimuste ning
lisainfoga. Vastused küsimustele leiad orienteerumispunktis
kohapeal (märgistatud oranživalge tähisega, kohapeal komposter lehe märgistamiseks).

Põnnid võistlesid
Traditsiooniliselt vanavanemate päeval toimus seitsmendat
korda korraldatav” POMBEL
põnnide 3-võistlus”. Võistlemas
oli 42 last ja 19 täiskasvanut.
Nii palju lapsi pole varem osa
võtnud. Ilm oli ilus ja lastel oli

lõbus. Kõik lapsed said diplomi, medali ja smuuti. Suurt tänu
smuutide eest Pombelfruitsile !
Kohtume järgmisel korral 8.
septemberil 2019 kell 12.00

Lauatenniselahingud Võsu mändide all algavad taas
Haljala
valla
lauatennise
seitsmes
seeriavõistlus
alustab – esimene etapp
30. septembril algusega kell
10.00
Võsu
spordihoones.
Kokku on hooaja jooksul seitse etappi, viis paremat etappi lähevad arvesse. Igal etapil

diplomeeritakse ja auhinnatakse üldarvestuse kolme parimat, lisaks saavad diplomi
ja auhinna parim naismängija,
noor (kuni 18a), veteran (alates
50a), Haljala valla parim mängija ja omakandi parim noor.

06.09.2018 istungi kokkuvõte
Tehti ettepanek korraldada koostöös Eesti Arhitektide Liiuga arhitektuurivõistlus „VÕSU ALEVIK, MERE TÄNAV JA
KESKVÄLJAK“ korraldamiseks 2018 aastal.
Otsustati esitada huvihariduse- ja huvitegevuse toetamise
kord üldiseks aruteluks ja ettepanekute tegemiseks kultuuri- ja
spordikomisjonile ning haridus- ja noorsookomisjonile.
Esitati volikogule menetlemiseks järgmised eelnõud:
PGSist tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine
Haljala valla heakorraeeskiri
Haljala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri
Haljala Vallavolikogu 20.12.2011 määruse nr 55 „Ruumiandmete seadusest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine“
kehtetuks tunnistamine.

13.09.2018 istungi kokkuvõte
Määrati sotsiaaltoetus kahele isikule kokku summas
453,50 eurot.
Määrati ühele isikule koduteenus.
Väljastati luba avalike ürituste korraldamiseks:
„RKVSR goes oldschool“, korraldaja MTÜ Rakvere Street;
„Tõukerattarännak“, korraldaja VIROL;
„Aaspere–Haljala jooks“, korraldaja vallavalitsus.
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetus summas 300 eurot/kuus MTÜ-le Caaro SK, maadlustreeningute läbiviimiseks
Haljala Kooli võimlas.
Moodustati riigihangete hankemenetlusega seotud toimingute teostamiseks nelja liikmeline riigihanke komisjon koosseisus
vallavanem, finantsjuht, majandus- ja hankejuht ning hanke eest
vastutav isik.
Väljastati kasutusluba Lobi külas Suhkruliiva katastriüksusel
asuvale üksikelamule ja Annikvere külas Grossi katastriüksusel
asuvale sigalale nr 4.
Väljastati ehitusluba Põdruse külas Anilepa katastriüksusele
maneeži püstitamiseks.
Eraldati vallaeelarve reservfondist 1179,60 eurot Haljala võimlasse 14/24 sekundi tabloo ostmiseks.
Otsustati võtta tagasi volikogule esitatud Haljala valla eelarvestrateegia 2019-2022 eelnõu ja esitada eelnõu uues redaktsiooni majandus- ja rahanduskomisjonile.
Infotunnis andis vallavanem ülevaate käimasolevatest hangetest ja pooleliolevatest kohtuvaidlustest.

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNG NR 14

RLV Massive
Foto: Avo Seidelberg

Võsul, 18. septembril 2018 kell 16:00.

29.september kuni 21.oktoober toimub Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu eestvedamisel ning kohalike omavalitsuste ning
Lääne-Viru Tervisenõukoguga koostöös Lääne-Virumaa seiklusorienteerumine. Osalevad kõik 8 omavalitsust.
Seiklusliikumise eesmärk on
tunda rõõmu vabas õhus liikumisest.
Seiklusorienteerumise põhimõte on väga lihtne. Saad
valida endale sobiva raja, tempo, liikumisvahendi (osad rajad
läbitavad jalgrattaga, tõukerat-

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Kaardid ja muu vajaliku saad
ise välja printida või võtta kindlatest kohtadest. Info leitav
peagi kohalike omavalitsuste
kodulehtedelt, www.virol.ee lehelt või Facebookis Lääne-Viru
seiklusorienteerumine.
Info
lisatakse jooksvalt. Küsimuste

– vastuste lehed kättesaadavad
alates 29.09.2018.
27.10 toimub lõpuorienteerumine ning auhinnaloos
kõigi osalejate vahel. Kogunemine Rakvere spordikeskuse
ees ( Kastani pst 12, Rakvere).

Istungil osales 16 volikogu liiget: Kristjan Alanurme, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar
Maurer, Annes Naan, Margus Punane, Anti Puusepp, Mare Raja,
Koidu Saamot, Greete Toming, Triin Toming, Tea Treufeldt,
Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osalenud Krista Keedus.

MÄÄRUSEGA NR 36

kehtestati Haljala valla heakorraeeskiri

MÄÄRUSEGA NR 37

kehtestati Haljala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

MÄÄRUSEGA NR 38

tunnistati kehtetuks Haljala Vallavolikogu 20.12.2011 määrus nr
55 „Ruumiandmete seadusest tulenevate õiguste ja kohustuste
delegeerimine“

MÄÄRUSEGA NR 39

delegeeriti põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 13, § 24 lg 7, §
26 lg 2, 3 ja 5, § 27 lg 5, § 37 lg 2, § 38 lg 1, § 42 lg 1, § 43 lg 2, § 44
lg 2 ja 3, § 63 lg 2 ja lg 3, § 71 lg 5 ja lg 6, § 74 lg 2, § 78 lg 3 valla
või kooli pidaja pädevusse antud küsimuste otsustamine Haljala
Vallavalitsusele

OTSUSEGA NR 61

muudeti volikogu haridus- ja noorsookomisjoni koosseisu:
komisjoni liikmete nimekirjast arvati välja Berit Vogt ja uueks
liikmeks kinnitati Ivo Tupits.
Toimus Haljala valla arengukava 2018 – 2030 eelnõu I lugemine ning eelnõu koos lisadega suunati avalikule väljapanekule
20.09. – 5.10.2018.
Ettepanekute esitamise tähtajaks on 8.10.2018.
Ettepanekuid saab esitada kirjalikult otse kogukonna- ja arendusnõunik Anneli Kivisaarele aadressil anneli.kivisaar@haljala.
ee ja avalikel aruteludel
24.09 kell 18 Võsu rannaklubis,
25.09 kell 18 Varangu seltsimajas,
26.09 kell 18 Karepa rahvamajas ja
27.09 kell 18 Haljala rahvamajas.
Järgmine korraline volikogu istung toimub 16. oktoobril 2018.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja valla veebilehel: www.haljala.ee.
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SÜNDMUSED
6. oktoobril kell 11-14 toimub Võsul perepäev. Perepäeval toimuvad ohutusalased ennetustegevused. Infot tulevad jagama:
Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Maanteeamet. Sündmusel ei puudu ka üllatusesineja. Täpsem info: 5805 3482.
13. oktoober, kell 17 Indrek Kalda ja Paul Kristjan Kalda kontsert „Lumevälju ja lilli ka…“
20. oktoober Trio Romansid kontserttuur Vihula Mõisas
27. oktoober Janek Kasari kontsert Vihula Mõisas
27. oktoober kell 11.00 Haljala valla lahtised MV - KROSSIJOOKSUS Haljala krossirajal
27. oktoober kell 12.00 SÄMMI GRILLI tervisekõnd. Algus
Sämmi grilli eest.
24. septembrist toimuvad maadslustreeningud E, T, N kell
15.15 Haljala kooli võimlas. Oodatud on poisid ja tüdrukud alates
viiendast eluaastast. Treeninguid viib läbi Marger Pormann. Lisainfo: margerpormann@gmail.com

TEATED
 Haljala Kultuuriseltsi uksed on avatud igal kolmapäeval kella 18:00-20:00. Sissepääs Haljala Rahvamaja tagumisest uksest.
Tule
meisterdama
ja
käsitööd
tegema.
Võimaluste piires ka juhendame ja abistame masinate kasutusel.
Tule, sest koos on vahva aega veeta ja midagi toredat oma kätega teha!
Võsu apteek on avatud reedeti kell 16-18.
 OÜ Ester PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee
 Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide
finantseerimiseks 2019. aastal.
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:
• üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
• organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise,
säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.
Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiate
www.erkf.ee
 Valge Kepi Päev Rakveres
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
koostöös Eesti Pimedate Liiduga korraldavad infopäeva nägemispuudega
inimestele.
10 oktoobril kell 11.00-13.00
Rakvere Kultuurikeskuses (Kreutzwaldi tn.2)
Kavas:
1. Eesti Pimedate Raamatukogu teenuseid tutvustab ja nägemispuude valdkonna aktuaalseid küsimusi lahkab Eesti Pimedate
Liidu aseesimees Priit Kasepalu
2. Juhtkoerte kooli ja juhtkoerakasutamine- tutvustab juhtkoera kasutaja ühingu liige Marja Haamer
3. MTÜ Jumalalaegas tutvustab ja müüb kohapeal nägemisvahendeid.
Muusikaline etteaste – Maarja Haamer
Üritus on osalejatele tasuta, vajalik etteregistreerida 5. oktoobriks telefonil 53429043 Helmi Urbalu, või Kerli Tennossaar
-53808576 (Pimedate Liit).
 Võsu Rannaklubi korraldab 20. oktoobril kell 20 lõikuspeo.
Ootame teilt aktiivset osavõttu, väikest etteastet, rõõmsat meelt
– eeskava pikkuseks sobib kuni 8 minutit.
Peoteemaks on EESTI FILMIKLASSIKA.
Ka tantsupõrand tühjaks ei jää, sest muusikat teeb ansambel
Törts oma tuntud headuses.
Infot jagab, esinejaid registreerib ja peolaua broneerib Lii telefonil 53359340 või e-posti aadressil liiundusk@hot.ee
 Perepäev Haljala Rahvamajas 21. oktoobril algusega kell 11.00.
Vaatame animafilme, meisterdame koos midagi vahvat. Tule
kogu perega! Üritus on tasuta!

oktoober 2018

Muinastulede öö õhtu Vainupeal –
kontsert, lõke ja EV100 pildid
25. augusti mahedal õhtupoolikul kogunes sadu inimesi Vainupeale saamaks osa muinastulede öö õhtu tähistamiseks
korraldatud sündmustest. Kuulati kabelis kontserti, süüdati
ühiselt pühakoja kõrval lõkkeplatsil lõke ning saadi ülevaade Vainupea küla elust ja olust
läbi EV100 raames korraldatud
piltide kogumise projekti ettekande.
Õhtu algas meile Tartust külla
tulnud Liina Tsimmeri (vokaal)
ja Jaagup Jürgeli (kitarr) laheda
ja maitseka kontserdiga. Suure
publikuhuvi tõttu said esimest
korda üldse ka lisapingid kabeli aeda toodud, et huvilistele
muusika kuulamine mugavamaks teha. Maiasmokad said
aga suu magusaks värskeid Va-

nakõrtsi talu ploome mekkides. Kontserdile järgnes kabeli
kõrval lõkkeplatsil sümboolselt
muinastulede öö lõkke süütamine. Kohapeale oli tulnud
ligi sadakond inimest. Lisaks
liikusid paljud läbi Vainupea
külastamaks Suureliiva randa
süütamaks seal suuremaid ja
väiksemaid lõkkeid ning küünlaid.
Lõkke süütamise ajal sai kabelis püsti pandud esitlustehnika. Valmistuti EV100 sündmuste raames korraldatud projekti
„Vainupea küla elu ja olu pildis
läbi ajaloo – fotomaterjalide
kogumine, digiteerimine ja tutvustamine“ tulemuste esitluseks, mida toetas Eesti Külaliikumine Kodukant. Ettekandeid
vaatama ja kuulama tulnud ini-

25. augustil käis meil Aasperes
külas Darja, kes töötab Maanteeametis. Koos temaga saime
teada, kui oluline on rattaga
sõites kiiver ja kui kõrgele tuleks riputada helkur, millist
lisavarustust on rattal vaja
ning kui kerge või raske on
läbida vigurrada. Samal ajal,
kui lapsed mängisid liiklusmärkide-teemalist kalapüügimängu, püüdsid suured üksteisele liiklusmärke aliase-vormis
selgeks teha. Päeva lõpuks
olid kõik kogunud palju uusi
teadmisi ja turvaliseks liiklemiseks vajalikku varustust.
8. septembril käisime Vergi sadamas linnuvaatlusel. See oli
jätk kevadel toimunud linnuvaatlusloengule. Kogunesime
hommikul kell 9 ja suundusime
autodega sihtkohta. Varajase
retke võtsid ette 18 suurt ja väikest linnuhuvilist. Samal päeval
juhtus olema Sagadi loodus-

Grete Toming
Foto: erakogu

koolis ka linnuteemaline päev,
seega esialgselt plaanitud Altja-matka asemel läksime hoopis sinna.
Suured muudatused on toimunud meie külakoja hoone
ümber, kus majaesine on saa-

Haljala Valla Sõnumid

Telefon: 5625 6596
E-post: leht@haljala.ee
Leht ilmub iga kuu viimaseks reedeks. Kaastöid võtame vastu
kuni 15. kuupäevani.
Leht levib otsepostiga ja on mõeldud jõudmaks igasse valla
postkasti.

Muusikapäeva
enam kui sajast
kontserdist toimub
üks Palmse mõisas

Ants Lehesoo
kaotuse puhul
Eisma külarahvas

saab alla laadida meie kodulehelt www.vainupea.ee.
Täname kõiki, kes meile külla
tulid ja sündmustest osa võtsid!
Mario Luik
Vainupea küla selts MTÜ

Toimetamised Aasperes

HALJALA VALLA SÕNUMID

Kallis Airin
Avaldame siirast kaastunnet

mest said osa ka projekti tutvustusest koos valitud piltide
(kokku 200 pilti) slaidiseansiga. Tagasiside tehtud tööle oli
üksnes positiivne. Loodetavasti hakkab piltide kogu aastate
jooksult täienema. Ettekande

1.oktoober on Rahvusvaheline
Muusikapäev. Eesti
Muusikanõukogu korraldab
sel puhul 2013. aastast
suurejoonelist tasuta
kontsertide programmi, mille
raames kõlab ühel päeval elav
muusika üle terve Eestimaa.
Muusikapäev pakub vahetuid muusikaelamusi ja tutvustab muusikuid. Kontserdiprogramm kutsub märkama
muusika rolli ja olulisust meie
igapäevaelus. Muusika kõlab
sel päeval nii traditsioonilistes
kontserdisaalides kui ka ootamatuis paigus.

Muusikapäev on laiaulatuslik
heatahte projekt, kus nii muusikud kui kontserdipaigad ühinevad vabatahtlikkuse alusel.
„Oleme jätkuvalt võtnud südameasjaks muusikat rohkem
inimesteni viia ning korraldame ka sel aastal üle saja tasuta
kontserdi üle Eesti sh toimub
ka üks kontsert Palmse mõisas,“ rääkis sündmuse korraldaja esindaja Ragne Toompere.
„Palmse mõisas kell 16 astuvad
üles Otsa kooli noored muusikud kooseisus: Laura Rulli
(vokaal), Elina Salumäe (vokaal), Joosep Järve (vokaal),
Harald Soosalu (löökpillid),
Paul-Gunnar Loorand (basskitarr), Lukas Haavel (kitarr) ja
Eduard Kuzovlev (klaver).“
HVS

nud uue pinnasekatte ja katusealune uue katuse. Kõike
seda tänu headele inimestele,
kes otsustasid kaasava eelarve
hääletusel oma hääle just selle
ettepaneku heaks anda.
Ees ootavad meid ka arutelud

ja reaalsed sammud piirkonna
arengukava ning külavanema
või
piirkondliku
kogukonnakogu valimise asjus. Seega
kõik Aaspere, Liiguste, Kärmu,
Sauste, Kavastu ja Kõldu elanikud, hoidke silmad -kõrvad
lahti ning öelge oma sõna sekka. Ootame aktiivset osavõtt,
sest koos on kergem!
20. oktoobril, algusega kell
10, toimub Aaspere Külakojas
esmaabi koolitus. Päevakava ja
osalusinfo on veel täpsustamisel, aga kõikidel huvilistel on
võimalus kaasa lüüa. Koolituse
toimumist toetab Aaspere Agro.
Selle aasta Külakoja toimetamisi toetab ka Haljala vald tegevustoetuse näol.
Pille Lipp,
MTÜ Aaspere Külakoda

Monumentide olukorrast
Haljala vallas
Märtsikuu Haljala Valla Sõnumites lubasin läbi sõita Haljala
vallas asuvad mälestuskivid.
Vaatlesin põhiliselt üksikutes
kohtades asuvaid kive. Asulates
ja majade juures asuvate mälestuskivide ümbrus on enamasti
korras.
Suve algul sain teate, et Villandi külas asuv Daniel Pruhli
mälestuskivi on kadunud. Teele
oli kukkunud puu ja pääs kivi
juurde oli takistatud. Peale tee
puhastamist selgus, et kivi oli
pikali kukkunud. Huvilistega
sai peetud plaan, et augusti lõpus tõstame kivi püsti. Nii sai ka
tehtud. Siinjuures sooviksin tänada mulle appi tulnud inimesi.
Suurim tänu kuulub Valdis Jahile Haljalast, kes oli põhiline
kivi püsti panija. Oma mõtetega
olid abiks Jaan Reineberg Metsikust, teed aitas puhastada Agnes Kaljurand Villandist ja uut
kivi ümberkukkumist lubas takistada Aivar Vihermets. Varem
asus Daniel Pruhli mälestuskivi sügaval metsa sees. Nüüd
on RMK sealt enamus metsa
maha võtnud ja alles on jäänud
endisel krundil kasvavad puud.
Loodan, et RMK ei võta maha
krunti tähistavaid hõbekuuski.
Kevadel sõitsin mööda Annikvere koolimajast. Väga kurb
oli vaadata mahajäätud maja,
kus kunagi kees vilgas elu. Minagi olin käinud seal majas pioneeriorganisatsiooni üritustel,
sest minu väikese Kavastu kooli
pioneerisalk kuulus Annikvere
kooli alla. Õnneks maja aknad
olid terved. Maja ümbrus oli
üldiselt hooldamata. Jalutades
ümber kooli, leidsin kaaneta
käimlakasti. Teavitasin sellest
Haljala vallavalitsust ja augustis
sealt läbi sõites nägin, et käimlakastil oli korralik kaas peal.
Majale tuleks kiiresti leida rakendus. Ehk sooviks Annikvere
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külavanem saada omale ruume,
kus küla üritusi korraldada. Majas võiks olla ka valla muuseum,
kuna majas pidi olema säilinud
endine kooli inventar.
Augusti lõpus tegin oma ringsõitu Haljalast Aaspere kaudu
mööda endises Vihula vallas
asuvatest kividest tagasi Haljalasse.
Tallinn Narva maantee ääres
Sauste külas on liikluspolitseinik Valdek Arulale püstitatud
kivi. Kivi ümbrus oli teehooldusmasinatega korras hoitud,
kuid lähiümbrus oli pikas rohus. Liiguste ministeeriumikooli tähis on külateele hästi
nähtav. Säilinud oli ka teavitav
silt tee ääres. Edasi käisin vaatamas Kadrina vallas Viitnal
Pauna metsas asuvat Alfons
Rebase laagripaiga mälestusristi. Tee metsavahe teelt oli
vaid jalgsi läbitav. Laagripaik on
üldiselt korras. Platsi ääres on
istepink ja ka puud lõkke tegemiseks. Metsanurga külas asuv
metsavendade
mälestuskivi
on küll päris metsatee lähedal,
kuid kes seda kohta ei tea, siis
on seda ka raske leida. Võib-olla ongi parem, kui neid kahte
viimati nimetatud poliitilise
varjundiga kohta on raske leida,
sest võib leiduda pahatahtlikke
inimesi, kes tahaksid neid kohti
hävitada.
Võsu Haljala maantee ääres
Metsiku külas asuv Metsiku
kooli mälestuskivi on teest eemal ja suure rohu ja võsa tõttu
raskesti leitav. Salatse külas
asuva Kalevipoja Seltsi kooli
krundile on ümber tehtud korralik puidust aed. Koolimaja
vundamendi kõrval asuvat platsi saab kasutada külaürituste
jaoks. Seal asub ka lõkkeplats
ja ümbrus oli korralikult niidetud. Kavastu Kooli mälestuskivi asub maha põlenud Kavastu

ÕNNITLEME VANEMAID

LJUBOV FAKEJEVA ja ANDREI FAKEJEV
poeg MARK sündis 17.08.2018
ALINA MASKO ja MÄRT PIIBEMAA
poeg MARTIN sündis 28.08.2018
MARITE ja ERGO ELBRA
poeg REIO sündis 30.08.2018
MARI KUKK ja PEETER OSSIP
poeg JOOSEP sündis 03.09.2018
KAIRE ja EIKO RAPUR
poeg UKU sündis 06.09.2018

ÕNNITLUSED

94

SIGNE KAASIK – 08. oktoober, Rutja küla

93

LAINE GOLUBEVA – 02. oktoober, Vanamõisa küla

92

MARTA LUTUS – 04. oktoober, Toolse küla
AINO VEHIK – 16. oktoober, Vergi küla

90

VAINU ESTO – 20. oktoober, Haljala vald

89

ENNO PENTSOP – 06. oktoober, Haili küla

87

LOIDA ALESTE – 01. oktoober, Haljala alevik
LEMBIT NURGA – 19. oktoober, Vanamõisa küla
EEVA JÜRGEN – 22. oktoober, Eisma küla

86

HELDOR KUBBER – 04. oktoober, Essu küla
SELMA PENTSOP – 04. oktoober, Mustoja küla
KALJO PAJULA – 27. oktoober, Võsupere küla

85

mõisa vundamendil. Endine
mõisaesine on hooldatud.
Meeldiva mulje jättis Vanamõisa külas asuv Nigol Andreseni mälestuskivi. Kivi asub
teest eemal ja sinna viiv rada oli
niidetud. Kivi ette olid istutatud
ka püsililled. Varangu elektrijaam on müüdud erakätesse ja
seal pole midagi tehtud ning
hoone üks sein on juba sisse
langenud.
Käesolevas artiklis jäid puudutamata
valla
kalmistud.
Soovin, et kalmistutel võiksid
olema teadetetahvlid Halja-

la vallale olulistest inimestest,
kes on sinna maetud. Tahvlite koostamisel võiksid seljad
kokku panna külaseltsid, muud
mittetulundusühingud ja kogukonna komisjon. Loodan, et kui
vallal on rohkem raha, siis saavad ka kõik kalmistud kaardistatud ja kantud digiregistrisse.
Jään ka edaspidi ootama infot
meie vallas olevate monumentide kohta.

SAIMA TOOMEJÕE – 08. oktoober, Aaspere küla
TAAVI TEINBAS – 10. oktoober, Võsu alevik
HUGO PALMAR – 22. oktoober, Lahe küla

84

ERMU VALME – 02. oktoober, Võsu alevik
OIVA MATIKAINEN – 08. oktoober, Pihlaspea küla
MIRALIDA MARITTE ANBUS –
25. oktoober, Haljala alevik

82

HEINO SAAR – 16. oktoober, Auküla
AIVE SAUL – 19. oktoober, Haljala alevik
LUULE AASMÄE – 28. oktoober, Võsu alevik

81

AINO VEELMA – 09.oktoober, Võsu alevik
KALJU KIVISTIK
Haljala valla kodanik Haljalast
kaljukivistik@hot.ee

80

LINDA LOTTA – 08. oktoober, Essu küla
VIIVI TÄHEMAA – 09. oktoober, Sauste küla
ELLU MARTINSON – 13. oktoober, Vanamõisa küla
MAIE PILV – 18. oktoober, Varangu küla
EDUARD VEIDEMAN – 19. oktoober, Lihulõpe küla
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HEINO KANGRO – 05. oktoober, Haljal alevik
VALDUR LIIV – 08. oktoober, Vainupea küla
MILVI MADIBERG – 14. oktoober, Haljala alevik

VÄÄRIKAID ABIELUPAARID
KÄISID VASTUVÕTUL
14.septembril toimus pidulik vastuvõtt 35-le
väärikale abielupaarile Rakvere Kolmainu
kirikus.
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit koostöös Rakvere
kristlike kogudustega korraldas juba kaheksandat
korda austamissündmust Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele. Oodatud olid auväärsed paarid,
kes tähistavad käesoleval aastal
oma 50., 55., 60., 65. abieluaastat.
Sellel aastal osales erakordselt palju paare. Ühed
andsid endast ise teada ja teistest andsid teada
lähedased valmistades üllatuse ja lasid
korraldajatel saata vastuvõtu kutse.
Haljala vallast osalesid Eljo ja Oiva Matikainen,
kelle täitus 60 abieluaastat. Kutsutute hulgas olid
ka 50 aastat tagasi abiellu astunud Juta ja Toomas Ojang ning Koidu ja Ants Kruutmann.
Palju õnne ja rõõmu!
HVS
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SAIMA SAAR – 05. oktoober, Haljala alevik
ELMAR PÕLDSALU – 07. oktoober, Palmse küla
UNO BABIN – 08. oktoober, Võle küla
OLEV MELTSAS – 16. oktoober, Aaspere küla
ELVE BERGSTRÖM – 29. oktoober, Haljala alevik
RIINA PÕLDSALU – 30. oktoober, Palmse küla

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
ANTS LEHESOO 20.04.1941 - 13.09.2018
RALF SALTSEN 13.11.1948 - 11.09.2018
MEELIS LÄNTS 18.10.1971 - 10.09.2018
ELLEN RAHN 05.04.1922 - 28.08.2018
ILMA NAAN 12.10.1926 - 22.08.2018
ANASTASIJA PANJUHNO 20.01.1931 - 10.09.2018
LEHTE KÜTT 27.06.1954 - 28.08.2018
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oktoober 2018

Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki
huvilisi veresooni kontrollima

Jalaarterite ja vererõhu kontrollimine
toimub16. oktoobril alates kell 9.00
Haljala Päevakeskuses
(Schönbergi tee 1, Haljala)
17. oktoobril alates kell 9.00
Võsu Rannaklubis
(Mere 6, Võsu)
Vastuvõtule tuleb ette registreerida
Registreerimine ja info tööpäevadel
kell 9-12 tel 5698 5633
Protseduur maksab 10 eurot
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli
säärelihastes valu ja krambihooge
Hooli endast ja tule kontrolli

Info: Anneli 552 9605

