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Edasi viivad meid teod, mitte üksnes kriitika

A

ustatud vallarahvas! On taas advendiaeg. Alustasin
möödunud aastal
jõulutervitust sellega, et tahaksin astuda pika sammuga
kindlalt edasi, kuid ebakindlal
pinnasel väga kindlal sammul
astuda ei saa.
Kas olukord on võrreldes
möödunud aastaga muutunud
kindlamaks või veelgi ebakindlamaks?
2016. aasta märksõnaks
jääb ilmselt haldusreform ning
Kaiu, Rapla ja Raikküla valla
vahel sõlmitav ühinemisleping.
Tööd ja läbirääkimisi sellel
teemal on olnud palju. Kolme
ühineva valla volikogu istung
toimub 22.12.2016. Siis lange-

Elanike küsitluse kokkuvõte

Seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisega korraldas
Raikküla Vallavalitsus rahvahääletuse, kus sai vastata küsimusele „Kas te toetate Raikküla valla, Kaiu valla ja Rapla valla
ühinemist uueks omavalitsuseks“.
Elektrooniline hääletus oli 7.-8. detsembril, elektroonilise hääle
andis 47 elanikku. 11.-12. detsembril toimus paberil hääletamine valla kolmes küsitluspunktis.
Kokku vastas küsitlusele 1323 nimekirja kantud hääleõiguslikust elanikust 123 inimest ehk 9,3 %
Hääletanute arv ja häälte jagunemine
		Häälte arv
Kabala		 30		
Purku		 28		
Raikküla		 18		
e-hääled		 47		

JAH
14
26
15
33

Kokku		123		88
%				71,5

EI
16
2
3
14
35
28,5

tavad volikogud lõpliku otsuse
ühinemise osas.
Sellega lõpeb ühinemisläbirääkimiste üks etapp, kuid suur
töö seisab veel ees. 2017. aastal teemad haldusreformi osas
on uue valla juhtimisstruktuur,
töökohad ja teenuste võrgustik.
Tuleb püüda alles hoida ja osalt
luua teenuste võrgustik, mis
annab ka keskusest kaugemal
elavatele inimestele võimaluse
saada kõikvõimalikke avalikke
teenuseid, mis meie ellu kuuluvad. Et lapsed saaksid kodu
lähedal kooli ja lasteaeda, et tegutseksid raamatukogud ja huviringid. Leida ühiselt võimalusi omavalitsuse ja külaseltside
edasiseks tõhusaks koostööks

ja külaürituste toetamise võimalused.
Raskustes ei tohi alla anda
ja olukorraga leppida! Tuleb
pead kokku panna ja tegutseda
innovaatiliselt ning ellu viia
just arengule suunatud tegevusi, mis teeksid Raikküla vallast
väärtusliku paiga elamiseks või
hea keskkonna ettevõtlusega tegelemiseks.
Vajame kahte reformi
Kõik eeldused on täna selleks
olemas, peaasi, et meil jaguks
tahtmist tegutseda ühise eesmärgi nimel.
Kui rääkida haldusreformist
üldiselt, siis peab see toimuma
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Kodanikupäeva aumärgi pälvis Urmas Tulvik

K

odanikupäeva puhul 26. novembril
tunnustas tollane
siseminister Hanno
Pevkur aumärgiga 15 inimest.
Ettepanekuid vastutustundlike
ja hoolivate inimeste esiletõstmiseks, kes on teinud kogukonnas vabatahtlikku tööd,
esitati 85.
Raplamaalt said aumärgi
Röa külavanem Sanra Mägi ja
koduloouurija ning koolitaja
Urmas Tulvik.
Urmas Tulviku esitas tunnustamiseks Raikküla vallavalitsus. Tõsteti esile, et Urmase

huvi ajaloolise materjali kogumise vastu on pikaajaline,
tema erakogus leidub palju
huvitavat sõnas pildis. Ta ei
pea paljuks külastada erinevaid arhiive, et andmeid täiendada. Urmas korraldab oma
kogukonnas
piirkondlikke
ajaloolisi rännakuid, mis pakuvad huvi eri põlvedele. Ta
on järjepidevalt juhendanud
õpilaste koduloo uurimistöid
ja korraldanud kohalikke ajalooteemalisi fotonäitusi. Ta
on juhendanud ka suguvõsa
uurimise töötubasid. Uue väljundina on ta alates 2015. a sü-

gisest viinud läbi kodulooalast
õppepäeva.
Raikküla vallavalitsus esitas Urmas Tulviku ka 2016.
aasta sotsiaalvaldkonna au
hinna nominendiks Raplamaal, kuna ta tugi eakate
hooldamisel ja toetamisel on
märkimisväärne ja pikaajaline. Raikküla valla jaoks on ta
hea sild inimeste ja omavalitsuse vahel. Urmast iseloomustab kõige paremini see, et ta
märkab, hoolib ja tegutseb.
U. Tulvik on pikki aastaid
olnud Raplamaa külaliikumise
eestvedaja, üks MTÜ Rapla-

maa Külade Liit asutajatest,
tegutsenud juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmena. Ta on
üks oma koduküla Jalase Haridusseltsi liikmetest ja juhatuse
liige. Tema kaaseestvedamisel
ehitas haridusselts koos külarahvaga Jalase külla seltsimaja, kus toimuvad regulaarsed
külaüritused. Urmase kaasabil
rajati Jalase looduskaitseala.
Urmas Tulviku kohta võib julgelt öelda, et tas peitub suur
„…kohustus hoolitseda, suhtuda oma ligimestesse suurema sallivuse, tähelepanu ja
austusega.“ (T. H. Ilves)

koos riigireformiga. Jutt, et suurem on senisest
efektiivsem ja demokraatlikum, kõlab minu jaoks õõnsalt
ja deklaratiivselt. Omavalitsuste kokku liitmine, piiride kunstlik joonistamine ja olematute
tõmbekeskuste üleskiitmine
ei anna soovitud heale avalikule haldusele midagi lisaks.
Prioriteediks oleme seadnud
need tegevused, mis otseselt
inimest puudutavad, eelkõige
majanduslikud, hariduslikud,
sotsiaalsed ja kultuurilised.

Kuidas püsima jääda?

meile on antud. Võime antud
aega kasutada igaüks erinevalt.
Aga meil kõigil on 24 tundi
päevas ja 7 päeva nädalas. Võime enese õigustamiseks leida
erinevaid vabandusi, et pole
veel seda või teist oma elus teinud või veel teha jõudnud, kuid
siiski on meil kõigil oma ajalimiit kasutada.
Aeg jookseb ja kell tiksub!
Kasutame meile antud aega targalt, teeme õigeid otsuseid ning
märkame rohkem inimesi ja
nende probleeme enda ümber.
Võime olla uhked oma valla ja oma inimeste oskuste ja
aktiivsuse üle.
Tänan kõiki vallaelanikke,
vallavolikogu, vallavalitsust,
allasutusi ja ametnikke koostöö eest valla elu edendamisel.
Soovin igale vallakodanikule
suurte soovide täitumist, jõudu,
tervist ning meelekindlust algavaks uueks aastaks!

ta, kohalikus elus kaasa lüüa,
püüelda selle poole, et olla ise
otsustajad oma vallas. Ärme ela
üks päev korraga.
Jõulupühad toovad meie
mõtetesse nii usu ja lootuse kui
ka ühtehoidmise ja hoolivuse.
Usk ja lootus annavad meile
jõudu toime tulla nende muredega, mis võivad tabada meist
igaüht, nagu ka nendega, mida
peame lahendama ühiskonnale
mõeldes.
Olime ja oleme teelahkmel.
Tänaseks on mõned küsimused võrreldes eelmise aastaga
meie jaoks selgemaks saanud.
Püüame siis koos edasi liikuda
nii kindlalt ja pikkade sammudega, nagu seda tänane olukord
võimaldab. Kui meil on üks
eesmärk, siis teeme koostööd
ühise eesmärgi nimel kodudes,
külades, vallas, maakonnas, riigis....
Olen endiselt seiskohal, et
kriitika ei vii meid edasi, edasi
viivad meie teod!
Ma tänan kõiki, kes on teinud meiega koostööd, andnud
häid mõtteid, jaganud meiega
oma probleeme või ettepanekuid!

Plaanid on ellu viidud
2016. aasta on lõpusirgel. Vallavalitsuse poolt tagasi vaadatuna tahaks öelda, et vahel kipub aasta jooksul soov ja mõte
liikuma kiiremini, kui aeg seda
võimaldab. Plaanid, mis käesolevaks aastaks tegime, on ellu
viidud.
Tänavune suurim investeeringuobjekt oli vallateede
remont. Ühtekokku oli selleks
ette nähtud 167 110 €. Investeeringu mahult järgnesid
Kabala mõisa katuse rekonstrueerimine, Purku koolimajas
asuva lasteaia akende vahetus
ja rühmaruumide remont, Kabala lasteaia-põhikooli ja Lipa
koolimaja ehitusprojektide tellimine ja Kabala noortetoa ehitamine. Investeeringuid tehti
kokku 332 745 € ulatuses.

Raikküla vallal seisab ees arengukavas kokku lepitud suundade ja eelarvestrateegia elluviimine. Kuidas liikuda edasi ja
mida pidada silmas, et reformide käigus püsima jääda ja teha
õigeid otsuseid?
Need on väga olulised küsimused meie kohalikule omavalitsusele. Arvan, et õige oleks
keskenduda juba püstitatud
olulistele eesmärkidele ja loobuda kogu maailma parandamisest. Tormates raiskame asjata
jõuvarusid ja ühise eesmärgini
jõudmine muutub vaevaliseks.
Iseendale tuleb seada eesmärgiks oskus õppida ja muutuda.
Tänapäeva ühiskonnas on
väga lihtne olla millegi vastu,
palju raskem on olla millegi
poolt, ja seda aktiivselt esindada. Oleme harjunud mõtlema
võimust kui mingist kaugest
kogust, kel on voli otsuseid
teha meie kõigi üle. Minu arvates on rohkem võimu nendel,
kes suudavad oma eesmärke
teistega jagada ning neid ühiste
asjade juurde paremini kaasata.
Lihtne on öelda, et tehtagu korda, palju raskem on võtta kätte
ja ise käed külge panna.
Kasutagem aega targalt
Meil on kõigil üks ressurss,
mida me ise saame kasutada
ja käsutada – see on aeg. Aeg
on üks suurimaid väärtusi, mis

Registreerige end elukohas
Siinkohal kutsun elanikke taas
üles registristreerima end oma
tegelikus elukohas. Maksutulu
laekub omavalitsusele registreeritud elukoha järgi ja teie
elukohas hoolitsetakse teie
maksutuludest teede ja välisvalgustuse eest, hallatakse
kooli ja lasteaeda, spordimaja,
korraldatakse kultuurisündmusi ja paljutki veel.
Soovitan kõigil registreerida end oma tegelikku elukoh-

Soovin kõigile kauneid
jõule, rõõmsat aastavahetust
ja õnnerikast uut aastat!
Vallavanem
Anne Leht
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Talvine külapäev aitas täita kingikotti

L

äbi tuisu lumevalgus,
paistab talvetee...nii
on küll ainult laulusalmis. Ei olnud lund
ega tuisku, aga Raikküla talvine
külapäev Raikküla Kultuurikeskuses 10. detsembril oli igati
tore ja mõnus.
Kontserdil astusid üles
Rapla tantsutrupp Raudrohi (juhendaja Laimdota Andersone),
Raikküla naisrahvatantsurühm
(juhendaja Kadri Väli) ja Raikküla folkloorirühm Ristik (juhendaja Helle Pohla). Tantsude
vahel mängis akordionimuusikat Enn Rüütalu Raplast. Päeva helindas, pildistas ja võttis
videosse Eino Jõesar. Veelkord
tänu kõigile esinejatele!
Kultuurikeskuse fuajees oli
jõuluturg, kus käsitöömeistrid
ja kaupmehed pakkusid kaupa, ikka sobilikku jõuluvana

kingikoti jaoks. Lettidel olid
siidsallid, kudumid, käsitööseebid, ehted, helkurid, mesi,
loodustooted, jõulu- ja uusaasta
piltpostkaardid, kristallid, kivikesed. Palju sai rahvas häid
nõuandeid Piialt.
Tänud teile, Hele-Mai
Truuts, Piia Kõverik, Marju
Teiverlaur, Ivi Rüütalu, Kaie
Tammik, Triinu Prees, Kadri
Laan – teie müügiletid rõõmustasid täiega ja ostjaid jagus.
Kultuurikeskuse baariruumis oli jõulukohvik Nadja Koogid. Koogid läksid nii kuumalt
peale nagu termosest võetud
aurav kohv. Oleme ülimalt õnnelikud, et tuntud kondiiter
Nadja on nüüd meie küla elanik. Aitäh Nadežda Kaarmale ja
tema abilistele!
Õnneloos tekitab alati palju
elevust. Peavõit oli üpris kopsa-

Koogimeister Nadežda Kaarma hõrgutist asub proovima
Ene Kangur.

kas. Marvi Väli, kes õnneloosi
letis toimetas, andis publiku
suure aplausi saatel üle peavõidu – suure kohviserviisi, mille
võitis Anu Altmets. Aitäh kõi-

gile, kes ostsid õnneloose, te
toetasite talvise külapäeva läbiviimist!
Ene Kangur

Ära unusta soodustuseks vajalikke dokumente!

T

änavu pole Raplamaa
abivajajatel tarvis enne
16. detsembrit abivahendite pakkujate
juurde kiirustada, et aastalõpu
varusid soodsalt soetada. Sotsiaalkaitseministri uue määruse kohaselt kestab sel aastal
ostetavate abivahendite soodusperiood aasta lõpuni. Küll
aga tasub meeles pidada, millised dokumendid peavad soodustuse saamiseks kaasas olema.
Abivahendite üürimise ja
müügiga tegeleva Invaru klienditeeninduse valdkonna juhi
Kadri Tiido sõnul on jõulukuu
tänavu Raplamaa abivajajate jaoks rahulikum. Erinevalt
möödunud aastast kehtivad
soodustingimused abivahendite
soetamiseks seekord käesoleva
aasta lõpuni ja jätkuvad pärast
seda uuel aastal taas. “Möödunud aastal oli meie Rapla esinduses detsembri keskpaigas tihe
liiklus, sest soodustingimused
abivahendite soetamiseks kehtisid kuu keskpaigani,” rääkis
Tiido.

Tiido selgitas, et kuna
möödunud aastal jäi kahe soodusperioodi vahele mitu nädalat, asusid paljud abivajajad
ja nende hooldajad detsembri
keskpaigas endale aasta lõpu
varusid koguma. “Tänavu pole
aga selleks põhjust, sest sel
aastal jõustunud uue määruse
järgi saab abivahendeid soetada
soodustusega kuni aasta viimase tööpäevani ehk 30. detsembrini,” tõi Tiido välja ja lisas, et
pühade eel on suurim nõudlus
just kiirelt kuluva igapäevakauba järele nagu mähkmed ja
hooldusvahendid.
Kuigi soodustuse kehtivusaeg on tänavu pikem, ei tasu
Tiido sõnul unustada seda, missuguseid dokumente on tarvis
selleks, et soetada soodustusega
näiteks põetus- ja hooldusvahendeid või liikumise abivahendeid.
“Paraku jõuavad päris paljud abivajajad meie Rapla esindusse jätkuvalt ilma vajalike
soodustust tõendavate dokumentideta,” tõdeb ta, kuid toob

välja, et klienditeenindaja abiga
saab see mure üldjuhul lahendatud ning ülevaade vajalikest
paberitest ja nende saamise võimalustest selgitatud.
Nii näiteks tuleb abivahendikeskusesse pöördujal arvestada, et kui soovitakse laenutada
abivahendit tavahinnaga, siis on
selleks vaja vaid isikut tõendavat dokumenti. Kuid kui soovitakse laenutada või osta mõnd
abivahendit soodustingimusel,
siis on tarvis lisaks ka isikliku abivahendi kaarti ja arstitõendit. Juhul kui tegemist on
tööealisega, kel esineb puue või
töövõimetus, on tarvis ka otsust
selle kohta. Lastele abivahendite soetamiseks on tarvis lisaks
isikliku abivahendi kaardile
puude korral ka puudeotsust ja
arstitõendit ning muudel juhtudel eriarsti tõendit.
Küll aga lisas Tiido, et kui
abivajaja soovib sobivaima
abivahendi leidmiseks klienditeenindajaga konsulteerida,
soodustusdokumentide kohta
rohkem infot saada või kui üü-

ritud abivahend vajab remonti
ja hooldust, siis on see kliendi
jaoks tasuta ja selle jaoks eraldi
avaldust või soodustustõendeid
esitama ei pea.
Milliseid dokumente on
vaja abivahendi soetamiseks
soodustingimustel?
• Abivajaja või tema esindaja isikut tõendav dokument
• Isikliku abivahendi kaart
• Arstitõend abivahendi vajaduse kohta
• Puude ja/või töövõime
kaotuse otsus nende olemasolul
Invaru abivahendikeskus
on liikumiserivajadustega inimeste abivahenditele spetsialiseerunud valdkonna suurim
ekspert Eestis. Üle Eesti kaheksas linnas asuvates teeninduspunktides käib igal kuul enam
kui 10 000 abivajajat.
Abivahendikeskus Invaru
infojuht Margita Tuulik
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Huumorimuuseum teeb Purku tuntumaks

M

is toimus 1. aprillil 2016? Võib-olla ütleksid paljud,
et siis oli ju naljapäev, kuid see ei tule meeldegi,
et siis kirjutati Purkus alla ka
Eesti Huumorimuuseumi asutamise paberid. Muide, paljud
pidasid seda tol päeval koguni
libauudiseks.
Jah, „lapsuke“ on alles kätkis ja suurem osa ideid ootab
veel ellu viimist, kuid algus on
tehtud. Eesti esimene ja Euroopa 21. huumorimuuseum on
juba selles mõttes pildil, et huumoriõhtutele sõidetakse kohale
Purkust kaugemaltki, ja Raikküla vallas on üks külastamist
vääriv koht juures. Huumoriliit
peab Purkus – ikka humoristidele omaselt väikese kiiksuga –
ka oma vastlapäeva (augustis).
Kuidas see kõik alguse sai?
Läheme ajas mõned aastad tagasi. 12. veebruaril 2010 kirjutati alla MTÜ Purculi asutamisleping. Raikküla vallavalitsus
oli selleks ajaks otsustanud
anda kultuuritöö piirkondades
MTÜde hooleks. Sõlmiti haldus- ja koostööleping, millega
Purculi võttis oma ülesandeks
teha piirkonnas kultuuritööd,
ja vald eraldas selleks raha.
Purculi juhatuse liikmetest on
tegevuse peamised eestvedajad
Ede Talistu, Salle Nurmeta ja
Ester Luik. Selle loo jutustaja
on neist esimene.
Enne Purculi asutamist oli
toimunud paar üritust, mida
võib pidada huumoriõhtute eelkäijateks. Kaido Kaljendi (üks
asutajaliige) mõte oli taaselustada kunagised kuulsad Purku
laadad. Algul oli tegevus aktiivsem – korraldati laatasid, peeti
pidusid, toimusid valla küladevahelised mälumängud ja koolimajas tegutses käsitööring. Kui
oli näha, et pidudel käib vähe
rahvast, tõmmati selle suunaga
tagasi. Iga aasta alguses saab
paika üldine tegevuskava, milles vastavalt vajadusele tehakse
jooksvalt muudatusi. Jäänud on
huumori- ja kohtumisõhtud ja

suvine jaanipidu. Vastlapäeva
korraldamisel tehakse koostööd
küla teise MTÜga Purku Keskus. „Väga hea, kui saab kellegagi koos tegutseda. Uusi ideid
tuleb niimoodi ka rohkem,“ ütles Ede.
Purculi tegevuse põhisuund
on seotud karikatuurinäituste
ja erinevate kohtumisõhtutega.
Näituste korraldamine, esinejate valik ja nendega kokkuleppimine on jäänud suuresti
Tallinnas elava Heiki Maibergi
hooleks, sest tema teab selle valdkonna inimesi. Purculi
korraldab külaliste vastuvõtu ja
õhtu läbiviimise kohapeal.
Esinejate galerii on värvikas. 2016. aasta esimese poole
huumoriõhtutel esinesid Pilkaja peatoimetaja Andrus Tamm,
skulptor Terje Ojaver (tema
skulptuuride näitus saabus Purkusse Prantsusmaalt), Diana
Klas ja Jüri Aarma, Raimo Aas,
Jüri Paet.
Sügisel on olnud kaks väga
omanäolist koosviibimist. Kohtumisest Boris Lehtlaanega sai
laulja eestvedamisel lõpuks
tantsuõhtu, sellist asja pole
varem olnud. „Sellised üllatused on alati teretulnud,“ nentis
vestluskaaslane rahulolevalt.
Järgmisena olid külas kunagise ETV menusaate „Viljaveski“ tegijad Märt Müür ja Mati
Narusk. Neil oli kaasas saate
tunnuseks olnud veskikivi,
juttu ilmestasid videolõigud
saadetest ja ka kaadritagused
jäädvustused. „Üllatusesinemise tegi meie valla ansambel
eesotsas Veiko Sinirohuga. Nad
õppisid selleks puhuks ära ka
„Viljaveski“ laulu. See oli nii
mõnus ja sooja õhkkonnaga
õhtu. Hea meel on, et sellest
aastast salvestatakse kõik meie
kohtumisõhtud CD-plaatidele,
needki on üks osa huumorimuuseumi varast. Kahju, et me
varem pole taibanud seda teha,“
ütles Ede.
CD-plaadid on pidevalt
täienev tükk kultuurilugu. Külas käinud karikaturistid on ala-

Südamlikust kohtumisest jäi foto, mile äärtel on kunagise
ETV populaarse "Viljaveski" saate tegijad Mati Narusk
ja Märt Müür, nende vahel Purculi juhatuse liikmed Salle
Nurmeta ja Ede Talistu.
Foto erakogust

ti kinkinud oma töid. Huumorimuuseumi kogus on üle 2000
originaalkarikatuuri enam kui
80 karikaturistilt. Huumoriliidu
inimesed on materjale pisut arhiveerinud. Mappides on need
tööd, mis olnud näitustel, aga
muuseumi varade korrastamine
ootab oma aega. Kas te ei võiks
oma materjale rändnäitustele
saata? See on takistuseks, et
materjal on veel korralikult arvele võtmata, kõlas vastuseks.
Praegu on Purculi käsutuses
kunagise koolimaja kaks tuba,
ja koridoris, mida nimetatakse
galeriiks, pannakse välja näitused. Suuremate näituste puhul
saab kasutada ka saali. „Ajast ja
jõust on puudu jäänud, et kunagine klassituba oleks muuseumi moodi. Kuna vallal on kavas hoone renoveerida, siis on
plaan selle käigus ka muuseumi
ruumid vastavalt sihtotstarbele
kujundada, valgustus ja vitriinid soetada. Praegu on vara
koondatud ühte ruumi ja vaatajal kulub hulk aega, kui tahta
mappe sirvida. Väga muuseumi
moodi meie ekspositsioon veel
välja ei näe. Mõned külastajad,
kes tulevad suuremate ootustega, võivad olla pisut pettunud,“
tunnistas Ede. Mõlgutatud on
mõtet, et siin võiks tulevikus

Purku koolimajas
13. jaanuaril 2017 kell 19

KOHTUMISÕHTU
Külalisteks
TÕNU KILGAS
ja
TIIU TEA ANTON
Pilet 5 eurot
Eelregistreerimine
11. jaanuarini
Purku raamatukogus või
tel 486 3223,
5346 9836,
5330 8285

olla ka müügilett, kust saab soetada humoorikaid kiiksuga asjakesi. Igal juhul on eestvedajad
ideedele avatud, kuidas huumoriteemat veel paremini „müüa“.
Kolm eestvedajat käivad
tööl kodukülast kaugemal ja
Purculi ettevõtmistele panustatakse oma isiklikust ajast. Ega
nad selle üle kurda, aga see on
ka põhjendus, miks plaane ei
õnnestu alati nii ruttu ellu viia,
kui tahaks. „Kui on vaja midagi ära teha, siis leiad selle aja.
Välk
koosolekuid peame kolmekesi koos,“ kirjeldab Ede
eestvedajate argipäeva. „Huu-

Raikküla Valla Leht
moriliidu esindajad on suured
entusiastid ja me ei taha neist
maha jääda. Vahel tõmbame
nende ideedel ka hoogu maha,
aga ongi hea, kui ideed lendavad algul suurelt. Loodame, et
neil jätkub aega käia siin materjale korrastamas.“ Pisut raskendab seegi, et huumoriliidu
eestvedajad on kaugel. Näiteks
liidu juht Andrus Tamm töötab
Narvas. Mõeldud on e-tervituse peale, kui tulevad tellitud
grupid.
Huumorimuuseum on avatud siis, kui on lahti Purku
raamatukogu. Ka selle töötaja Rael Padjus on abiline, kes
suunab külalised muuseumisse
ja vahetab näitusi. Eestvedajad
näeksid meelsasti, et Purculi tegemistega seoks end uusi
inimesi, eriti kohalikke noori.
MTÜ liikmeskond oli varem
suurem. Kahjuks väheneb nende hulk, kes maksavad liikmemaksu. „Tahaks rohkem näha
kohaliku rahva entusiasmi. Õnneks kevadisele koristuspäevale tullakse välja, kuigi ka seal
käivad ikka põhiliselt ühed ja
samad inimesed. Hea meel on,
et noortekeskuse töötaja Helen
Hints toob noored ühiselt välja.
Kui uus põlvkond kasvab üles
tundega, et vabatahtlik töö on
väärtus, võtavad nad selle ehk
ise omaks. Neil tekib ka side
oma kogukonnaga. Noored
juba korraldavad meie jaaniõhtul võistlusmänge. Tänavusel
jaaniõhtul saime pakkuda esinemisvõimalust ka kohalikule
noorteansamblile,“ rääkis Ede.
Purculi kogus on veel üks
väärtuslik annetus. Järvakandi
kolhoosi kauaaegne juht Marie
Aasma andis üle stendimaterjale, dokumente, märke, autasusid jms, et needki vaatamiseks
välja panna. Ka see materjal
ootab oma aega.
Lõppev aasta oli Purculile
väga sisukas. Huumorimuuseumi asutamise eest esitati nad ka
"Raplamaa aasta tegu 2016"
nominendiks. Uus aasta algab
huvitava kohtumisega – jaanuaris tuleb külla Tõnu Kilgas.
Reet Saar
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Miks ei tühjendatud minu prügikonteinerit?

M

illistel juhtudel
võib jäätmevedaja jätta teenuse
osutamata ja rakendada tühisõidutasu?

• Kui jäätmekonteineri ja
selle käitlemiseks vajalikud
tehnilised nõuded ei ole täidetud.
Konteiner peab asuma seda
tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paikneva kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett
jms) alusel, millele on tagatud
jäätmeveoki vahetu juurdepääs
konteineri tühjendusküljelt.
Jäätmete kogumiseks tuleb
jäätmevaldajal kasutada nõuetele vastavat kaanega varustatud jäätmekonteinerit (kompaktne, terve, puhas, korralikult
suletav), mida on võimalik
tühjendada tõstemehhanismi
abil jäätmeid kokku pressivasse
jäätmeveokisse.
Standardsete jäätmekonteinerite nõue tuleneb tühjendamisel kasutatavast vabapuistemeetodist, mille käigus
haagitakse konteiner jäätmeveoki tõstemehhanismi külge.
Eelmainitud meetodil tühjendades ei kuku nõu masina pressi
ega purune konteineri koputamisel telje vastu.
Jäätmete kogumiseks ei
sobi: 750-liitrised ratasteta metallkonteinerid (vana ehk eelmine standard); ümmargused
konteinerid; konteinerid, millel
puudub tühjendamiseks vajalik
ääris konteineri ülemises servas, kuna neid ei saa tühjendada
tänapäeval kasutatavate jäätmeveokitega.
• Kui veopäeval, millest
jäätmevaldajat oli varem teavitatud, ei olnud jäätmekonteinerit määratud kohal.
Vedaja tühjendab konteineri veograafikus ettenähtud
veopäeval kl 6:00–22.00. Konteiner või jäätmekott peavad
olema veopäeval kella 6:00-ks
pandud välja nähtavale kohale.
Kui prügivedaja konteinerit ei
näe, siis ei saa ta seda ka tühjendada.

• Kui jäätmevedaja juurdepääs jäätmekonteinerile on
takistatud (näiteks ilmastikust
tingitud probleemid, läbimatu
tee, lahtiselt ringi jooksvad kurjad koerad või muud liikumist
segavad takistused).
Juurdesõidutee konteinerile peab olema piisava kandevõimega, tasane ning talvisel
ajal lumest puhastatud nii, et
prügiauto vabalt läbi pääseks.
Konteineri juures peab olema
piisavalt ruumi jäätmete laadimiseks ning juurdepääs konteinerile olema jäätmevedajale
ohutu. Kui konteiner ei ole toodud jäätmeveoki lähima võimaliku peatumiskoha juurde, peab
konteineri ka käsitsi teisaldamise tee olema kõva pinnaga
ja talvel lumest puhastatud.
Prügikasti kaanele kogunenud
lumemüts tuleb maha lükata.
Tõrgete olemasolu korral tuleb
vedajat ette teavitada vähemalt
üks tööpäev.
• Kui jäätmekonteineris
pole veopäeval üleandmiseks
ettenähtud jäätmeid.
• Kui olmejäätmete konteineris on sobimatud jäätmed,
jäätmed, mis ei vasta selle konteineriga kogutavale jäätmeliigile või sisaldavad tule- ja
plahvatusohtlikke
jäätmeid,
sealhulgas kuuma (temperatuuriga üle 40ºC) tuhka, vedelaid ja
mudalaadseid jäätmeid; erikäitlust vajavaid jäätmeid; aineid ja
esemeid, mis kaalu, mõõtmete
või kuju tõttu või muul põhjusel
võivad kahjustada mahuteid või
jäätmeveokeid või raskendavad
märkimisväärselt jäätmete kokku pressimist.
Siis on jäätmevedajal õigus
jätta konteiner tühjendamata ja
rakendada tasu tühisõidu eest,

mis on võrdsustatav jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega kogumiskonteineri tühjendamise teenustasuga.
• Kui vedajal tuleb:
- ratastel teisaldatavat konteinerit transportida jäätmeveokini käsitsi kaugemalt kui 10
meetrit;
- jäätmeveokiga tagurdada
üle 100 meetri, kui jäätmevaldaja juures ümberpööramise
võimalus puudub;
- kui lukustamata konteiner,
värav või tõkkepuu tuleb avada
käsitsi;
- kui konteiner on ületäitunud;
- kui vedajal tuleb ära vedada kilekotist jäätmemahuti, mis
on kahjustatud tema teisaldamist takistaval määral lindude
ja/või loomade poolt;
- kui vedaja peab ära viima
konteineri ümber paiknevate
jäätmed, mida ei saa klassifitseerida konteineriväliste juhuslike jäätmete alla.
NB! Need on nö mugavusteenused ehk jäätmeveo
teenusega seotud lisateenused
mida vedaja osutab jäätmevaldajale ainult temaga eelnevalt
sõlmitud kirjaliku kokkuleppe
alusel vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale.
Jäätmealast infot, kuidas
valla elanik peaks enda tekitatud jäätmete eest hoolt kandma,
leiate nii kohaliku omavalitsuse
jäätmehoolduseeskirjast kui ka
teile jäätmevedaja poolt saadetud kliendilepingust ja jäätmevedaja veebilehelt.
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Tule joogasse!
Treeningud toimuvad kolmapäeviti
kell 18.00–19.15 ja
reedeti kell 18.15–19.40
Kabala kooli saalis, sissepääs võimlast.
Huvi korral helista 5666 0276

Reet Tiisaar
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Aitäh imelistele abistajatele!

Ü

llatusi ja imesid on
on sellel aastal minu
jaoks olnud rohkesti ja nüüd on tõesti
põhjust tänu avaldada. Oma
pensioniea olen välja teeninud
ja tänan Jumalat, et kõige kiuste
olen jäänud oma valiku juurde
– jätkata ligimese vabatahtliku
teenimise ametis.
Ma ei oska hästi tänusõnu öelda. Tegelikult tahaksin
emmata vallamaja ja seal töötavaid kõiki ametnikke nii tugeva embusega, et mõisahoone
vappuks, päike tuleks välja, erk
taevasina oleks kogu valla kohal, loodus lööks õitsele, linnukesed laulaksid ja lõõtspillid
mängiksid „Ukuaru valssi“,
sest selles loos kajastub eestlase
raske elu. Olete kõik suure tänu
ära teeninud armastuse, tähelepanu ja mõistmise eest! Ta olete
oma abi pakkunud ja käe külge
pannud Valli küla Sipelga talule, millest on saanud pühitsetud
pühakoda. Samaaria koda on
Rapla koguduse filiaal.
Vallavanem Anne Leht on
minu elu kriisihetkel mulle tuge
pakkunud. Ta on ka teisi kaasa
kutsunud, öeldes, et lähme aitame Samaaria koja ümbruse
korda teha, maja ümbert puid
langetada, maad tasandada, lagunenud kõrvalhoone lammutada ja palju rämpsu ära vedada.

Isegi talvepuud olid Samaaria
koja tarbeks lõhutud. Abilisi
oli ümber maja rohkesti. Teine
väärt abiline on Marju Teiverlaur, kelle nobedust ja oskust
üllatada ei jõua ära imestada.
Esimesel advendil üllatas ta
taas, sest Samaaria koda oli
jõulutuledega ehitud.
Eks vallavalitsusel ole praegu keerulised ajad endalgi, kui
ees on valdade ühinemine, kuid
nad tegid mitmel korral plaane
ja arvutusi, kuidas parandada
Samaaria koda.
Meie, Sipelga talu väikesed töötegijad, oleme aastaid
leppinud meie eluaseme armetuvõitu välimusega, aga vallamaja töökad sipelgad on meile
abi osutanud. Töö tehti ära nii,
et sellest mulle varem ei räägitudki. Samaaria koda on nüüd
kui üle kullatud, paistab juba
kaugelt silma. Erkkollane, värskelt värvitud, eelnevalt on maja
seinu parandatud. Seisin maja
ees nagu soolasammas. Ingel
Marju abil oli kahvatu hoone
korraga säravaks muutunud.
Marju ütles tagasihoidlikult, et
see sai nii möödaminnes tehtud. Abiks olid Vladimir Tohv
ja Juri Makejev, Oleg Valner ja
Sven Matskoit.
Üllatus oli suur, kui Anne
Leht tuli sügisel lõikustänupüha
ajal Samaaria kotta omaküpseta-

Samaaria koja pühitsemine 22. juunil 1994.
Foto erakogust

tud leiva, suitsuvorsti ja koogiga. Jälle olid tal kaasas kaunid
lilled. Mitmel korral on valla
toel kaetud kojas ühine kohvilaud. Suur aitäh kõige selle eest!
Jumalateenistused toimuvad Samaaria kojas endiselt iga
kuu teisel pühapäeval. Tulge
kohale ja vaadake, milline ime
on siin Raikküla valla töötegijate abil korda saadetud! Kes pole
veel Samaaria kojas käinud,
tule, Sinu koht jääb pingireas
muidu jälle tühjaks.
Õpetajad Mihkel Kukk või
Kalju Kukk on käinud jumalasõna kuulutamas, armulauda
jagamas ja kõikide eest palvetanud. Vaheldumisi on kohal organistid Kristi Hinsberg ja Ille
Poroson.

Klaasimuuseum kutsub toetama

P

alume toetada Järvakandi klaasimuuseumit
vana, haruldase, tsaari
õukonnas kasutusel olnud ja rahvusvahelist huvi tekitava klaaseseme soetamisel.
Paljud inimesed Eestist on
meie kogude loomisele kaasa
aidanud. Ja ilma inimeste vahetu abita ei olegi tegelikult
võimalik Euroopa tähenduses
põneva ja vaatamisväärse klaasikogu loomine Järvakanti.
Ning just sellise vaatamist
vääriva kogu loomine ongi üks
meie muuseumi peamistest eesmärkidest!

Ülekandeid saab teha Järvakandi Vallavalitsuse eriarvele
EE862200001120074232. Ülekande selgitusse palume märkida „KLAAS“.
Tänane kogumiskampaania
kestab seni, kuni vajalik summa
on kokku saadud. Kellel vähegi
võimalus – aidake, sest summa
on suur. Info muuseumi telefonil 53 904 677.
Valla omaosalus sellele ettevõtmisele on 150 eurot ja muuseumi omaosalus 50 eurot.
Siinkohal tänan veel kord
Järvakandi
Klaasimuuseumi
nimel pärgamendi soetamise

annetajaid! Täna on vana dokument muuseumis välja pandud
ja see Liivi Orduriigi aegne nahale kirjutatud 1558. aastast pärinev ürik on saanud meie muuseumis laialdase huvi objektiks.
Seda on inimesed vaatama
tulnud nii lähemalt kui ka kaugemalt. Isegi on üks perekond
selleks välismaalt siia sõitnud...
Ka annetajate nimed on
pärgamendi kõrval tänutäheks
juures.
Järvakandi klaasimuuseumi
juhataja Allan Kima

Väike Lea.

Minu jõuluime
Läheneb jõuluaeg. Ise olen ka
üks Jõulu-nimelise perekonna
järglastest. Sündisin 1950. a
5. novembril. Olin pere kolmas
laps, pesamuna. Ema rääkis,
et sündides oli mu pea olnud
kitsas nagu kitse jälg. Ema muretses, et kes niisugusest armetukesest kord kasvab. Ta luges
peale sündimist kohe mulle
Meie Isa palve.
Kümnekuuselt üritanud ma
juba kõndimist. Tatsasin leivataina kausi juurde ja sonkisin näppudega selle sees. Ema
andnud mulle kerge laksu, ta
ei teadnud, et mul on tainatükk suus. Hakkasin nutma.
Korraga vaikus – hing jäi kinni
ja olin lämbumas. Ema toppis
ahastuses mulle sõrmed suhu
ja tõmbas taina välja. Mul olid

Raikküla Valla Leht
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Loodust õpime tundma teistmoodi tundides

14.

oktoobril külastasid 1.–3.
klassi õpilased
KIK-i projekti
raames Tallinnas Energia Avastuskeskust.
Sissejuhatuseks
maja tutvustus, seejärel algas
esimene õppeprogramm „Avasta elekter”.
Õpilastele tehti üksipulgi
selgeks, mis on vooluring ja
millistest osadest see koosneb.
Üheskoos arutleti elektri teemal
ja õpilased said aktiivselt katsetes osaleda. Lastele meeldib
alati, kui tehakse pauku ja seegi
kord jäänud „välk ja pauk” tulemata.
Järgmisena ootas õpilasi
planetaariumietendus „Tähetolm ja päikesepere”, kus tutvuti lähemalt päikesesüsteemi
planeetidega. Rännak universumis kestis 40 minutit. Peale planeetide tundmaõppimist siirduti
staatilise elektri katsele. Seal
oli kõigil võimalik saada oma
juuksed püsti, ka õpetajatel, ja
kõrvalseisjatel oli seda väga lõbus vaadata.
Viimane
õppeprogramm
„Maisikepike ja prügi ärakaotamine” selgitas õpilastele,
kuidas on inimkonna arenguga
järjest enam suurenenud prügi

tootmine. Tehti katse, et selgitada, millised peaksid olema
pakendid, et need ei kuhjuks
ega tuleks neid pidevalt juurde.
Katse lõpuks jõutigi järeldusele, et pakendeid oleks mõistlik
toota sellistest ainetest, mis looduses lagunevad (nt tärklis) ega
jää keskkonda koormama.
Õppekäik Energia Avastuskeskusesse meeldis väga nii
õpilastele kui ka kaasas olnud
õpetajatele. Kindlasti on nüüd
õpetajatel elektrist rääkida lihtsam, ja õpilastel õpitut meenutada.
2. novembril oli kogu kooliperel võimalus osa saada Tartu
Ülikooli Eesti Mereinstituudi
teabekeskuse korraldatud kalanduse õpitubadest.
Esmalt oli teoreetiline osa,
kus räägiti Läänemere kaladest,
kalandusest, kalast inimeste
toidulaual, kalade uurimisest ja
võõrliikidest, õpiti kalu tundma fotode pealt. Teine tund oli
praktiline – õpilased said ise
teadlaste poolt kaasavõetud
kalu lahata ja tundma õppida
kala siseelundeid.
Kui esialgu kirtsutati kalalõhna peale nina ja tundus võõrastav hakata kala noa ja kääridega lõikama, siis töötoa lõpuks

olid peaaegu kõik väga hakkamas ise teha ja uurida. Paljudele
õpilastele oli see esimene kord
üldse kala oma käega katsuda ja
lahata.
Seegi oli üks teistmoodi
koolitund, kus õpilased ja õpetajad said teadmiste ja kogemuste võrra rikkamaks.
23. novembril käis kooliperele jäätmetest rääkimas Keskkonnaameti spetsialist Maarika
Männil. Õppeprogramm „Kus
on jäätmete koht? Ikka ringluses!” käsitles esmalt aineringlust looduses ja prügi tekkimise
põhjuseid. Seejärel asuti juba
praktiliselt prügi sorteerima.
Õppeprogrammi eesmärk on
panna lapsi mõtlema ja arutlema selle üle, kuidas vähendada Maal prügi hulka ja kuidas
oleks võimalik rohkem jäätmeid võtta taaskasutusse, sest
Maa on meil üks ja ainuke, me
peame siia kõik ära mahtuma!
Viimased õppekäigud sel
poolaastal viisid õpilased Särghauale, Tallinna Tehnikaülikooli õppekeskusesse, kus õpilased
said teada, millise ehitusega on
Eesti maakoor, näha erinevaid
kivimikihte, uurida mikroskoobiga erinevate kivimite omadusi ja vaadelda ka väiksemaid

fossiile või nende osi. Nooremad õpilased said teada, kuidas
arenes elu Maal ja milliseid fossiile võib Eesti kivimites leida.
Prooviti ka ise fossiile määrata
ning tunni lõpus valas iga õpilane endale koju kaasavõtmiseks
ilusa kipsist trilobiidi – väljasurnud merelise lülijalgse, kes
elas 540–250 miljonit aastat tagasi ja kelle kivistisi võib leida
Ordoviitsiumi ja Siluri settekivimites.
Särghaua õppepäevad lõppesid kivikojas, kus õpilastel
oli võimalus ise kätt proovida
kivide lihvimisel, kivististe väljaprepareerimisel või kivi peale
kaunistuste tegemisel. Seal olid
kõik väga usinasti ametis ja igaüks leidis endale meelepärase
tegevuse.
Särgahaua õppepäevadega
jäid õpilase väga rahule. Paljudes kodudes on ka sellest päevast väike mälestusese kas trilobiidi, väikese lihvitud kivi või
kaunistatud kivi näol.
Uute õppekäikudega KIK-i
toel alustame juba järgmisel
poolaastal alates märtsikuust.

siis juba krambid. Ema hüüdis Jumalat appi, et nüüd laps
sureb. Aga Jumal aitas ja ema
päästis mu elu.
Olin sõnakuulelik ja natuke
jonnakas ka. Kolmeaastaselt
mind ristiti. Olin kõverate jalgade ja punnis kõhuga, lõug
kärnas ja ninaalune märg. Võõristasin külainimesi ja vaatasin
altkulmu või piilusin ukse vahelt. Kui pahandust tegin, viskasin selili põrandale ja röökisin nii, et lagi värises. Andeks
paluda kohe ei raatsinud. Vastasin alati: „Ma ei saa veel, ma
mõtlen natuke.“
Minuga mängisid õde ja
vend, vanavanematel ja isalemal polnud minu jaoks aega.
Mulle meeldis üksi mängida

ja asju uurida. Kõige rohkem
meeldis mängida loomakarjust, pruuti ja arsti. Hakkasin
varakult pildiraamatute vastu
huvi tundma ja tähti õppima.
Sain sageli tapelda (see oli vanaema kõnepruuk). Hakkasin
vastu ka ja ütlesin, et lähen
üldse kodunt minema. Mind
hoiatati, et just sõitsid mustlased mööda, varastavad mu veel
ära. Mõtlesin kaua ja otsustasin
siiski koju jääda.
Meeldis ka üksi pööningul
mängida, kuhu tegelikult oli
keelatud minna. Ronisin kõrgele pennide peale, kuid alla tulemisega jäin kimpu. Jälle pistsin
röökima. Isa tuli ja aitas alla.
Ma ei püsinud paigal, kogu
aeg pidin midagi näppima,

nuusutama, maha kallama.
Õunapuu alla matsin surnud
kanapoegi ja muid linnukesi.
Panin igaks juhuks käed risti
ja põlvitasin. Nägin pealt, kuidas vanaisa õhtuti põlvitas ja
midagi pobises. Ise mõtlesin,
et mida ta seal põrandaprao vahelt uurib.
Viieaastaselt tuli minu ellu
sõber ja seltsiline. See oli mu
vanaonu Johannes Särekanno,
keda ümberkaudsed vallaelanikud mäletavad kui kooliõpetajat. Ta oli kümme aastat Siberis
vangilaagris. Temast sai mu
vaimne teejuht, iidol ja õpetaja.
Temaga tulid imelised jõulud, sest ta maskeerus jõuluvanaks ja hakkas hiljem seletama
Jeesuse sünnilugu. Lapse usk

on puhas ja siiras. Jätsin kõik
meelde, mida kuulsin, korraga
tundsin, et mu südames võpatas midagi. Vanaonu tegi pai
ja julgustas: „Ära karda, väike
Lea, Jeesus sündis Sinu südames. Nüüdsest ta elabki sinu
sees.“ Minust sai seeläbi maailma õnnelikem laps – Jeesus
elab minu sees. See oli ime.
Häid jõule, kallis Raikküla
valla rahvas!

Bioloogiaõpetaja
Ülli Toomemäe

Rapla Maarja Magdaleena
koguduse liige, vabatahtlik
kristliku hoolekandetöö
töötaja Samaaria kojas
Lea Särekanno
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Noortekeskus hoiab tegusat joont

A

asta lõpp on alati
tagasivaatamise
aeg. Sirvisin oma
märkmikku
ja
vaatasin, et erinevaid tegemisi
on valla noortekeskusel olnud
palju.
Jaanuaris käis kibekiire projektide kirjutamine, et
Raplamaa noorte ühislaagrile
toetajaid leida. Selle aasta lõppu mahuvad juba 2017. aasta
laagri ettevalmistused.
Veebruaris hakkas idanema Kabala noortetoa plaan,
lõplikult valmisid ruumid
septembriks. Siis alustas meie
juures ka uus noorsootöötaja
Sigrid.
Noortekeskuse
suureks
sõbraks ja noorte lemmikuks
on saanud Marju Teiverlaur.
Ta käib meid tervitamas iga
püha puhul ja alati on tal kingitused kaasas.
Päris mitmel korral käisime noortega Märjamaal kinos.
Kätt ja silma oleme harjutanud pildistamisega, seda
nii stuudios kui ka üritustel.
Noortel oli võimalik end proovile panna nii saalihokis kui
males. Pidasime suurejooneliselt noortekeskuse sünnipäeva
sajakonna õhupalli ja diskoga.
Noortekeskus lõi kaasa ka
Purku talgutel.

Koostöö
spordimajaga
on aastatega aina tihedamaks
muutunud. Traditsiooniline
ühisüritus on meil seikluspäev.
Sellel suvel rändas ringi
Eesti ANK 15. sünnipäeva
lipp. Meile tõi lipu Järvakandi noortekeskus ja meie viisime selle edasi Rapla noortekeskusele. Sedaviisi käest
kätte antuna rändas lipp läbi
kõigi Eesti ANK 133 liikme.
Augustis oli Raplamaa
noorte ühislaager, kus osales
11 Raikküla valla noort.
Käisime Vigalas noorteüritusel „Kunst liidab“, mis
tutvustas erinevaid kunstiga
seotud ameteid.
Üks pikem ja põhjalikum
protsess oli Raikküla valla
noorsootöö sisehindamine.
See oli silmi avav ja uusi
ideid pakkuv. Sisehindamisele järgnesid välishindajad,
kes juhtisid meie tähelepanu asjadele, mida olime seni
võtnud enesestmõistetavalt.
Nende soovitusi jälgides on
2017. aasta noortekeskuses
noorte ettevõtlikkuse aasta.
Meil on külas käinud
vallavalitsuse töötajaid, ämmaemand, politseinik, oli
internetiturvalisuse
koolitus, seebi valmistamise töö-

tuba. Oli ka traditsioonilisi
noorteka öid ja õhtuid. Siis
vaadatakse palju filme ja
arutletakse nende üle. Sügisesel koolivaheajal käisime
noortega batuudikekuseses.

Tegusat stiili jätkame ka uuel
aastal.
Raikküla Valla Avatud
Noortekeskuse juhataja
Helen Hints

Ärge unustage esitada vabastamise avaldust

J

äätmeseadusest tulenevalt
tuleb korraldatud jäätmeveoga teatud tähtajaks
mitteliitumise õiguse saanud jäätmevaldajal esitada igal
aastal hiljemalt järgmise aasta
20. jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et
kinnistul ei ole eelmise aasta
kestel elatud või kinnistut ei ole
kasutatud.
Seetõttu palume kodanikel,
kes on vallavalitsuselt saanud
vabastuse korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks, jälgida
korralduses nimetatud perioodi lõpptähtaega, ja juhul, kui

kinnistul endiselt pidevalt ei
elata või kinnistut ei kasutata,
esitada enne tähtaja saabumist,
s.o hiljemalt 20. jaanuariks
2017. aastal vallavalitsusele
uus taotlus. Jäätmevaldajad, kes
nimetatud tähtajaks uut taotlust
esitanud ei ole, loetakse alates
21. jaanuarist 2017 korraldatud
jäätmeveoga automaatselt liitunuks.
Korraldatud jäätmeveoga
mitteliitumise taotlemine on
õigustatud näiteks pikema eemalviibimise korral elu- või
tegevuskohast,
pikemaajaline komandeering, suvekodu,

ehitusjärgus oleva või elamiskõlbmatu ehitise korral. Väide, et "jäätmeid ei teki", ei saa
olla põhjenduseks jäätmeveo
süsteemiga mitteliitumiseks.
Jäätmeseaduse alusel on korraldatud jäätmeveoga liitumise
kohustusest vabastatud ka need
isikud, kes omavad jäätmeluba
või keskkonnakompleksluba.
Korraldatud jäätmeveo vabastuse taotluse (ka ühismahuti
avalduse) vormid on kättesaadavad vallavalitsuses ning
valla kodulehel e- teenuste ja
avaliku teabe all. Taotluse võib
saata vallavalitsusse aadressile

raikkyla@raikkyla.ee või tava
postiga.
Palume taotluse esitamist
mitte jätta viimasele hetkele!
NB! Mitteliitunuks lugemise taotlus on võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja erandkorras
teatud tähtajaks korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastada vaid juhul, kui vallavalitsus on eelnevalt veendunud, et
vabastamise asjaolud on tõesed
ja vabastamist võimaldavad.
Maa- ja keskkonnanõunik
Tiit Olju

Raikküla Valla Leht
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Katsetasime tundides liikumisminutit

K

oolispordist, võistlustest ja terviseedendusest esimesel
poolaastal.
Kabala kool liitus ka sel
aastal üleeuroopalise liikumisnädalaga, mille eesmärgiks on
tõsta elanike liikumisaktiivsust ja spordialast teadlikkust.
Spordinädala esindaja Eestis on ühendus Sport Kõigile,
kellelt saime ka auhinnapaki.
16. septembril toimus koolis
jalgpalli spordipäev. Sooritati
teatevõistlusi jalgpallidega,
žongleerimist jalal ning mängu „viga või värav“ 6 võistkonna vahel. Lõpuks toimus
jalgpallimäng 2 valikmeeskonna vahel, milles ainukese
värava lõi Jaanis. Meie parimad palli kõksimises olid:
Kevin 31, Rudolf 24 ja Hardi
20 korda.
29. septembril, kooli sünnipäeval oli suurjooksu päev.
Kabala Kablutamine toimus
kuueteistkümnendat
korda.
Osales 72 jooksu- ja matka-

sõpra, ühes teistega startisid
metsarajale ka noored emad
lapsevankritega. Ilm oli suurepärane, osalejad rõõmsad.
Noorema vanusegrupi kiireimad olid Lisette Toomla ja
Tarmo Kivilo. Vanema astme
parimad olid Marliis Siniallik
ja Hardi Voomets. Täiskasvanute grupi võitjad olid Maiu
Kalmus ja Kaarel Piirsalu.
Täpsema protokolli leiad aadressilt raplamsl.ee kalendrist.
5. oktoobril peeti lasteaia
spordipäev, mis oli kokkuvõtteks õuetundidele. Lapsed
otsisid pildivihje abil metsast
üles 8 orienteerumistähist.
Seejärel said kõik selgeks mõned lõbusad liikumismängud
jalgpallidega.
Oktoobri keskel külastas
meid Kaiu põhikooli meeskond, et üheskoos mängida
jalgpalli Kabala-Kaiu rändkarikale. 2 x 20 minuti pikkuse
mänguajaga tasavägine lahing
lõppes seekord meie poiste kasuks seisuga 3 : 2.

RAIKKÜLA VALLA
VABAAJAKESKUSES
Lipa koolimajas
30. detsembril 2016 algusega
kell 20.00

LAUDADEGA
AASTALÕPUPIDU
Kohtade ettetellimine hiljemalt 27.12
kalfanne@gmail.com või telefonil
53 611 901
Osalustasu 7 € tasuda
Lipa vabaajakeskusesse
Peoõhtul pilet 9 €
*Külm toit hinna sees
*Baar
Muusikat teeb ansambel
SVIPS

Novembri alguses toimus
klassidevaheline rahvastepalli
karikavõistlus. Kaunid Gildemanni dolomiidist karika-vanakesed said juba 20-aastaseks. Noorema vanusegrupi
võitjaks mängis end 2. ja 4.
klass ühise tiimina. Vanema
astme võitjaks tuli 7. klass.
Tervisenädal koolis oli
pühendatud vaimsele tervisele. Toimusid digitarkuse
koolitunnid. Katsetasime ka
liikumisminuti
sisseviimist
igasse koolitundi. See osutus
küllaltki keeruliseks, sest tihtilugu sai tund enne otsa, kui
liigutamine meelde tuli. Vanema astme õpilaste seas läbiviidud küsitluse põhjal virgutati
end keskmiselt kolmes tunnis
päeva jooksul. Õpilased kirjutasid, et liikumine muutis
õppimise kergemaks, võttis
väsimuse, igavuse, äratas, rahustas, tuju läks paremaks,
õpetajaga oli tore, lõbus, aeg
läks kiiremini. 99% õpilastest
sooviks võimlemisminutit või

muud klassiruumis liikumist
kõikidesse ainetundidesse, 3
õpilast leidsid, et ei tahaks nii
palju püsti tõusta.
Novembris osalesime 3
tubli võistkonnaga 3 x 3 tänavakorvpalli võistlusel, kus
6.–7. klassi tütarlaste ja poiste
võistkonnad saavutasid esikohad põhikoolide arvestuses,
4.–5. klassi meeskond sai 4.
koha.
Raplamaa
põhikoolide
5.–7. klassi korvpallivõistlusel
saavutasime 2. koha.
Detsembris võtsime osa
võrkpalli kooliliiga võistlustest 6.–9. klassile, kus lõpetasime 3. kohaga. Kabe meistrivõistlusel saavutas Laura
Düüna esikoha 8.–12. klassi
arvestuses.
Ujumiseksami
sooritas
edukalt 14 õpilast 18-st.
Kehalise kasvatuse õpetaja
Reet Tiisaar

Naiste Tugikeskus Raplamaal
Pakume vägivalla all kannatavatele naistele tasuta:
√ juhtumipõhist nõustamist
√ psühholoogilist nõustamist
√ õigusabi
√ turvalist varjupaika

Helista 24/7 telefonil 5813 7153 või
kirjuta raplanaistekeskus@gmail.com
Vägivallast on väljapääs.
Aitame Sul seda leida.
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Oluline teave haigekassalt
Eesti Post lõpetab alates
1.01.2017 postkontorites Eesti
Haigekassa blankettide väljastamise. Oluline on see teenus
olnud inimeste jaoks piirkondades, kus haigekassa klienditeenindused puuduvad või kellel
ei ole võimalik kasutada elektroonseid teenuseid.
Blankettide täitmisel on
eelkõige inimesed vajanud abi
õigete andmete märkimisel või
kuhu tuleb täidetud blanketid
saata. Haigekassa meeskond on
viimastel kuudel üle Eesti käinud
kohalike omavalitsuse töötajaid
koolitamas, et nad oskaksid tekkinud küsimuste korral neid aidata. Küsimuste või murede korral võib helistada ka haigekassa
klienditelefonile 669 6630.

Varem on kõige rohkem
avaldusi esitatud hambaravi hüvitise saamiseks. Nende
avalduste täitmise pärast ei pea
inimesed alates 1. juulist 2017
enam muretsema. Juulikuust
muutub süsteem, kus edaspidi
haigekassa arveldab otse hambaarstiga ning inimene saab automaatselt oma hambaravi eest
tasudes soodustuse.
Eesti Haigekassa blankettide
väljastamise ja esitamise võimalused
Haigekassa blanketid on leitavad haigekassa kodulehel:
http://www.haigekassa.ee/et/
inimesele/blanketid

Blankette väljastavad haigekassa lähimad klienditeenindused:
Tallinn, Lastekodu 48, 10144
E,T,N,R 8.30-16.30;
K 8.30-18.00
Pärnu, Rüütli 40a, 80010
E,T,N,R 8.30-16.30;
K 8.30-18.00
Blanketid palume haigekassasse edastada:
• posti teel aadressil Lastekodu
48, Tallinn, 10144;
• elektronpostiga info@haigekassa.ee
• külastades haigekassa klienditeenindusi.
• kohaliku omavalitsuse kaudu
Lisainfot võib alati küsida
haigekassa klienditelefonilt
669 6630.

OÜ Estest PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 5045 215, 5145 215,
info@est-land.ee

Puitbrikett 960 kg,
alus 139 €.

Puidugraanul 960 kg,
alus 169 €.

EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduse teated
EELK Rapla Maarja-Magdaleena kirikus
Laupäeval, 24. detsembril kell 16 pasunakoori
kontsert; kell 17 jõuluõhtu jumalateenistus, mille
kannab üle Eesti Televisioon, jutlustab piiskop
Tiit Salumäe, kaastegevad Riinimanda koorid,
Rapla muusikakooli viiuldajate ansambel ja Rapla
pasunakoor
Pühapäeval, 25. detsembril kell 12 I jõulupüha
armulauaga jumalateenistus, koguduse ristimis- ja
leeripüha, laulab segakoor
Laupäeval, 31. detsembril kell 23.30 aastavahetuse vigiilia

Pühapäeval, 1. jaanuaril kell 12 uusaasta armulauaga jumalateenistus, laulab segakoor, järgneb
koguduse jõulupuu pastoraadis
Reedel, 6. jaanuaril kell 12 kolmekuningapäeva
jumalateenistus pastoraadi saalis
Pühapäeval, 8. jaanuaril kell 12 Kristuse ristimispüha armulauaga jumalateenistus

EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduse
Samaaria kojas Valli külas Purkus
Pühapäeval, 8. jaanuaril kell 15 jumalateenistus

Mälestame
Albert Kangur

Kõigile
sünnipäevalastele
päevi pikki, ilusaid,
aastaid palju
ja toredaid!

90
Erni Tammaru

75
Osvald Hannus

Detsember

86
Helje Kangur
Selma Püü

70
Kaaja Põllmaa
Aino-Helene Kitsapea

95
Asta Pajo

83
Vilma-Elfriede Aalde

65
Klarissa Lepiko
Juta Laimets

93
Ulla Kaselaan

80
Maimu Pärn

Raikküla Valla Leht

Rohkem infot kodulehelt
balticpellet.ee või
tel 5891 5954.
Hinnad sisaldavad
kojuvedu Raplamaal.

Väljaandja Raikküla Vallavalitsus
www.raikkyla.ee

Trükitud Saku trükikojas
Rebellis
Tiraaž 700

Siia ilma sündis
Janely Volmer

Toimetaja REET SAAR
reetsaar@hotmail.com, 5557 5936

