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Aastapäevapidu Lipal saatsid ühislaulud

P

ühapäeval, 21. veebruaril
põlesid Lipal valla vabaajakeskuse teeradade
ääres juba enne keskpäeva õueküünlad ja külalised liikusid vana
koolimaja poole. Peosaalis olid
Eesti ja Raikküla valla lipu ees
lauale valmis pandud tänukirjad
ja valla lipuvärvidega kirjatud
käpikud.
Sõnavõtuga esinesid vallavanem Anne Leht ja volikogu
esimees Anne Kalf, kes seejärel
tänasid tublisid inimesi.
Pärast piduliku osa lõppu
astus lavale kahemehebänd
Meremees. Nemad esitasid seoses merekultuuri aastaga teemakohast repertuaari. „Laulge
koos meiega!“ kutsusid muusikud. Publik tuligi kohe kaasa. Laulu- ja muusikarõõm oli
koguni nii suur, et pärast kehakinnitamist löödi ühiselt viisid
uuesti valla ja kojuminekuga ei
kiirustatud.
Anne Leht tõi oma sõnavõtus välja, et tänase Eesti üks
suuremaid väljakutseid on võitlus ääremaastumise vastu: „Me
peame töötama selle nimel, et
elu maal ei hääbuks ja et tühjaks
jäänud külades hakkaksid taas
toimetama inimesed, et sealt kostaks laste kilkeid. Seda eelkõige
meie riigi kaitsevõime hoidmiseks ja tugevdamiseks.
Raikküla vallavalitsus püüab
oma otsustes näha Raikküla valda Raplamaa tasakaalustatud
ja tervikliku arengu ühe osana,
kuid samas püüab igati tagada
Raikküla valla tasakaalustatud
arengut.“

Ta toonitas, et meist igaüks
on väga suur väärtus, meie kodud
on hindamatud ja meist igaühel
on õigus võrdsele kohtlemisele.
Samas tuleb meeles pidada, et
meie konkurent on suur maailm,
mitte naaberomavalitsused.
Selleks, et tagada külaelu
jätkusuutlikkus – külaseltside
ja huviringide elav töö, on vaja
luua süsteem, mis annab kindlustunde sädeinimestele, kes loovad
ja hoiavad maapiirkondades rahvakultuuri. Oluline on panustada
noortesse.
Murega tõi vallavanem välja
teenuste kaugenemise: „Koole,
haiglaid, politseijaoskondi, postkontoreid ja tuletõrjeüksusi –
kõike seda, mida me turvaliseks
eluks vajame ja mida me oma
riigilt ootame, järjest suletakse ja
kellelegi ei lähe korda meie vastuväited. Miks siis imestada, et
inimesed maapiirkondadest lahkuvad. Aga kui lasteaedu ja koole
ei suudeta korras hoida, sularaha
ja postipakkide kättesaamiseks
peab sõitma mitukümmend kilomeetrit, siis kuidas inimesed siin
hakkama saama peaksid? Omavalitsus siin üksi toime ei tule.
Siin on vaja riigipoolset sekkumist.“
Ta väljendas usku, et meist
igaühel on võimalus igapäevaelu
paremaks muutmisel oma panus
anda – olles parem kodanik oma
riigile, tehes oma igapäevatööd
südamega, väärtustades oma perekonda ja lähedasi, panustades
vastavalt võimalustele ja võimetele oma kodukoha ja riigi tegemistesse.

Valla värvides käpikud ootavad jagamist.

Vastuvõtule kutsuti hulk valla tublisid inimesi. Nende
hulgas oli vabatahtlikke ja ametnikke,
õpetajaid ja õpilasi,
ettevõtjaid ja töötajaid, sportlasi ja
muusikuid.
Saalis
oli ka ettevõtja Tõnu
Rahula, kellele Eesti
Vabariigi president
määras tunnustuseks Ansambel Meremees mänguhoos.
Valgetähe
teeneteUsun, et see rõõmustab meid kõimärgi.
„Teie, lugupeetud külalised ki, sest meil kõigil on võimalus
olete meie rikkus - meie targad, sellest osa saada.“
Vallavanem kutsus kõiki üles
tegusad ja tublid inimesed.
Meie rikkus on teie poolt hoidma ennast, teisi Eesti inimeloodud ettevõtted ja pakutavad si ja loodust, tegema omavahel
töökohad, korraldatud kultuuri- koostööd ja olema mõistvad.
sündmused ja muud tegevused. Isiklik eeskuju, hoiakud ja loTe teete vahvaid tegusid, korral- jaalsus meie kodumaale on väga
date üritusi, investeerite, spordite tähtsad vaba Eesti ja priiuse jätja taidlete, teete käsitööd ja koos- kamiseks.
tate koduloo uurimisi. See kõik
teeb rõõmu ja pakub rahuldust. Reet Saar
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Vald jagas tunnustust

E

esti Vabariigi 98. aastapäeva eel tunnustas
Raikküla vald tublisid inimesi.

Õnne Merdikes - kohusetundliku töö ja pikaajalise
töötamise eest Raikküla Valla
valitsuses
Tiit Olju viis Raikküla valla
lipu Kilimanjaro mäe tippu
Ants Siniallik, OÜ SINLOC
- väga hea koostööpartner
Raikküla valla majanduselu ja
sotsiaalvaldkonna arendamisel
Janno Palts, MINITRAKTOR
OÜ - väga hea koostööpartner
Raikküla valla majanduselu
ja sotsiaalvaldkonna arendamisel
Jüri Pootsmann Eesti Super
staar 2015 - Raikküla valla
nime ja maine suurepärane
kujundaja
Piret Raagmaa - AASTA EMA
2015 nominent
Hele-Mai Truuts - AASTA
SÄDEINIMENE 2015 nominent
Aime Mulin - KÜLA SÕBER
2015 nominent
Triinu Tamberg - AASTA
ÕPPIJA 2015 nominent

Marliis Siniallik

Ainu Pailk

Kristo Holm ja Eha Müürisepp
- KAUNIS KODU 2015 nominent
Selma Püü - aktiivse osalemise
eest valla kultuurielus ning seoses 85. juubelisünnipäevaga
Ainu Pailk - aktiivse osalemise eest valla kultuurielus ja
taidlustegevuses ning seo
ses
saabuva 80. juubelisünnipäevaga

Mati Laagus - aktiivse osalemise eest valla kultuurielus ja taidlustegevuses ning seoses saabuva 80. juubelisünnipäevaga
Maie Pregel - pikaajalisele
sotsiaaltöötajale seoses saabuva 70. juubelisünnipäevaga
Tiia Sõber - Kabala LasteaiaPõhikooli töötaja
Marge Oruväli - Kabala Laste
aia-Põhikooli töötaja

Vallavanem Anne Leht ja
pikaajaline sotsiaaltöötaja
Maie Pregel.
Fotod: Reet Saar

Rael Padjus - aktiivse vabatahtliku tegevuse eest MTÜ-s
Purculi
Inga Sule - aktiivne, heatahtlik ja abivalmis koostööpartner Raikküla valla kultuurielu
korraldamisel
Marliis Siniallik - Kabala
Lasteaia-Põhikooli parim õpilane

Lasteaiaolümpia innustas sportima

R

aikküla valla neli lasteaiarühma kogunesid
Kabala võimlasse 17.
veebruaril. Kokku oli lapsi 34,
kes tegutsemistahtest pakatades
olid valmis kohe sportima Lasteaiaolümpial 2016.
Esmalt õpetasid Lipa ja Purku rühma võimlemisõpetajad
meile kaks uut ja lõbusat püüdmismängu „Oravad käbijahil“
ja „Ahvipüüdjad“.
Seekord õnnestus meil RVGst saada laenuks erinevaid laste
sisekergejõustiku tarbeid, mistõttu saime katsetada veidi põnevamaid ja keerulisemaid alasid. Vanusegrupiti „kihutati rallirajal“,
harjutati palliviset, jooksult „odaviset“, redelijooksu, tõkkejooksu,
roniti kaldredelil ja sooritati sügavushüppeid. 2–4-aastased osa-

lejad läksid seejärel
lasteaia mänguväljakule päikeselist
talveilma nautima.
5–7-aastased
ehk suured lapsed
jätkasid
sportimist, pannes oma
teadmisi, oskusi,
julgust ja osavust
proovile numbrikeksus, kettaheites, sangpommi
lendusaatmises
selja taha, teivashüppes, kaldredelil käte abita Siin on näha liikumislust ja spordirõõm.
kõnnis ja kõrgelt
kitselt allahüpetes. Tegevus meelsele ja sõbralikule kooskulges ladusalt ringmeetodi- tööle.
Kõiki osalejaid autasustati
na, mis sai toimuda vaid tänu
kõigi lasteaiatöötajate üks- olümpiadiplomi ja kommide-

ga. Lapsed lubasid ka järgmisel
aastal kindlasti kohal olla!
Õpetaja Reet Tiisaar
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Võõrkeeled on igaühe rikkus

V

õõrkeelte nädal oli
meie koolis 29. jaanuarist 5. veebruarini.
Nädal algas arvutiviktoriiniga
inglise keelt kõnelevate maade
kohta. Siin tagasid edu kiire
ingliskeelse info leidmise oskus
ja sujuv paaristöö.
Omavahel võistlesid 4.–5.,
6.–7. ja 8.–9. klass. 4.–5. klassist jagasid I ja II kohta Simon
Saariste ja Angeelika Rehemaa
ning üksikvõistlejana Jette
Vangonen, 6.–7. klassist võitsid Ander Remmelgas ja Hardi Voomets ning 8.–9. klassist
Tairi Tali ja Antti Matskoit.
Kolmanda klassi õpilased,
kes sügisel alles alustasid inglise keele õppimist, võistlesid
omavahel. Kõige tublim oli Adrian Pajo.

Esmaspäevasel
kogunemisel laulsime „Sepapoisse“
kuues keeles – eesti, vene, itaalia, inglise, prantsuse ja saksa
keeles. Saime teada, et kõigile
teada-tuntud laul pärineb 17.
sajandi Prantsusmaalt ja räägib ühest liiga kauaks magama jäänud pühamehest vend
Jacques’t. Huvitav on seegi, et
kõikide teiste maade keeltes,
välja arvatud eesti keeles, on
laulu pealkirjana säilinud munga nimetus vend (Ivan, Martino, John, Jacques, Jakob).
Reedel võistlesime esimest
korda sõnade tähthaaval hääldamises. Inglise keeles on sellel
võistlusel tore nimetus Spelling Bee (Õigekirja mesilane).
Selgus, et sõnade tähthaaval
hääldamine ei olegi nii lihtne

ja mõni lõi käega juba võistluse
alguses. Enim raskusi valmistas
vokaalide E ja I hääldamine.
4.–5. klassis tuli võitjaks
Eleri Rahuoja, 6.–7. klassis
Eneli Maltsar ja 8.–9. klassis
Lauri Raudsepp. Selle võistlusega jätkame kindlasti ka järgmisel aastal.
Koos inglise keelega oli
keeltenädalal oma koht ka vene
keelel ja kultuuril. Teisipäev
oli pühendatud vene kultuurile
ja traditsioonidele. Väga hästi teadsid õpilased, et üheks
kuulsamaks suveniiriks Venemaal on Matrjoška. Seda aga, et
Matrjoška oli algselt Jaapanist
toodud puust vanamehekene, ei
teadnud keegi. Tänu internetimaailmale tegime jalutuskäigu
mööda Moskva ja Sankt-Peter-

Külas käis Keskkonnabuss

K

eskkonnanädala raames tuli 17. veebruaril
Kabala õpilastele külla
Keskkonnabuss. Õppetöö neljas töötoas kestis neli tundi.
1.–6. klassi õpilastele toimusid programmid „ Üks jahimees läks metsa“ ja „Meie
jalajäljed“. Lapsed said teada,
millised on päriselt jänese, nugise, kähriku jt väiksemate loomade nahad ja koljud; kus nad
elavad ja mida söövad. Jalajälje programm püüdis õpilastele
piltlikult selgitada, kui suur on
meie jalajälg meie ühise Maa
peal ehk kas me ikka mahume Ka lauamäng aitab loodust tundma õppida.
Foto Kabala kooli kogust
siia ära.
Samal ajal läbisid 7. klassi
õpilased programmi „Oma või mängu ja 8.–9. klass hakkas da, arutleda ja analüüsida. Ka
võõras?“, kus tutvustati õpilas- müra uurima. Koolimajas lii- õpetajad jäid päevaga rahule ja
tele, kes on võõrliik, kust nad kusid õpilased müramõõtjatega tõdeti, et nii mõnegi teadmise
tulnud on, millist ohtu nad meie ning tehti kindlaks, kus ja mil- võrra saadi targemaks ja teadloodusele kujutavad ning milli- lal on kõige vaiksem ja kõige likumaks.
sed loomad on Eestis võõrliigid. mürarikkam koht koolimajas.
Aitäh Keskkonnabussi töö8. ja 9. klass mängisid keskkon- Ühiselt arutleti, miks ja kuidas katele õpetajatele ja kõikidele
nateemalist mängu „Kus on elu on liigne müra kahjulik ning Kabala õpetajatele, kes aitasid
mõistlikum ja säästlikum?“
kuidas saaksid õpilased kaasa kaasa päeva õnnestumisele!
Kaks tundi möödus väga aidata, et müra oleks vähem.
kiiresti ja seejärel toimus progSee oli teistsugune koolirammide vahetus. 7. klass sai päev kui tavaliselt. Õpilastel oli
samuti mängida keskkonna- võimalus ise uurida ja katseta-

buri tänavaid, kuulasime venekeelseid laule ja imetlesime
kauneid Matrjoškasid. Lõpuks
värvisid kõik endale rõõmsavärvilised suveniirnukud.
Nädala jooksul kuuldu-nähtu lõpetasime viktoriiniga, kus peale teadmiste
Venemaa kohta, tuli ka osata
lahendada ristsõna, leida sõnakastist kooliga seotud sõnu,
teda värvide nimesid ja siis õigesti pilt värvida.
Soovime kõigile jõudu
keelte õppimiseks, sest mida
rohkem oskad keeli, seda rikkalikum on sinu maailm!
Õpetajad Salle Nurmeta ja
Koidu Pettai

Järjejutu järjeks
2015. aasta veebruarist septembrini ilmus valla lehes Urmas Tulviku kirjutatud järjelugu Harju-Kabala elektriühistust
ja tollastest ühistegevustest,
milles tihti kordus aktiivse
mehe Karla Tiidolepa nimi.
Meenutame kirjutise lõppu:
"Karla Tiidolepa omanduses olnud Kose talu hoonest saab kolhoosnike korterelamu, milles
1952. aasta detsembris tulekahju valla pääseb ja kolm perekonda peavarjuta jätab. Hiljem
on Asta Oruväli Kose talu krundile uue elamu ehitanud."
Asta Oruväli lisas sellele omalt poolt, et ta paigaldas
kunagiste omanike mälestuse
jäädvustamiseks Kose talu vana
paekivimüüri külge mälestustahvli järgmise tekstiga:
Kose talu esimene
peremees Karla Tiidolepp
(11.11.1893–20.12.1950
Siberis)
Kabala elektriühistu
esimees 1945–25.03.1949,
kelle eestvõtmisel taluperemehed tõid elektriliinid küladesse.
Seda on kohane meenutada
märtsiküüditamise
aastapäeva eel.
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Tõnu Rahula: presidendi teenetemärk
tunnustab meie põllumehi ja maaelu

K

ui Raikküla Farmeri juht Tõnu Rahula
Maalehe ajakirjanikult
telefonis kuulis, et president
tunnustab teda Valgetähe IV
klassi teenetemärgiga, oli see
täielik üllatus, mis võttis liigutusest silmagi märjaks.
„Autasu on tunnustus meile kõigile ja nagu targemad
mehed on öelnud – püüame
tõestada elu võimalikkust
maal,“ jagas Rahula aupaistet
lisaks nende ettevõttele kogu
põllumajandussektorile ja üldse maaelule.
Üks internetikommentaar
pärast tunnustatute nimede
avaldamist oli, et igale mehele, kes Laari reformid üle elas,
võiks autasu anda. Raikkülas
ei kantud kunagist kolhoosi
taasiseseisvumise algaastail
laiali. Arvud ilmestavad, kui
palju põllumajandustootmine
aastate jooksul efektiivsemaks
on muutunud. 25 aasta eest,
kui Rahula hakkas Raikküla
kolhoosi juhtima, oli majandis
tööl 250 inimest. Täna saab
Raikküla Farmeri eri üksustes
tööd poolesaja inimese ringis.
Maid on 3000 ha (sellest pool
on oma ja teine pool renditud)
– seda on varasemast kaks korda rohkem, lehmade ja sigade
arv on kolm korda kasvanud,
töötajate arv viis korda vähenenud.
2010 sõlmiti leping Rakvere lihakombinaadiga, kuhu

läheb aastas 17 500 nuumsiga.
Piimalehmi on 1250. „Selle
üle olen eriti uhke, et üks töötaja lüpsab vahetuses ära 1030
lehma. Üks teeb seda päeval,
teine öösel. See on vist Baltimaade parim tulemus,“ toob
Rahula välja. Seda on käinud
mitme riigi põllumehed vaatamas.
Kõige toredam olnud, kui
tulid soomlased, Rahula tutvustas neile pisut konarlikus
soome keeles firmat ja kõik samal ajal vaatasid, kuidas lüpsja
karussell-lüpsiplatsil töötab.
„Kas on küsimusi? Kõik on
vait. Esimese hooga arvasin,
et eksisin mõne soomekeelse
sõnaga. Siis sain aru, et nad
on nähtust nii hämmeldunud,
et Eesti kui „väikeveli“ on nii
kaugele jõudnud. See oli minule nende aastate jooksul kõige suurem tunnustus Soome
kui „suurema venna“ poolt,“
meenutas Rahula mõnuga.
Jah, efektiivsus on suurenenud, lisandunud on uued
tehnoloogiad ja tänapäevane
tehnika, aga inimeste töössesuhtumine on samuti muutunud, loetles Rahula edasimineku tegureid.
Veerand sajandi sisse on
mahtunud ka neli kriisi. Praegune on Rahulale juba neljas.
Kerge pole ükski selline aeg,
aga nüüd ta juba teab, kuidas
reageerida. Kõige raskem olnud esimene, 1990-ndate alguse reformide aeg, mille juurde

OÜ Raikküla Farmer juht Tõnu Rahula.

kuulus ka „katusepakkumine“.
Järgnes Vene turu äralangemine 90-ndate teisel poolel, 2008
tuli masu ja juba poolteist aastat kestab praegune kriis.
Ühes intervjuus prognoosis Rahula, et piima hind 2015.
aastal tõuseb, kahjuks pole nii
läinud.
„Varasemate kriiside ajal
mõtlesin nii, et kui osa tegijatest lõpetab või 10% piimakogusest väheneb, läheb
hind paremaks ja saab jälle
normaalselt elada. Poolteist
aastat on nüüd kriis kestnud,
loomade arv on 4–5% vähenenud, piimatootmine mitte.
Need tootjad, kes Eestis alles
on jäänud, on kõik tugevad tegijad,“ kommenteeris vestluskaaslane.
„Et pinnal püsida, müüme praegu tiineid mullikaid

Gruusiasse ja Türki. See nõrgestab meie karja potentsiaali,
sest paremad lähevad välja ja
karja arvukus väheneb. Need
on ebameeldivad otsused, aga
see on võimalik mõne aastaga
tagasi teha, kui olud paranevad.“
Rahula tunnustab ka äripartnereid, kes on olnud mõistvad ja kannatlikud. Aasta lõpul
kätte saadud EL toetustega
kaeti oma kohustused ära. Varem olnud pangad jäigemad,
nüüd on muutunud mõistvamaks ja nõustusid põllumajandusettevõtte sooviga oma laenukohustuste tagasimakseid
muuta. Piima madal kokkuostuhind ei kata praegu omahinda, kuid Rahula loodab taas,
et aasta lõpp on parem – mõju
ilmneb, kui maailmas tootmine
väheneb.

Veeteenuste hinnad tõusevad alates aprillist
Vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastusele kehtivad
AS Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 1.04.2016
alljärgnevad veeteenuste hinnad:
* tasu võetud vee eest 1,33 €/m3
* tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,67 €/m3
Hindadele lisandub käibemaks.
AS Matsalu Veevärk
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Vallavolikogu
liikmena ei jää Tõnu Rahula
kõrvale valdade liitumisi puudutavatest aruteludest. „Olen
elus pidanud palju vastuvoolu
ujuma ja julgen selles küsimuses ebapopulaarne olla: ma
toetan liitumisi. Ainus põhjus
on see, et Eesti riik ei suuda
üleval pidada nii suurt haldus
aparaati.“ Ettevõtja ja maksumaksjana näeb ta seda, et tööjõumaksud on Eestis juba nii
kõrged, et ettevõtted kolivad
siit ära. Bürokraatliku aparaadi
asendamine kogukondliku juhtimisega, on tema arvates tulevikusuund. Kogukond, kolmas
sektor võtab kohalikul tasandil
tasapisi haldusfunktsioone üle.
Rahula arvates peaks
Raikküla vald praeguses olukorras Rapla poole hoidma,
sest vallaelanike tõmme on
selles suunas. Ta pooldab ka
läbirääkimisi Kehtna vallaga:
„Rapla vallal on üks ühinemine juba läbi tehtud, neil on
mitmed karid teada, mida lubada, mida mitte, meie Raikkülas alles hakkame seda teed
käima. Meile on piltlikult
öeldes väga lihtne „kott pähe
tõmmata“, aga räägime Kehtnaga ka läbi, et saada aru,
miks Kehtna ei taha Raplaga
liituda.“
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66-aastane Rahula näib
energiast pulbitsevat. „Mõte
kogu aeg liigub. Vanemaks
saades jääb jõudu vähemaks,
aga mõtteid tuleb aina juurde,“
ütles ta muheledes.
Üks plaan on selline, et
täna saadab ettevõte pulle Hollandisse üleskasvatamiseks,
aga seda võiks ju Eestis teha.
Võiks sõlmida lepingud nendega, kes on piimakarja pidamise
lõpetanud, anda tühjadesse
farmidesse pullid kasvatada ja
fikseerida mõlema poole kohustused ehk luua ühisfirmasid
noorkarjakasvatuseks.
Raikküla Farmeri üks
omapära on nn oma kultuuriosakond, siinne kultuurikeskus Dolores Hoffmanni
kaunite vitraažidega. Rahula
usub, et kui tulevad suuremad
vallad, on sellist suurt hoonet
jälle vaja, väikesel vallal pole
nii suurt kultuurimaja tarvis.
„Majas käib vilgas tegevus.
Mul on hea meel, kui läbi kultuuri saan külale anda tagasi
seda, mis minust sõltub. See
aitab minus endas hoida tasakaalu,“ ütles Tõnu. Hetkel on
küll Farmeri majandusolukord
pisut keeruline ja kultuurimaja
pidada raskem, „tavaolukorras
on see ettevõtte muude kulude

hulgas nii väike summa“. Rahula sõnul on ettevõtlust raske
taastada, aga kui kultuur kohapealt kaob, kui need vedurid
lõpetavad, siis see samas kohas enam ei taastu, vaid tekib
mõnes teises kohas.
Isa juhtimise all töötavad
Tõnu kolmest lapsest kaks –
tütar on finantsjuht, poeg tegeleb ehitustega. Kuidas on koos
töötada? „Mul on küll meeldiv,
aga nendel on raskem. Teiste
töötajatega suheldes on aluseks tööleping, aga oma lastelt
tahad sellest ikka rohkem. Teisi tunnustad saavutuste eest,
oma lastelt soovid, et kui said
hakkama, siis pinguta veel,“
tõdeb Rahula enesekriitikaga.
„Muidugi peaks inimesi rohkem tunnustama. Igapäevaelus
on ju rohkem probleeme kui
tunnustust ja tippjuhi juurde
tullakse ikka siis, kui midagi
on halvasti,“ teab ta oma kogemustest.
Hulk aastaid on Raikkülas
Farmeri lautades tööl lüpsjad
Bulgaariast. Rahula teab sedagi, mida tähendab erinev
kultuuritaust ja kuidas sellega
toime tulla.
Juhina on mõni pidanud
teda autokraadiks, mees ise
seda ei arva, aga semu juht ta

oma sõnul kindlasti ei ole. Ta
ei sea alluvatele juhtidele piire
ja ootab ka neilt töös omaalgatust, sest vabatahtlikult teeb
inimene kõige rohkem.
Tõnu Rahula kuulub lisaks
põhitööle Raikküla Farmeri
eesotsas ka Raplamaa Rartnerluskogu juhatusse, Rotary klubisse, on korteriühistu juhatuse
liige.
„Kui oled harjunud lepinguid lugema, siis ütled ikka
korteriühistu aruteludes sõna
sekka. Kord nädalas käivad
Rotary klubis targad mehed
koos, kuulad neid, paned midagi kõrva taha. See on nii lõõgastus kui koolitus. Meie ees
on käinud näiteks maksuameti
juht ja selgitanud seaduste
tausta. See annab küsimustele avarama vaate,“ põhjendas
Rahula, mille poolest erinevad
kokkusaamised olulised on.
Oma kabinetist leiab Tõnu
Rahulat harva. Pigem tuleb ta
sinna mõnel puhkepäeval, et
rahulikult paberitesse süveneda. 23. veebruaril oli ta kutsutud vastuvõtule, kus president
Ilves andis üle teenetemärgid.
Muide, Valgetähe IV klassi teenetemärgi on saanud ka tema
isa, kirikuõpetaja Esra Rahula.
Reet Saar

1. aprillist tulevad muudatused jäätmeveos

A

S Eesti Keskkonnateenused ja MTÜ
Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse vahel sõlmitud jäätmeveo lepingu
tähtaeg lõpeb. Eelmise aasta
lõpus kuulutati välja uus jäätmeveohange, mille tulemusena tunnistati Märjamaa valla
piirkonnas soodsaima hinna
pakkujaks jätkuvalt AS Eesti
Keskkonnateenused.
Kuigi vedaja jääb samaks,
võivad jäätmevaldaja jaoks
muutuda senised harjumuspärased jäätmeveo päevad ja
muutub ka jäätmemahuti tühjenduse hind.
Uus korraldatud jäätmevedu hakkab kehtima alates
1. aprillist 2016 ja kestab

kolm aastat kuni 31. märtsini
2019.
Sellega seoses saadab AS
Eesti
Keskkonnateenused
kõikidele jäätmevaldajatele
uued eeltäidetud jäätmeveo
lepingud koos veograafikutega umbes ühe kuu jooksul
enne veoperioodi algust.
Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik allkirjastada uus jäätmeveoleping, täpsustamaks mahutite suurust,
väljaveosagedust, veo- ja postiaadresse, kontaktandmeid
jm olulist infot ning postitada
leping vedajale tagasi.
Juhul kui AS Eesti Keskkonnateenused poolt saadetud eeltäidetud leping pole
jõudnud jäätmevaldajani, pa-

lume kindlasti võtta ühendust
vedaja klienditeenindusega
telefonil 640 0800 või e-posti
aadressil rapla@keskkonnateenused.ee, et täpsustada teie
postiaadress.
MTÜ Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskus
www.kejhk.ee

OÜ Slepe teostab
kvaliteetseid pottsepatöid.
Ehitame ning remondime
ahje, pliite, kaminaid ja
teisi küttekehi. Hinnad
mõistlikud. Tel 501 6112
(Andres Selli)

Konteinereid
hakatakse tühjendama
järgmiste hindadega
Mahuti suurus
kilekott kuni
100 l
ja kuni 10 kg
80 l mahuti
140 l mahuti
240 l mahuti
370 l mahuti
600 l mahuti
800 l mahuti
1100 l mahuti
1500 l mahuti
2500 l mahuti
4500 l mahuti

Hind €
km-ga
1.45
1.15
2.03
2.65
3.47
4.08
5.45
6.55
8.93
12.77
22.97
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Tuleohutusest Raikküla vallas

R

aikküla vallas toimus
2015. aastal kümme
tulekahju. Neist viis
hoonetes ja viis väljaspool
hooneid. Hoone tulekahjude
tekkepõhjuseks oli kahel juhul hooletus lahtise tule kasutamisel, ühel juhul ebaõige
käitumine, ühel juhul rike
elektripaigaldises ja ühel juhul
süütamine.
Mõned soovitused
Teeme ometi oma küttesüsteemid ohutuks! Küttesüsteemid
vajavad regulaarset puhastamist. Kõige parem on, kui seda
teeb korstnapühkija. Korterelamus peabki selle eest hoolitsema kutseline korstnapühkija.
Ühe korteriga elamus võib neli
aastat ise puhastada, igal viiendal aastal tuleb samuti kutseline
korstnapühkija tellida.
Lisaks puhastamisele tuleb
jälgida ka allpool toodud nõuandeid.
* Küdevat kütteseadet tuleb
hoida pideva järelevalve all.
* Pane tuhk mittepõlevast
materjalist anumasse.

* Vältige ülekütmist – küta
korraga üksnes üks ahjutäis
puid. Kui sellest ei piisa, on
ohutu kütta üks ahjutäis hommikul ja teine õhtul. Metallkestaga kaminate, ahjude puhul –
paar kolm halgu korraga.
* Küta kuivade puudega –
ka õuest, kaetud riidast toodud
puudel on suur niiskusesisaldus. Arvestada tuleb puude kütteväärtusega. Näiteks lepal on
see väiksem, saarel suurem.
* Ahju või pliiti tuleb kütta
lahtise siibriga – vaegpõlemine
tekitab tahma.
* Kütteseadmed vajavad
normaalseks põlemiseks õhku
– nõukogudeaegsed hõredad
eluruumid (õhu loomulik juurdevool igalt poolt) tehakse remondi käigus „termoseks“, õhu
juurdevoolu ruumi enam ei ole
ja kütteseade lihtsalt ei tõmba.
Õhu juurdevooluks ruumi paigaldatakse välisseina ventilatsiooni klapp.
Suitsuandur igasse kodusse
Õigesse kohta paigaldatud ja
töökorras andur annab meile

ruumi mingil põhjusel levivast
suitsust aegsasti märku. Andur
tuleb paigaldada lakke ja kui
on suur majapidamine, tuleb
paigaldada andur kindlasti ka
igale korrusele. Anduri tööshoidmiseks ei ole vaja midagi muud, kui andurit aeg-ajalt
tolmust puhastada ja vajadusel
paigaldada uus patarei. Patarei
vahetamise vajadusest annab
andur lühikeste piiksatustega
ise märku.
Kelle kodud suitsuanduriga
varustatud, võivad olla kindlad, et nende rahulik ööuni on
valvatud. Suitsuandur küll ei
muuda su kodu tuleohutuks,
kuid tulekahju korral avastab
selle kiiremini kui inimnina või
-silm.
Hooli enda lähedastest
Vaadake üle ka oma lähedaste
ja naabrite kodud. Kas neil on
seal ohutu? Kui märkate, et neil
on abi vaja, siis aidake neid ise
või andke neist teada. Me kõik
peame mõistma seda, et kui jätame märkamata, võib juhtuda
õnnetus, mis lõppkokkuvõttes

võib puudutada ka neid, kes on
oma kodudes teinud kõik, et õnnetusi ei juhtuks. Meie soovitame kindlasti probleemi ees silmi mitte kinni panna ning võtta
telefon ja helistada nt kohalikku
omavalitsusse, päästeametisse,
politseisse. Rohkem teie tegema ei pea, aga võite olla kindlad, et probleemiga hakatakse
tegelema. Kui nimetatud koostööpartnerid ei tea, et teil on
probleem, siis nad ei saa sellega
ju tegeleda.
Päästeamet soovib jõuda aastaks 2025 päästealase
turvalisuse tasemelt võrdsele
positsioonile Põhjamaadega.
Tegemist on ambitsioonika
ülesandega. Siit ka üleskutse
meile kõigile – võtame endale
2016. aastal eesmärgiks järgida
eelpoolnimetatud lihtsaid soovitusi. Siis oleme koos ühe pika
ja vajaliku sammu turvalisuse
nimel astunud.
Päästeameti Lääne
päästekeskuse
tuleohutuskontrolli
büroo juhataja
Jaak Jaanso

Koikse-Purku maanteel
Ummaru külas käivad raietööd

Maaomanikele 2016. aasta
maamaksust

Raikküla vallavalitsus teatab, et Maanteeameti tellimisel on alustatud raietöödega Koikse-Purku maanteel
Ummaru külas asuval alleel.
Raietööd on vajalikud liiklusohutuse suurendamiseks
ja tee seisukorra parandamiseks. Raiutavad puud on
mustkatte servas. Puude
juurestik on teetammi sees,
mis kiirendab teekatte lagunemist. Suurema tuulega on
alati teel murdunud puid ja
kuivanud oksi.
Tee ääres olevad puuderead raiutakse ja kännud freesitakse. Raikküla vallavalitsus
soovib kevadel alustada uue
allee rajamisega.

Maksu- ja tolliamet (MTA) on
välja saatnud maamaksuteated
2016. a maamaksu kohta.
Suurem osa teadetest jõuab
inimesteni e-kirja vahendusel,
13 300 inimesele saadetakse info
maksuteate kohta SMS-lühisõnumiga ning 67 700 inimesele saadetakse teade posti teel rahvastikuregistri järgsesse elukohta.
Lühisõnumi saavad tänavu
kõik need isikud, kes eelmisel
aastal esitasid füüsilise isiku tuludeklaratsiooni elektrooniliselt
ning kes on märkinud kontaktidesse oma mobiiltelefoni numbri, aga mitte e-posti aadressi.
SMS-teavituse sisus on info maamaksuteate koostamisest e-maksuametis/e-tollis. Teate täpsema

Kevadel istutatakse siia uus
allee

Palun tööde teostamise
piirkonnas liigelda tähelepanelikult ja jälgida liikluskorraldusvahendeid.

sisuga tutvumiseks peab e-maksuametisse/e-tolli sisenema ja
seal teate avama.
Kuni 64-eurone maamaks
tuleb tasuda ühekorraga 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64
eurot, peab tasuma 31. märtsiks
vähemalt pool, kuid mitte vähem
kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tuleb tasuda hiljemalt 3.
oktoobriks.
Maamaksuteate mittekättesaamise korral on vaja pöörduda
maksu- ja tolliameti maamaksu
infotelefonile 880 0816 või kirjutada maa@emta.ee. Maamaksu
suurusega seotud küsimustega
palume pöörduda Raikküla Vallavalitsuse poole tel 486 5519 või
e-kirja teel tiit.olju@raikkyla.ee.
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Noortekeskusel on sportlikud reeded
12. veebruaril tähistas noortekeskus sõbrapäeva Kabala
spordimajas. Aktiivselt lahedast
päevast sai osa 33 noort.
Päeva tegid eriliseks sada õhupalli, mis tublid abilised täis
puhusid. Erinevates mängudes
sai oma osavust proovile panna
nii meeskondlikult kui individuaalselt.
Toon ära mängud ja nende
võitjad: kingipaki lahti harutamine – Marcus Volti ja Erik Esnari võiskonnad; õhupallilahing
– Viljar Riidak, paberlennukite
lennutamine – Ardi Siniroht;
koristusvõistlus – kõik väikesed agarad abilised. Meeskonnamängu ehk kuidas pääseda
ringi käsi kasutamata võitsid
kõik noored, kolmandal katsel
õnnestus see juba 7 sekundiga.
Valmisid ka ühisplakatid.
Noored kinkisid need hiljem
vallamajale.
Õhtu lõpetasime ilutulestikuga, mis noortekeskusele sõbrapäevaks kingiti. Noored läksid koju hea tuju, magusa suu ja
õhupalliga.
Raikküla vallas on alati
väärtustatud noori. Seda tõestab asjaolu, et noorsootööd on
Raikküla vallas tehtud juba
2003. aastast. 17. aprillil saab
Raikküla valla avatud noor-

tekeskus praegusel kujul
8-aastaseks. Tegin statistilise kokkuvõtte, kui palju
on noorte arv muutunud
nende aastate jooksul.
Keskmine külastatavus
Raikküla valla ANKis
2008 – 12,3
2009 – 9,2
2010 – 8,4
2011 – 9,4
2012 – 11,6
2013 – 9,3
2014 – 10,3
2015 – 10,6
Numbritest on näha,
et noorte külastatavus on
olnud läbi aegade ühtlane. Hoogne meeskonnamäng.
Suvekuudel on külastataselline tegevus kaua ei toimu,
vus väiksem, talvekuudel
suurem. Erilist heameelt teeb, oleme me vastupidist tõestaet väga populaarseks on muu- nud. Hoolimata väikeset kohast
tunud reedesed spordimaja kü- on seal külastajaid palju. Kesklastused. Keskmiselt käib koos mine päeva külastatavus on 10
noort, suvel kuni 15 noort.
30–40 eri vanuses noort.
21. jaanuaril 2014 alustasiKõige noorem külastaja
on 5-aastane, kõige vanem on me Kabala noortetoa tegemis25-aastane. Logiraamatu and- tega. Seni oleme otsinud päris
metel on noortekeskusel 139 oma kohta koolimajas ja hetkel
erinevat noort. Neist poisse 75 asume spordimaja ruumides.
ja tüdrukuid 64, kõige suurem 2016. aasta toob aga muudatusi
on 12–16-aastaste külastatavus. ja Kabala saab päris oma noor20. jaanuaril 2014 oli Pur- tetoa.
Noortekeskuse tegemistega
kus esimest päeva noortetuba
avatud. Kuigi oli neid, kes en- saab kursis olla Facebooki kaunustasid, et nii väikses kohas du, ka minu kontaktid on seal

Muutunud on
reedesed bussiajad!
Rapla: 16.30 (enne teada
anda, kui soovid Raplast
peale tulla)
Raikküla: 16.40
Purku: 16.50
Spordimajast tagasi 19.30
leitavad. Selleks, et lehte külastada, ei pea omama Facebooki
kontot.
Noortekeskuse juhataja
Helen Hints

Kappeli Külad jätkavad tegusalt

M

TÜ Kappeli Külad
eelmise aasta viimased üritused võime
lugeda kordaläinuks. Esimese advendiküünla süütamisel
sai kuulata luulekava talve- ja
jõululuuletustest. Enne seda
töötubades proovida näpuosavust viltimises, kaartide ja
kehakoorijate valmistamises
ning šokolaadist trühvlite veeretamises. Head sõnad koos
küünlatulega andis koduteele kaasa Rapla kirikuõpetaja
Mihkel Kukk.
Jõululaat pakkus rohkelt
mitmesugust omatehtud kaupa,
alustades väikestest piparkookidest ja lõpetades suurte puust

skulptuuridega. Nii mõnigi
kingikott sai toredat täiendust.
Elevust pakkus õnneloos. Kuigi
ostjaid oli vähevõitu, oli laadamelu siiski tore.
Aastavahetuse pidu võttis
tuurid üles pikkamisi, kuid lõpuks sai tantsida hommikuni.
Meie ettevõtmisi on aidanud tegevustoetusega Raikküla
vallavalitsus.
Kappeli Külade MTÜ soovib pakkuda sellelgi aastal toredaid tegemisi. Peale talvist
väikest puhkust alustame kevadel uue hooga. Kindlasti tahame koos külarahvaga edasi
korrastada Kabala bussijaama

ümbruse parki Teeme Ära 2016
talgute raames. Kevade traditsiooniline ettevõtmine on rohevahetus, kus on võimalik oma
ülejäänud istikud jms vahetada
millegi põneva vastu kellegi
teise aiast.
Aiasõpradele soovime pakkuda aprillis-mais ka väikest
koolitust, mille teema on veel
täpsustamisel.
Esimese poolaasta tegemised lõpetab jaanituli Kabala
mõisapargis.
Ootame kõiki tegusaid inimesi kaasa lööma. Teretulnud
on ka uued liikmed! MTÜ Kappeli Külade tegevust on võimalik toetada liikmemaksuga.

Jälgige reklaami teadetetahvlitelt ja ka FB-s!
Katrin Grichin
Tiia Sõber

Mälestame
lahkunuid
Olev Oldekop
Eha Kaskema
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ARMAS
VALLARAHVAS!
On tekkinud mõte hakata
läbi viima klubiüritusi Raikkülas, klubi hoones (Raikküla
farmeri peahoones).
Esimene kokkusaamine on
planeeritud 4. märtsil algusega kell 19.00 (kogunemine alates 18.40). Siis arutame
koos, mida ja kuidas me teha
soovime, pakume üheskoos
välja ideid-mõtteid. Esimesel korral palume kaasa võt-

ta oma näksid-joogid-topsid-taldrikud jne ja hea tuju!
On mitmes osas viktoriin
(võitjale auhind) ja lööme
tantsu tavalise, esialgu mitte-elusa muusika saatel.
Et saada teada, palju huvilisi üldse on, palume osavõtusoovist ette teatada meiliaadressil raivo@yx.ee või
anne.rebane61@gmail.
com
või
peeter.rahkemaa94@gmail.com.
Üritused on mõeldud
täiskasvanutele, st alates
18-ndast eluaastast.

Mis on klubi loomise mõte?
Ikka see, et üksteist paremini
tundma õppida, üksteist hädas märgata ja aidata, rõõmus aga koos rõõmustada!
Pisike palve: riietugem
ürituseks nii, et endal hea
olla, aga ka teistel hea vaadata (tossud ja pusad las jäävad
kappi).
Algatusgrupp:
Raivo Rebane, tel 508 6946
Anne Rebane, tel 5668 8567
Peeter Rahkemaa,
tel 5353 2854

Janina Päädami
fotonäitus

"MINU KODUSED
KAUNITARID"
Kabala raamatukogus
Näitus on avatud
15. aprillini.
Kõiki, kes soovivad
Janinaga kohtuda ja
küsida nõu orhideede
kasvatamisest,
ootab perenaine
8. märtsil
Kabala
raamatukogusse

EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduses
RAPLA KIRIKUS
Pühapäeval, 6. märtsil
kell 12 jumalateenistus
Pühapäeval, 13. märtsil
kell 12 jumalateenistus
Pühapäeval, 20. märtsil
kell 12 palmipuudepüha
jumalateenistus
Neljapäeval, 24. märtsil
kell 17 Suure Neljapäeva
jumalateenistus
Reedel, 25. märtsil kell 12
Suure Reede jumalateenistus,
laulab segakoor, mälestame
1949. aasta märtsiküüditamise
ohvreid

Kõigile
sünnipäevalastele
päevi pikki,
ilusaid,
aastaid palju
ja toredaid!
Jaanuar
95
Vassili Lepik
93
Ilse Rahkema
89
Anna Kosemaa
86
Hilma Baumeister

Ülestõusmispühal,
27. märtsil
kell 7.50 pasunakoori
äratusmäng kiriku tornist;
kell 8 jumalateenistus, jutlustab Vigala koguduse õpetaja
Kristina Jõgi, laulab segakoor;
kell 12 perejumalateenistus,
kaastegevad pühapäevakooli
lapsed;
kell 9.30–14 pastoraadis
käsitöö näitusmüük koos
loosilaua ja Logose raamatuletiga, inglisaalis kohv, koogid ja
pühademunad

PURKUS VALLI KÜLAS
SAMAARIA KOJAS
Pühapäeval, 13. märtsil kell
15 jumalateenistus
Pühapäeval, 10. aprillil kell
15 jumalateenistus

KEHTNA PEETRI KIRIKUS
Ülestõusmispühal,
27.märtsil kell 15
jumalateenistus
Pühapäeval, 24. aprillil
kell 15 jumalateenistus

Siia ilma
sündisid
Hardi Piirmets
Tanel Mikkolt
Helena Holm

Rapla koguduse kevadise leerikooliga on võimalik veel liituda.
Tunnid toimuvad pühapäeviti kell 13.30 pastoraadi inglisaalis.

85
Marie Salmu
84
Helgi Tamp
83
Aino Rekkaro
82
Ida-Ilaria Rumm
Salme Reiu
81
Elvi-Elviine Tarto
75
Laivi Malki
Ene Liimand

Raikküla Valla Leht
Väljaandja Raikküla Vallavalitsus
www.raikkyla.ee

Veebruar
92
Salme Oraste
89
Maimu Reiser
87
Silvia Reimann
83
Hellen Lehesalu
82
Eevi Lepik
Liane Konts
81
Ellen Mulin
Meeri Spelman

Trükitud Saku trükikojas
Rebellis
Tiraaž 700

80
Ilse Varvas
Maimu Laane
75
Edit Sif-Kruusel
70
Leonhard Lilleoja
65
Mati Vaiksaar

OÜ Estest PR ostab

metsa- ja põllumaad.
Tel 5045 215, 5145 215,
info@est-land.ee

Toimetaja REET SAAR
reetsaar@hotmail.com, 5557 5936

