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Kabala mõttetalgulised kutsuvad jätkama
1. mail toimusid mõttetalgud üle Eesti.
Vaatamata tugevale antireklaamile ajakirjanduses tulid siiski kokku aktiivsed inimesed, kes tahavad ise ja koos midagi ära
teha. Kõik, kes olid kohal, said kindlasti
tõeliselt positiivse elamuse, sest õhkkond
oli niivõrd meeldiv.
Kabala mõisa mõttekojas mõtles küll
vaid 10 inimest, kuid kõik püstitasid
küsimusi ja otsisid aktiivselt lahendusi.
Vanim mõtleja oli 70-aastane, noorim 8aastane. Hästi tore oligi see, et kõik vanusgrupid olid esindatud ja otsisid üheskoos lahendusi.
Siinkohal kaks ideed, mis selgelt pinnale tõusid:
1. Kabala noortele oleks vaja oma
ruumi. Sõelale jäi idee uurida, kellele
kuulub vana bensiinijaam ja ühiste jõududega teha sinna noortekeskus.
2. Kabalasse oleks vaja seltsimaja.
Kutsume kokku aktiivsed inimesed, et
arutada võimalusi ise midagi ära teha.
Seoses sellega kutsumegi 21. mail 2009
kell 19.00 Kabala mõisa inimesi, kes
Emadepäeva sünni aluseks Eestis oli
naisliikumine. Eriti maanaiste liikumine oma erihuvide ja igakülgse elu edendamisega maal, naiste kultuurilise ja
majandusliku olukorra parandamisega.
Selle ilusa traditsiooni tähistamine kujunes teiseks suureks rahvapeoks vabariigi
aastapäeva kõrval. Emadepäeva suurim
eesmärk oli emade enesetunde tõstmine.
Paraku tõi kümnes emadepäev 1932.
aastal endaga kaasa rohkem tähelepanu,
sest tunda andis raske majandusolukord.
Helmi Mäelo, emadepäeva mõtte algataja Eestis kirjutas: “Elame käesoleval
kevadel üle raskeid aegu, majanduslik
olukord on raske, valimismeeleolus on
rahvas ärevil. Jälle näeme, kuidas sõber
sõpra vihkab poliitilise meelsuse pärast,
jälle kuuleme, kuidas halva olukorra
süüdlased on teised, mitte meie. Kõige

tunnevad,
et
see teema on
oluline.
Mõttetalgu
õige ja positiivse
õhkkonna
lõi spetsiaalselt
selleks ürituseks
välja koolitatud
talgujuht Jaanus
Lember, kelle
tänamiseks ei
jätku siinkohal
kiidusõnu. Meie
kant ja inimesed
läksid talle niivõrd hinge, et
kindlasti lubas Kabala mõttekoja liikmed Krislin Laurimaa, Sandra
ta sügisel uuesti Saanküll ja Ervin Laurimaa koos talgujuht Jaanus
tulla üle vaata- Lemberiga. Hele-Mai Truutsi foto
ma, kas meie
saab nendega tutvuda, tahtmise korral
head ideed on juba ka reaalse lahenduse kaasa lüüa ja jälgida asjade käiku. Koos
poole liikunud.
teeme elu paremaks!
Kõik ideed pannakse üles internetiKabala mõisa mõttekoja
keskkonda www.minueesti.ee, kus igaüks
kojavanem Kaie Merila
valusamalt lõikab naiste ja emade hinge
see, et valimisärevuses katsutakse külvata vihavaenu meie rahva keskele, vihavaenu laste ja vanemate vahele. Kuuleme,
kuidas linn olevat kõige kurja juureks,
ainult maa kannatavat raskusi, linnad
muudkui prassivad jne. Kas peame neid
vihkama? Ei saa elada maa linnata ega
linn maata – seda nõuab majanduselu,
kuid täiesti lubamatu on vaenukülvamine laste ja vanemate vahel.”
Miks ma valisin sellise näite täna?
Sellepärast, et ajalugu kordub. Ning tahan seetõttu kutsuda kõiki üles leplikkusele ja rahu säilitamisele.
Kindlasti on ja jääb emadepäev ka
edaspidi kõigile üheks armsamaks ja tänuväärsemaks pühaks.
Sõnaga EMA meenub meile alg-

kooli päevilt hiina muinasjutt “Ema armastus”, hiljem Lydia Koidula luuletus
“Ema süda”, kooliteed jätkates “alma
mater” – toitev ema, nii on akadeemilise
õppeasutuse hellitav nimetus.
EMA on esimene sõna, mille selgeks
õpime, ema saab meilt meie esimese
naeratuse, emapiimaga antakse meile
meie iseloom, tervis, edasine arengupotentsiaal. Ema sülle jookseme peitu esimeste ohtude eest. Lapseks jääme sulle,
ema, ka siis, kui oleme juba suured. Sa
jälgid meid, meie esimesi samme tehes,
sa saadad meid meie esimesel kooliteel,
sa muretsed koos meiega, tunned rõõmu
meie rõõmudest.
HEAD SINU PÄEVA SULLE,
VANAEMA JA EMA!
Vallavanem Jaan Truuts
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Vallavalitsuse istungite kajastus märtsis-aprillis 2009
2.03
Arutati Matsalu Veevärk ASi kasutusloa taotlusi ja anti välja kasutusload
Raikküla külas asuva veevarustuse- ja
kanalisatsioonitorustiku ja puurkaevpumpla kasutusele võtmiseks.
Kinnitati
volikogu
päevakord
12.03.2009 istungiks.
Toimus 2009 eelarve arutelu.
Arutati “Teeme Ära – Minu Eesti”
projekti läbiviimise võimalusi Raikküla
vallas.
Arutati läbi Eesti Energia Põhivõrgu
esitatud materjalid Raikküla valda läbiva
kavandatava 330 kv elektriliini trassilahenduste kohta. Kavandatav trass läbiks
Raikküla, Põlma ja Vahakõnnu küla meie
vallas. Jäädi arvamusele, et nimetatud
trassilahendus ei sobi Raikküla valda,
kuna kavandatava liini koridori jääb suhteliselt palju olemasolevaid elamuid ja
see võib põhjustada terviseriske elanikele, maa-aluse liini korral läbiks trass
intensiivses kasutuses olevaid maaparanduse läbinud põllumaid. Vallavalitsus on
avatud läbirääkimisteks mõne teise asukoha leidmiseks.
9.03
Sotsiaalküsimused. Üks hoolealune otsustati paigutada erihooldekodusse, ühele puudega lapsele määratakse
hooldaja ja hakatakse maksma hooldajatoetust. Otsustati maksta ühekordseid
sotsiaaltoetusi kolmele isikule summas
3063 krooni.
Maaküsimused:
• kinnitati nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud
maa tagastamisel riigile tasutava võla
suuruse määramise akt ja
• otsustati moodustada Annama katastriüksus maa riigi omandisse jätmiseks
(vaba põllumajandusmaa kasutusvaldu-

Vallas on nüüd koolitatud korstnapühkija
Raikküla tuletõrjeseltsi asutajaliige Tarmo Vain on viinud ellu ühe seltsi eesmärgi – et kohapeal oleks koolitatud korstnapühkija. Ta läbis Kopli ametikoolis
kursuse ja sooritas eksami teeneka korstnapühkija Leo Kalme juures. Oskusi kinnitab ka kutsekojast saadud korstnapühkija I kategooria kutsetunnistus. Järgmise
kategooria saamiseks tuleb esmalt paar
aastat praktiseerida.
Tarmo Vain töötab Märjamaa pääs-

sesse andmiseks Pühatu külas).
Jaotusvõrk OÜ esitas taotluse ehitusloa saamiseks, et rekonstrueerida
Lipametsa külas õhuliinid seal asuvate
kinnistute tarbijate pingeprobleemide lahendamiseks. Anti ehitusluba.
Haridusteemana arutati üleminekut
uuele koolikorraldusele seoses vallavolikogu poolt vastu võetud otsusega koolivõrgu muutmise kohta alates 01.09.2009.
Otsustatakse kohtuda koolijuhtidega
11.03 ja 18.03 koolides kõigi töötajatega.
Plaanitakse järgmise volikogu istungi
päevakorda, mis peaks toimuma 26.03
seoses eelarve vastuvõtmisega. Kinnitati
volikogu istungi päevakord.
26.03
Seoses veeseaduse muutumisega on
koostamisel Raikküla valla uus vee-arengukava – eelnõu on üleval valla kodulehel www.raikkyla.ee
Hajaasustuse veeprogrammi läbiviimiseks meie vallas otsustati moodustada
saabuvate taotluse läbiviimiseks komisjon koosseisus J. Truuts, M. Pärna, A.
Rahuoja, M. Kuusemets, U. Markson ja
Ü. Sale.
Raikküla valla 2008 majandusaasta
aruanne hakkab kokku saama – nüüd on
vaja veel palju viimistleda.
Maaküsimused: vabade põllumajandusmaade väljaselgitamine. Kokku on
pandud taotlejate nimekiri (taotluste esitamine lõppes 16.03.2009). Võeti vastu
korraldus taotlejate nimekirja avalikustamise kohta 30.03 kuni 8.04 2009 Raikküla vallavalitsuses ja antakse võimalus
vastuväidete esitamiseks.
Võeti vastu korraldus moodustada
Sopi katastriüksus maa riigi omandisse
jätmiseks (vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmiseks Riidaku külas).
tekomandos päästjana. Korstnapühkija
amet passib selle suunaga hästi, sest puhtad lõõrid aitavad nii mõnedki põlengud
ära hoida.
Paljud inimesed pühivad korstnaid
kodudes ise ja saavad sellega korralikult
hakkama. Mõned on kutsunud korstnapühkija aga sellepärast koju, et tema annab vastu ka kviitungi, mida on vaja näiteks kindlustuslepingute puhul.
Seni on ta endast mõnede kuulutustega teada andnud, varsti läheb teave ka
koduleheküljele. Korstnapühkija Tarmo
Vain 510 4961 või vaint@hot.ee

Võeti vastu kaks korraldust maade
sihtotstarvete muutmiseks.
6.04
Sotsiaalküsimused. Ühekordset sotsiaaltoetust otsustati maksta ühele isikule
summas 500 krooni. Lõpetada hooldajatoetuse maksmine seoses hooldatava
surmaga.
Sotsiaalnõunikule anti volitus Raikküla valla esindamiseks kohtus eestkoste
määramisel alaealistele lastele.
Keskkonnakaitse. Ohtlike jäätmete
kogumise ring toimub Raikküla vallas 7.
juunil.
Arutati kodanike avaldusi korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks ja võeti
vastu vastav korraldus, mis tehakse maaja keskkonnaspetsialisti poolt asjaosalistele ja jäätmevedajale teatavaks.
Ehitusküsimused. Anti välja projekteerimistingimused mobiilsidemasti
(Tele2) projekteerimiseks Koikse külla
Jõekääru kinnistule.
Vallavalitsus otsustas jätta Raikküla
valda alles kolm valimisjaoskonda vaatamata siseministeeriumi ettepanekule
moodustada meie vallas üks valimisjaoskond.
Arutati vallavalitsuse ametiautode
kasutamist ja võeti vastu korraldus kütuselimiitide kehtestamise kohta, millest
kinnipidamise eest vastutavad kõik ametiautode kasutajad:
Škoda Octavia reg numbriga 127MEK
- 120 l kuus või 360 l kolmekuulise perioodi jooksul;
Peugeot 307 reg numbriga 617MGE
- 100 l kuus või 300 l kolmekuulise perioodi jooksul;
Peugeot 407 reg numbriga 550MEM
- 160 l kuus või 480 l kolmekuulise perioodi jooksul.
Mõttetalgutele Minu Eesti on Raikküla valda registreeritud kolm mõttekoda:
Raikküla Kultuurikeskuses on kojavanem Ene Kangur, Purku külas koolimajas Piret Maiberg ja Tamme külas Kabala
mõisahoones Kaie Merila.
Raplamaa “Aasta ema 2009” tiitli
saamiseks otsustas vallavalitsus esitada
Ester Luige Purku külast. Tunnustamine
toimub emadepäeva eelsel reedel 8. mail
Rapla maavalitsuse majas.
20.04
Sotsiaalküsimused. Otsustati ühe inimese paigutamine hooldekodusse, lepingute sõlmimine koduteenuse osutamiseks
kolmele abivajajale ja ühe hooldajatoetu-
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Raikküla kultuurikeskus vaatab tagasi ja ette
11. aprillil Rapla maakonna kooliteatrite
festival, päev täis isetegemislusti ja näitlemist.
11. aprillil valiti ansambli Enelas
laulja Ester Laagus Eidaperes missis vanaema 2009 konkursil LAULUMISSISEKS. Ja aastad üldsegi ei loe…
12. aprillil Meelis Luksi – Mella
– kunstinäituse pidulik lõpetamine. Kohtumine kunstnikuga, kes maalib oma pilte, pintsel varba vahel. Selleks on vaja
tohutult sisemist tahtejõudu, püsivust ja
edasipürgivustahet. Seda Mellas on, sest
ainult nii valmivad need imekaunid maalid. Musitseeris Angela flöödiansambel.
17. aprillil salongiõhtu Katrin Karisma ja Enno Eriksoniga. Karismaatiline
duo, kuulajad olid laulude lummuses.
19. aprillil südamenädala perepäev.
Traditsioonilised mõõtmised (vererõhk,
pikkus, kaal), loodustooted, Kadarbiku
mahlad, tervistav võimlemine – kõik ikka
hea tervise nimel. Tee ka Sina muudatus
oma elustiilis – tegele spordiga, toitu tervislikult ja puhka piisavalt!
23. aprillil Paka mäel “Jüriöö 666”pillilood rahvamuusikutelt, nelja kuninga
vaimu tuleloits, lõkketuli. Traditsiooniline Jüriööjooks. Autasud. Kuum tee
ja pirukad. Tore, et nii palju rahvast tuli
üritusele.
1. mail MINU EESTI mõttetalgud, kus küsiti, kuidas saaks korda teha
Raikküla Paka metsa? Kuidas kaasata
inimesi, et küla saaks korda?
2. mail seltsingu Raikküla Tegusad
eestvõtmisel TÖÖTALGU PÄEV, mis
oli jätkuks 1. mai mõttetalgutel püstitatud küsimusele, kuidas kaasata inimesi,
et külaplats ja ümbrus saaks korda.
se suuruse muutmine. Ühekordseid sotsiaaltoetusi otsustati maksta kahele isikule summas 2750 krooni.
Arutati Raikküla valla 2008 majandusaasta aruannet, lugemine jätkub.
Arutati kommunaalteenuste võlglaste
nimekirja ja võeti vastu korraldus ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kohta summas
43234,33 krooni seisuga 31.03.2009.
Arutati Jaotusvõrk OÜ taotlust ehitusloa saamiseks Kaigepere külas õhuliinide
vahetamiseks, antakse ehitusluba.
Kinnitati Raikküla valla teede kevadsuvine teehoolduskava.
Võeti vastu korraldused korteriomandi seadmiseks Miku katastriüksusele
Lipa külas ja Raikküla külas asuva Ristikivi katastriüksuse ostueesõigusega eras-

Rehadega saigi mõttetalgutel püstitatud eesmärki täita – küla suvine
kooskäimise plats ja ümbrus korda!
Vastus küsimusele on käes – suusõnaline info liigub kõige kiiremini: tereta,
räägi, võta sõber kaasa ja tegutse kindla
eesmärgi nimel. Tänusõnad talgulistele!
Järgmistel talgupäevadel on töökaid kätepaare kindlasti veel palju, palju rohkem.
8. mail emadepäevale pühendatud
KONTSERT Raikküla valla isetegevuslaste ja Raikküla LA õpilaste eeskavaga.
Igas taidlejas, nii suures kui väikeses on
isetegemise rõõm kusagil sügaval sees…
Kultuurikeskuses on väljas fotonäitused “Kevadklõps 2009” ja Eino Jõesare
“Loodus meie ümber”.
Ansamblil “Enelas” tulevad esinemised Jalasel, Hageris ja Raplas.
Maakonna Memme-taadi suvepeol,

6. juunil Kärus osalevad Raikküla vallast
folkloorirühm Ristik, ansamblid Rõõm
laulust ja Enelas. Need tublid isetegevuskollektiivid viivad killukese suverõõmu
oma laulude ja tantsudega ka Rapla ja
Hageri hooldekodudesse.

tamiseks.

sustatakse see saata kinnitamiseks volikogu 7.05 istungile.
Keskkonnakaitse teemana arutati
avaldusi korraldatud jäätmeveost vabastamiseks ja otsustati vabastada 4 avaldajat. 2009. aastal alates 4. maist ei võta
vallavalitsus enam vastu avaldusi korraldatud jäätmeveost vabastamiseks.
Kinnitati volikogu istungi päevakord
7.05 istungiks (Vabade põllumajandusmaade kasutusvaldusesse andmine; Raikküla valla 2008 majandusaasta aruanne;
Kabala LAPK põhimääruse uue redaktsiooni kehtestamine alates 01.09.2009;
Jaoskonnakomisjonide koosseisude kinnitamine Euroopa Parlamendi valimiseks
7. juunil 2009).

27.04.2009
Toimus Raikküla valla 2008. majandusaasta aruande teine lugemine ja otsustati see esitada kinnitamiseks 7. mail
2008 toimuvale volikogule istungile.
Otsustati Vana-Lälluste maa ostueesõigusega erastamine Nõmmemetsa külas.
Arutati Helgi Rekkaro avaldust piiripostide kohta. Kohustus oma vara valvata ja korras hoida on kinnistu omanikul.
Sellesisuline vastus saadetakse avaldajale kirjalikult.
Arutati Kabala LA-PK põhimääruse
uut redaktsiooni, mille on heaks kiitnud
kooli hoolekogu ja õppenõukogu ja ot-

Seltsing Tegusad kutsub JAANIKULE. 23. juunil algusega kell 20 peame
maha toreda jaanipeo oma küla suvisel
kooskäimise platsil.
Tegevusi nii suurtele kui väikestele.
Üllatused ka!
Tantsumuusika kella 21–01-ni ansambliga Umbluu.
Ene Kangur
Raikküla valla kultuuritöötaja
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Purku mõttetalgutele järgnesid koristustalgud
Tänan kõiki Purku talgulisi, kes tulid kohale ilusal kevadpäeval ja leidsid aega,
et arutada nende jaoks südamelähedastel
teemadel. Talgujuht Haimar Sokk oli ka
kaasa võtnud abilise Raheli.
Mõeldi palju selle üle, milline võiks
olla Purku tulevikus ja mida saaksime
meie kõik teha selleks, et Purku oleks ka
10 aasta pärast koht, kus me tahaksime
olla ja elada.
Kuna talgulisi tuli kokku kümne inimese ringis, siis otsustasime, et arutame
kõik teemad ühiselt läbi. Välja koorus
neli peamist teemat: Järvakandi mõisakompleks muinsuskaitse alla, Purku puhtaks, küla jaanituli ning küla selts. Kõik
teemad arutati põhjalikult läbi ning igaüks andis lubadused midagi nende probleemide heaks ära teha. Esimeseks teoks
saidki 5. mai koristustalgud – Purku puhtaks!

Mõttetalgud olid Purkus väga tulemuslikud ning jääb üle vaid loota, et kõik

ootused ja lootused Purku tuleviku suhtes
täituvad. Piret Maiberg

Ainenädalad muudavad koolipäevad huvitavaks
Kabala lasteaias-põhikoolis on sellel õppeaastal viidud läbi mitmeid ainenädalaid. Aprillikuus toimus võõrkeelte nädal
ja siis oli pearõhk inglise ja vene keelel.
Nooremate klasside õpilased said panna
proovile oma oskusi sõnade tundmises
ja lihtsamate ristsõnamõistatuste lahendamisel. Vanemate klasside õpilastel tuli
juba rohkem pingutada oma sõnavara
meeldetuletamisega ja teadmiste näitamisega.
Kuna võõrkeeli on kaks, siis tehti ka
kokkuvõtteid eraldi. Inglise keeles oli
rebimine võistkondade vahel üsna tugev
ja siin otsustas võidu ainult 0,5 punktine
edumaa. Kuigi viktoriinis oli tugevam
Marje võistkond, tuli tal üldarvestuses

alla anda Heleni võistkonnale. 1. koht
– Heleni võistkond – 81,5 punkti, 2.
Marje võistkond, 81 punkti, 3.Andri
võistkond, 69 punkti.
Vene keeles oli vaja lahendada ristsõnamõistatusi ja kirjutada etteantud võtmesõnadele sõnu. Siin oli vanemas astmes parim 9. klassi võistkond koosseisus
Helen, Pert, Diana, Kristel ja Jaan.
2. koha saavutas 8. kl tüdrukute võistkond koosseisus Tairi, Eliko ja Kadi.
Noorematest oli seekord tublim Sander
Talisoo 6. klassist.
Käes on maikuu ja alanud on selle
õppeaasta viimane, loodusainete nädal.
Pearõhk on õuesõppel ja looduse tundmaõppimisel. Lasteaia vanemal rühmal

ja 1.–5. kl õpilastel on juba seljataga 4.
mail toimunud põnev loodusreis Pokumaale. 8. mail aga sõidavad 6. ja 7. kl
õpilased Matsalu looduskaitsealale, et
õppida tundma lindude elu nende vahetus
elukeskkonnas. Kõik rändlinnud on koju
jõudnud, mis annab omakorda märku, et
üsna varsti on kooliaastal lõpp. Veel veidi
pingutusi ja kauaoodatud suvi ongi käes.
9. kl õpilased astuvad nüüd juba vähem
kui kuu aja pärast eksamilaudade taha,
et tõestada seda, mida 9. õppeaastaga on
endasse kogutud.
Ilusat kevadet ja jõudu lõpuspurdiks!
Koidu Pettai

Nobenäpud osalesid käsitööpäeval
Käsitöö on ikka eesti naise elu lahutamatu osa olnud, olgu see siis elatusallikas
või hobi. Ja rõõm on tõdeda, et esemeline rahvakunst on leidnud koha rahvamuusika ja -tantsu kõrval, näidates oma
elujõudu.
Kabalas on läbi aegade head meistrid,
kes koovad telgedel vaipu, tekke, kardinaid ja vöid. Sokkide ja kinnaste kudumisest rääkimata. Ning tänapäeva paljulubavas maailmas eraldi teemana käsitletav
nüüdisaja käsitööžanr, mis hea maitse
kohaselt kokku miksides ja rahvuslikku
stiili järgides annab huvitavaid tulemusi.
Kui meid sel aastal kutsuti osalema
ERKL XIV käsitööpäevadele Järvakanti, olime valmis minema. Tegemist
on käsitöötegijate tippsündmusega, kus

esindatud pea kõik maakonnad.
Oluline pole näitus-müügil pakutavate esemete hulk, ühine nimetaja on eesti tegija, kel võimalus
oma saavutusi näidata, samal ajal
imetleda teisi.
Sel päeval leidus tegevust ka
töö- ja meistritubades. Ja kui on
tööd tehtud, on lubatud ka pidu
pidada – esinesid Alu rahvatantsijad ja Järvakandi meesansambel
Viisitiim.
Erilised tänud Johannale,
Maimule ja Selmale, sest teie
õpetused viivad meie elu edasi.
Kabala käsitööringi liige
Taimi Ummalase maalitud portselan ja
Hele-Mai Truuts
Hele-Mai Truutsi maalitud sallid.
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Kabala teatritrupp võõrustas
kooliteatrite festivali
1. aprilli keskpäeval vallutasid Raikküla Kultuurikeskuse ligi 70 teatrihuvilist
noort – algas maakonna kooliteatrite 10.
teatripäev. Kui alguses hõljusid korraldajate peade kohal murepilved, siis selleks
hetkeks oli kõik kadunud ja lavalaudadele astusid seitsme näitetrupi südikad noored näitlejad.
Seekordseks võõrustajaks oli Kabala
kooli teatritrupp Näitlemisrõõm. Oleks
väga tahtnud olla oma koolimajas, aga
mis näitemäng see ilma lavata ikka on
ja nii tuli kolida Raikkülla, kus on suurepärane lava ja meeldiv õhkkond. Kõik
noored, kes seekord esinesid, olid tublid
ja kõigis oli suur annus näitlemisrõõmu.
Mõõduvõtmine käis kahes vanusegrupis.
Nooremaid oli seekord ainult kaks truppi
– Rapla Teatristuudio Ega Vist ühisgümnaasiumi I klasside trupp ja Kivi-Vigala
noorte trupp. Mõlemad olid väga tugevad
ja žüriil oli üsna raske teha valikut, kumb
on parem. Seekordses mõõduvõtmises
jäid peale Kivi-Vigala noored etendusega “Tulevargad”. Neid juhendab on Eve
Kärsna.
Vanematel truppidel olid üsna huvitavad väikesed omapärased etendused, kus

säras mitmeid tegelasi. Siin võistlesid vabariiklikule festivalile pääsemise õiguse
eest Käru näitetrupp Sõnakad, Kehtna
Teatristuudio 6. klassi trupp, Vana-Vigala näitetrupp Hyppav konn, Kivi-Vigala
vanem trupp ja Kabala lasteaia-põhikooli
näitetrupi Näitlemisrõõm vanem trupp.
Oli päris huvitav vaadata noorte inimeste tegutsemist laval. Hea oli tunnetada seda nooruslikku sädet, mis kõigist
etendustest läbi kumas. Lõpuks oli ka siin
selgus majas ja vabariiklikule festivalile
saadeti maakonda esindama Kehtna Teatristuudio 6. klassi trupp etendusega “Vanapagana lood”.
Seni kuni žürii vaidles otsuste langetamise juures, tantsisid noored usinalt
saalis. Kui autasud ja meened käes, võis
hakata kodudesse tagasi sõitma. Aitäh
kõigile abilistele ja žüriile, kes aitasid
seda päeva läbi viia. Aga loomulikult
suurim tänu noortele ja nende juhendajatele, sest ilma nendeta poleks seda päeva
sellisena üldse olnud. Kohtumiseni juba
järgmisel aastal.
Koidu Pettai,
Näitlemisrõõmu juhendaja

Tulge kõik pühapäeval,
31. mail kell 12.00 Kabala
lauluväljakule!
Tähistame koos LOTTEga
lastekaitsepäeva!
Esineb Raikküla valla laste
laulukoor “Laulurõõm”.
Võistleme ja mängime koos
Lottega.
Käsitööde näitus Purku ja
Kabala käsitööringidelt.
Võimalus ratsutada!
Sõidab buss: Purkust 11.00,
Raikkülast 11.15, Lipalt
11.25,
tagasi kell 15.30.
Lisainfo: piret.maiberg@
raikkyla.ee või tel 53 410 009

RAPLA MAAKONNA
XXIV MEMME-TAADI
SUVEPIDU
JA KÄSITÖÖLAAT

“MEIL AIAÄÄRNE
TÄNAVAS”
6. juunil 2009 Kärus
10.00 Laat keskväljakul, näitused Käru põhikoolis
13.00 Kontsert-jumalateenistus
Käru kirikus
14.00 Kogunemine rongkäiguks
Käru vallamaja juurde
14.30 Rongkäik Käru vallamaja
juurest simmaniplatsile
15.00 Kontsert simmaniplatsil

Kevadkoristus Keo külas
Tänavu 2. mail korraldasime Raikküla
valla Keo külas teist korda koristustalgud. Kohal olid Keo küla vanad ja noored, töökindad käes ja tahtmist täis enda
koduküla heaks jälle midagi ära teha.
Õnnistati meid kena päikeselise päevaga
ning tehtud plaanid sai ellu viidud.

Pärast koristustöid sõime ühiselt AltEriko talu õuel maitsvat külasuppi ja pidasime jututuba tehtust, tegemistest ning
tulevikuplaanidest (pildil).
Täname kõiki inimesi, kes võtsid ette
oma koduküla koristamise! Tänu Teile
on meie KEO KÜLA ilusaim paik Eestimaal.
Ly Vaikmets-Vain

ÜLESKUTSE KÄSITÖÖ
MEISTRITELE:
Tulge osalema käsitöölaadal.
Laadale registreerimine
tel 514 9595 Riina Kalvet,
müügikoht tasuta,
kaasa müügilaud.
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Tulge 16. mail muinsuskaitse talgupäevale
Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud organiseerib talgupäeva kultuurimälestiste ja
kultuuriväärtuslike paikade korrastamiseks.
Eesmärgiks on saada talgutel osalema
suurt hulka inimesi. Igal objektil korda
saadetav sõltub objekti vajadustest ja
võimalustest. Muinsuskaitse talgupäevad
on meil kõigil võimalus anda oma panus
mälestiste säilimise heaks. Sõltumata
omanikust on mälestised meile tähtis osa
ühisest ajaloost ja rahvusidentiteedist.
Talgupäeva raames saab teha järgmisi
tegevusi: mälestise puhastamine prahist
ja prügist nii hoone sees kui ka lähiümbruses; võsa lõikamine mälestise territooriumil; mahalangenud puude tükeldamine ja lõkkeplatsile kandmine; võsa
põletamine; hoone akna-, uste ja muude
avade sulgemine.
Mälestise omanikul tuleb teada anda,
kui on huvi korraldada talgupäev temale
kuuluval mälestisel. Omanikel palume
saata Eesti Muinsuskaitse Ümarlauale tagasi täidetud osalemistaotlus (leiab veebilehelt märksõna “OMANIKULE” alt)
meie e-posti aadressile info@umarlaud.
eu.
Omaniku ülesandeks jääb töö organiseerimine oma mälestisel, talgujärgsete
tegevuste korraldamine (prügi äravedu
prügimäele, okste põletamine jms järeltööd) ning võimalusel talgulistele tänutäheks kehakinnituse pakkumine.
Talgupäeval osalemiseks mine veebilehe http://talgud2009.umarlaud.eu/ leheküljele TALGUKOHAD leia endale ja
oma sõpruskonnale meelepärane objekt,
tutvu tema asukoha ja tehtavate töödega,
leia endale jõukohane ning REGISTREERU.
16. mai öösel toimub ka esmakordselt
üle-eestiline Muuseumiöö. Muuseumid
üle Eesti on tasuta avatud kell 19-24.
Muuseumide eriprogrammid leiad aadressilt: www.muuseum.ee
Talgupäeva põhiorganisaatorid on
Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud ja Muinsuskaitseamet.
Allikas: http://talgud2009.umarlaud.
eu/

Kabala kooli spordiuudised
Aeroobikakuninganna valiti
kuuendat korda
31. märtsil valiti Kabala lasteaias-põhikoolis juba kuuendat korda aeroobikakuninganna. Tütarlapsi oli osalema tulnud
lisaks korraldajakoolile ka Kodila põhikoolist ja Järvakandi lasteaiast-algkoolist.
Noortele kutsusime aeroobikasamme selgeks õpetama aeroobikatreener Meelika.
Arvestust pidasime kahes vanusegrupis.
1.–5. klassi tüdrukuid oli kohale tulnud 11. Kindlaks võitjaks tuli nende arvestuses Gerda Blande Kabala koolist,
talle järgnesid Aneta Lehtsaar Kodilast
ning Aliis Siniroht Kabalast.
6.–9. klassi tütarlapsi osales juba rohkem – 19. Esikolmiku tase oli üsna ühtlane, võidu pälvis Kärol Järviste (Kodila
PK), talle järgnesid Kadi Nõmm ( Kabala
LA-PK) ja Lisette Jõgiso (Kodila PK).
Aeroobikakuninganna valimisest osa
võtnud 30 tütarlast olid pärast paaritunnist aeroobikamaratoni olid küll veidike
väsinud, kuid siiski rõõmsad. Vaheajal
Pühapäeval, 7. juunil 2009 toimub
Raikküla vallas
OHTLIKE JA ELEKTROONIKAJÄÄTMETE KOGUMISRING
Elanikud saavad ohtlikke jäätmeid
TASUTA üle anda!
Palume tuua elanikel ohtlikud
jäätmed järgmistesse kogumisringi
peatuskohtadesse enne märgitud kellaaegadeks:
Riidaku – Kõrvetaguse küla
teeristis		
9.00 –9.15
Koikse teeristis 9.45–10.00
Tamme külas – Tammis OÜ
garaažide juures 10.30–10.45
Lipa külas – koolimaja juures		
		
11.15–11.30
Raikküla külas – klubi juures		
		
11.45–12.00
Purku külas – bussijaama parklas		
		
12.20–12.35
Vahakõnnu mõisa juures
		
12.50–13.05

Tamme külas asuv
KESKKONNAJAAM
on avatud N, R, L 12.00–16.00
Võtame eraisikutelt tasuta vastu ohtlikke jäätmeid:
vanaõli, rehve, elektroonikat jne
Papp- ja paberpakendite ning pakendijäätmete

näitas lastele oma tantsuoskusi ka kõhutantsija Olga, kelle esinemine lastele
meeldis.
Õpilased jäid üritusega rahule ja
kindlasti toimub uuel õppeaastal ka seitsmes aeroobikakuninganna valimine.
Jüriööjooks
23. aprillil toimus Paka mäel iga-aastane Jüriööjooks. Kavas olid seal paaristeatejooksud ja Kabala koolist osales 10
paari ehk 20 õpilast. 1.–3. klassi tüdrukutest olid viie paari seas kiireimad tublid sporditüdrukud Gerda Blande ja Siret
Saanküll. Sama vanade poiste arvestuses
Kaarel Piirsalu ja Egon Talisoo. 4.–6.
klassi arvestuses võitsid segapaaride arvestuses Kaur Remmelgas ja Ragne Orro.
7.–9. klassi tütarlaste seas olid kiiremad
Heli Altmets ja Kätlin Lehtsalu, ning
sama vanusegrupi noormeestest Karmo
Piirsalu ja Silver Trigub.
Riho Siil
VASTU VÕETAKSE:
õlijäätmed, -filtrid, ohtlike ainetega reostunud materjalid, päevavalguslambid, elavhõbe, vanad värvid,
kemikaalid, taimekaitsevahendid,
vanad ravimid, lahustijäätmed, akud,
patareid, kemikaalid, ohtlike ainete
jääke sisaldav pakend, kõik elektrilised
kodumasinad (telekad, külmkapid,
raadiod, arvutid, lambid, mikserid jne).
NB! Vanad külmkapid peavad
olema komplekssed ehk külmkapi
tagaosas peavad alles olema mootor
ja jahutustorustik ning vasktorud, mis
neid kahte omavahel ühendavad.
Olmejäätmeid vastu ei võeta!
Lisainfo telefonil 48 65 519
Projekti viib läbi MTÜ Kesk- Eesti
Jäätmehoolduskeskus
Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus

konteiner on ligipääsetav iga päev
sõltumata kellaajast.
Vastu EI VÕETA
vanamööblit ja ehitus-lammutusjäätmeid
(neid saab viia Rapla jäätmejaama Mäeperes E–R
9.00–18.00, L 10.00–15.00)
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Muutke kütusevargus võimalikult raskeks
Pikemad ja soojemad päevad on talveunest äratanud ka “pikanäpumehed”. Nii
nagu mujal maakonnas on ka Raikküla
vallas varguse objektiks langenud diislikütus, mille kättesaamiseks lõhutakse
küttepaagi kork. Kuna veoautode küttepaagid on mahukad, on ka vargusega
tekitatav kahju suur. Paraku on aga nii,
et valvas silm iga kurikaela tegevust ei
märka. Panen autojuhtidele ja ka autoomanikele südamele, et nad teeksid kütusevarguse võimalikult raskeks. Ühe
viisina tuleks sõiduk võimalusel parkida
valgustatud alale lukustatud küttepaagiga
vastu hoone seina. Samuti oleks hea sõiduk parkida garaaži või viimase puudumisel elukoha akende lähedale.
Lisaks kütusevargustele on kevade algus Raikküla vallas kaasa toonud kehalisi väärkohtlemisi, mis paljuski toimuvad
peresiseselt, kus omavahelised tülid lahendatakse sõnade asemel kätega. Paraku
ei teadvustata endale, et käte ja jalgadega
“suhtlemisviis” võib endaga kaasa tuua
rahalise karistuse või kuni kolmeaastase
vangistuse. Möödas on ajad, kus armastust väljendati peksmise kaudu.
Ilmade soojenemisega ilmusid poodide ümber ka esimesed kevadekuulutajad
– joodikud. Paraku tundub, et nendega
võitlus on igavene. Selleks, et jalavaeva

säästa istutakse otse poetrepil ja rüübatakse lauluhäälel kesvamärjukest. Selline
käitumine aga läheb vastuollu ühiskonnas kehtestatud reeglitega. Igaühel meist
on õigus vabalt poodi minna ja sealt välja
tulla, ilma et keegi kommenteeriks siseneja või väljuja välimust või ostu. Plaanis
on piirkonna poodidesse viia kleepssildid, mis keelavad tulenevalt alkoholiseadus §-st 45 alkoholijoobes isikutele alkoholi müümise. Loodan vaid, et kauplused
mõttega kaasa tulevad.
Päikeselist kevadet soovides
vanemkonstaabel
Jaan Sildoja
Raikküla vald arvudes
2.03–4.05.2009
Väärteoteateid: 85
LE nõuete rikkumisi: 66
Muid sündmuseid/teateid: 42
Kuriteoteateid: 4
Viimased juhtumid
• 1.05 kella 23 paiku Rapla maakonnas Raikküla vallas Põlma külas 1976.a
sündinud mees lõi pea ja keha piirkonda
1985.a sündinud naist, põhjustades füüsilist valu.
• 24.04 kella 7:30 ja 19:30 vahel on

Konstaabli vastuvõtt Raikküla
vallavalitsuse hoones toimub
endiselt teisipäeviti kell 9–11.
Lauatelefon 612 3504 või 486 5560;
vastuvõtuvälisel ajal palun helistada numbril 110 või 5303 6804.
Oma murest võib kirjutada ka
e-posti aadressil
jaan.sildoja@rapla.pol.ee
Raikküla vallas Jalase külas sisse murtud
talumajja ning varastatud fotoaparaat,
CD mängija Sony, löökdrell, kullast käekett ja kõrvarõngad, Läti ja Leedu paberraha. Avaldaja hinnangul on kahju 22 500
krooni.
• Ajavahemikul 18.04 kell 17 kuni
20.04 kell 8:45 on Raikküla vallast veoautol Scania R113MA kütusepaagi kork
lõhutud ja varastatud 300 l diislikütust.
Avaldaja hinnangul on kahju 3900 krooni.
• 12.04 kell 15.19 paiku Rapla maakonnas Raikküla vallas Valli külas lõi
alkoholijoobes 1963. aastal sündinud
meesterahvas 1949. aastal sündinud naisterahvast pea piirkonda, põhjustades füüsilist valu.

Vägivalla all ei pea keegi kannatama
Raplas on märtsi algusest avatud var
jupaik lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele ja nende lastele.
Kuidas lähisuhtevägivalda
ära tunda?
Esiteks, kui naine tunneb pidevalt, et
partner suhtub oma sõnade ja tegudega
alavääristavalt temasse või kogu naissoosse üldse. Teiseks, kui mees arvab, et
tal on õigus kontrollida või ta kontrollib
partneri elu ühes või mitmes elu valdkonnas, näiteks materiaalne elu, suhtlemine
sõpradega, tegelemine hobidega jm, surudes peale oma seisukohti ning paneb
sellega seoses oma partneri sundolukordadesse. Kolmandaks tuleb mehe meelest
vastu vaidlemata sellega leppida, vastasel
korral laseb ta käiku ähvardused, halvemal juhul füüsilise vägivalla, et olukorda
jätkuvalt enda kontrolli all hoida. Selliste
probleemidega silmitsi seisvatele naistele
tahabki naiste varjupaik ulatada abikäe.

Rapla naiste varjupaiga
telefoninumber 533 65 027
ootab kõnesid
ööpäevaringselt.
Ära jää üksi, otsi abi! Rapla naiste
varjupaiga telefoninumber 533 65 027
ootab kõnesid ööpäevaringselt.
Naine, kes sa tunned, et kannatad
ülekohtuse olukorra all, aga on raske,
tihti ka piinlik rääkida sellest neile, keda
tunned ja kes sind võivad tunda – nüüd
on sul võimalus rääkida oma murest
anonüümselt. Rääkida inimesele, kes on
sind valmis kõigepealt lihtsalt ära kuulama, andma tuge, jõudu, vajadusel ka nõu
edasi elamiseks.
Raplas võtavad telefoni vastu naised,
kes ise mingil eluperioodil on kogenud
lähisuhtevägivalda, on sellest välja tulnud ja üle saanud, muutunud tugeva-

maks. Need naised on käesoleva aasta
alguses läbinud vastava koolituse ja on
nüüd valmis aitama neid, kes peavad
praegu oma elus silmitsi olema vägivallaprobleemidega.
Rapla Naiste Varjupaigal on üüritud kolmetoaline korter, mis praeguseks
on saanud kerge sanitaarremondi, puhastatud ja korrastatud ning abivajajate
ajutiseks majutamiseks valmis.
Meie varjupaiga aktiiv kohtus märtsi
lõpul Rapla politseiga. Väga meeldiv oli
tõdeda politsei huvi meie tegevuse vastu
ja valmisolekut teha abivajajate heaks
aktiivset koostööd. See annab lootust, et
erinevate ametkondade koostöös saame
tõhusalt aidata abivajajaid esialgu isegi
võimatult raskena näivates olukordades.
Veel kord soovitus – ära jää üksi, otsi
abi!
Ingrid Stahl,
Raplamaa Naiste Varjupaik
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Hea Lipa kooli
vilistlane!

KOOLI KOKKUTULEK
PURKUS
5. juunil kell 19.00

Saame kokku
13. juunil 2009. aastal Lipal
vilistlaste kokkutulekul,
mis on pühendatud kooli
160. aastapäevale.

Tantsuks mängib ansambel
Ja Nii Ongi
Oodatud on kõik, kes on kunagi
olnud seotud selle kooliga ja/või
Purku külaga.
Teata oma tulekust ja too raha
hiljemalt 25. maiks
Ester Luigele 5346 9836 või
koolimajja tel 48 63 241.
Osalustasu 100 krooni
kanna Ester Luige arvele
221011803473 (märgusõnaks
Kooli kokkutulek)
või too raha koolimajja.

Kogunemine ja registreerimine
alates kell 16.00
Pidulik kontsert-aktus kooli
maja õuel kell 17.00
Vilistlasõhtu algus kell 20.00
Tantsuks ansambel,
töötavad puhvetid.
Eelregistreerimine telefonidel
486 4475, 486 4401 või
raikpk@estpak.ee
Kuni 1. juunini on võimalik
osalustasu (150 krooni täiskasvanud; 100 krooni pensionärid ja alla 18-aastased)
kanda Piret Urtsoni arvele nr
10010489419014. Selgituseks
märkida kooli aastapäev ja osaleja nimi.
Osalustasu on võimalik maksta
ka koolimajas tööpäevadel
kell 9–16.

Veebruar
					
80
Silvia Reimann
Märts

80
Helbe Lossmann
75
Koidula Kingsepp
Eino Haasmaa
August Viin
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Ootame teid kõiki!

Õnne emale-isale,
jaksu pisipõnnile!
Raikküla Vallavalitsus

Mälestame lahkunuid

Elizaveta Louchnikova
Oskar-Osvald Meresmaa

Lisainfo: Ester Luik
tel 5346 9836

Raikküla Vallavalitsus

Eesti Punase Risti Raplamaa Seltsi
üldkogu koosolek
toimub 26. mail 2009 kl 17.30 Rapla
maavalitsuse suures saalis
Info 489 4120 / 5347 9168,
raplamaa@redcross.ee

Salme Laube
Helju Väli

70

65
Anne Rekkaro
Hillar Eendla
60
Hilde Rebane
Hilja Hakmann
Laine Iir
Arvo Lepiko
Virve Toomet
Ants Kallion
55
Heikki Tamberg

Väljaandja Raikküla Vallavalitsus
www.raikkyla.ee

Geidy Tšumitšev
Ragnar Salumäe

Võta kaasa piknikukorv või
priske rahakott
(kohapeal olemas baar).

Teen õmblustöid. 505 2820

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

Siia ilma sündis

Milvi Lõhmus
50
Harri Jõesar
Heimar Raude
Lemmi Torjus
Aprill

80
Maimu Luhari
Aino Koplimets
75
Helbe Verbenko
Elju Liiva

Trükitud Pärnu trükikojas
Hansaprint
Tiraaž 750

Rapla puhastusfirma peamiseks
eesmärgiks on pakkuda kvaliteetsetja
sõbralikku PUHASTUSTEENUST
nii äri-, kui ka erakliendile.
Info tel 527 6527
www.hoonegrupp.ee
65
Seia Himanen
Evi Altmets
Ahto Satsi

60

55
Jaan Säkk
Tiina Heinsoo
50
Kunnar Laur

70

Toimetaja REET SAAR
reetsaar@hotmail.com, 5557 5936

