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Purkus oli pärimusõhtu
17. septembril õhtul tulid
Purku koolimajja pärimushuvilised. Kohal oli Maavalla
koja vanem Ahto Kaasik, kes
rääkis vanade eestlaste looduslikest pühapaikadest ning
avas kohapeal samateemalise
fotonäituse.
Ta rääkis, et eestlaste mällu on jäänud palju pärimusi,
samas on palju ka juba meelest läinud. Meeldiv on tõdeda, et on veel inimesi, kes on
ihu ja hingega selle juures,

et eestlaste pärimuskultuur
säiliks ning ei ununeks meie
oma rahva kombed ja traditsioonid.
Uskumatu küll, kuid inimeste rahvuslikust mälust
on palju kustunud. Kui palju me tegelikult teame oma
esivanemate traditsioonidest
ja kommetest? Õhtu jooksul
sai selgeks, et küllaltki vähe.
Inimesed ei tea enam, kus
olid nende esivanemate pühad paigad. On ju teada, et

vanasti oli peaaegu igal külal
oma hiiekoht, tänapäeval aga
leidub veel üksikuid külasid,
kus on säilinud taoline salu.
Samas võib ka olla juhtunud,
et inimesed käivad küll koos
pühas paigas, kuid tänapäeva
inimeste jaoks on selle tähendus muutunud – kas on sellest
saanud kohalike inimeste jaanituleplats või mõni muu kokkusaamise koht.
Kes kohale ei saanud tulla, kuid soovivad siiski teada,

millest Ahto Kaasik rääkis,
siis on võimalik tutvuda materjalidega Raikküla valla
koduleheküljel. Seda üritust
kajastas oma blogis ka Maalehe ajakirjanik Sulev Oll
(aadressil http://blog.maaleht.
ee/sulevoll/), kust on võimalik
lugeda pikemalt tema muljeid
pärimusõhtust.
Piret Maiberg

Kabala kablutamine tõi jooksuhuvilised rajale
29. septembril kogunesid paljud suured
ja väikesed Kabala kooli 19. sünnipäeva
tähistama. Nagu ikka võeti üksteiselt
mõõtu jooksurajal. Ürituse avamiseks
heiskas lipu Kabala kooli vilistlane,
2008/09. õppeaastal kooli parimaks
sportlaseks nimetatud Karmo Piirsalu.
Sünnipäevaroog erines mõnevõrra
varasemast, sest kringli asemel pakuti
tänavu kuuma tee kõrvale tervislikke
puu- ja juurvilju.
Pärast koolidirektori sõnavõttu suun-

dusid jooksjad rajale. Kuni kümneaastastel lastel tuli läbida 3 km pikkune rada,
kõigil ülejäänutel 5 km metsarada.
Arvestust peeti kolmes vanusegrupis ja
osavõtjaid oli kokku 92. Kõige suuremalt
– 8 liikmega – oli esindatud perekond
Talisoo, neile läks auhinnaks Nädalise
ajalehe tasuta tellimus. Vanusegruppide
võitjateks krooniti kuni kümneaastastest Gert Urban ja Siret Saanküll. 11–16aastastest pälvisid võidu Karmo Piirsalu
ja Kätlin Lehtsalu ning kõige vanematest

olid kiireimad Elar Vulla ja Merit Leht.
Tore oli näha rajal enamikku kooliõpilasi ja -õpetajaid, samuti rohkearvulist
vilistlaste hulka. Kuid oli ka kaugemalt
tulijaid. Täname ka kõiki toetajaid: ajaleht Nädaline, AS Raikküla farmer, Kabala
Spordimaja ja kõiki teisi, tänu kellele üritus toimus.
Riho Siil

Nooruskaja tegutseb reipalt
Raikküla valla seenioride klubi Nooruskaja alustas uut hooaega juba 13. Septembril, kui Raikküla Kultuurikeskuse
lavalaudadel mängis Valtu seltsimaja
näitering. Põnev, kaasahaarav ja paljuski
väga tuttav – see oli Olev Antoni “Laudalüürika“.
Nooruskaja perenaine Kärt-Tiia Kipper soovis kõigile kaunist sügist, ikka tugevat tervist ja tegutsemisrohket hooaega.

3. oktoobril tähistati kultuurikeskuses eakate päeva. Kõlasid tervitused
Nooruskajalt ja kultuurikeskuselt, kõige
eakamale klubi liikmele Ilse Rahkemaale
kingitiväike meene eakate päeva puhul.
Hiina rahvameditsiinist kõnelesid
Helve Pettai ja Mati Tulp. Tutvustati toodangut, ei puudunud ka ostmisvõimalus.
Hiina rahvameditsiini kohta oli kõigil
palju küsimusi ja ühises teelauas said
soovijad neile ka vastused.

Laulumehed, meie sõbrad Järvakandist ehk ansambel Viisitiim Heldi
Tageli juhendamisel veeretas kauneid
viise. Kui laulus kõlab nii, et minnakse otsima neljalehelist ristikheina, siis
Raikkülas see leitigi üles…
Nooruskajas“ ollakse nooruslikud ja
tegutsetakse.
Ene Kangur
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RAIKKÜLA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Vabad põllumajandusmaad said jagatud
Volikogust lühidalt

Käesolev määrus kehtestatakse Ühistranspordiseaduse § 5 alusel arvestades
valla õpilasliinidele tehtavate kulutustega.

Teenustasude kehtestamine
autobussi kasutamisel
§ 1 Kinnitada alates 1.oktoobrist 2009
Raikküla valla õpilasliinidel järgmised piletihinnad, kusjuures sõidupileti
eest tasuvad kõik sõitjad, välja arvatud
Raikküla vallas elavad õpilased kooli ja
koju sõidul:
• Põlma – Raikküla
• Purku – Raikküla
• Purku – Rapla		
• Põlma – Rapla 		
• Kaigepere – Rapla
• Raikküla – Rapla
• Pitseri – Rapla 		
• Raela – Rapla 		
• Rapla – Järvakandi
• Raikküla – Järvakandi
• Purku – Järvakandi
• Vahakõnnu – Järvakandi
• Kabala – Lipa 		
• Kabala - Raikküla
• Lipa – Raikküla
• Purku – Kabala 		

4.- krooni;
6.- krooni;
15.- krooni;
12.- krooni;
10.- krooni;
8.- krooni;
8.- krooni;
6.- krooni;
20.- krooni;
15.- krooni;
10.- krooni;
5.- krooni;
5.- krooni;
7.- krooni;
5.- krooni;
10.- krooni.

§ 2 Valla bussi tellimine: kilomeetri hind
10.- krooni ja tunni hind 35.- krooni,
vallaasutuste tarbeks kilomeetri hind
5.- krooni ja tunni hind 35.- krooni.
Õppetööst vabal ajal toimuvatel lasteekskursioonidel tasuvad valla koolide
ja lasteaedade laste vanemad 50% sõiduhinnast. Kooli õppekava alusel toimuvad
õppeekskursioonid on lastele tasuta.

Lugupeetud füüsilisest
isikust ettevõtja!
Käesoleva aasta jooksul on kõik juba
tegutsevad või alles alustavad FIEd
kohustatud end arvele võtma äri
registris.
Registreerimist on võimalik tasuta
teha portaali http://ettevotjaportaal.rik.ee
vahendusel, registreerimise juhend asub
aadressil http://www.rik.ee/fie.
Samuti on võimalik esitada notariaalselt kinnitatud avaldus. Lisainfo
ning juhendid ümberregistreerimise
ning avalduse koostamise kohta leiab
ka aadressilt http://www.just.ee/fie.

Vallavolikogu andis augustikuu istungil
uue kokkuleppimise tähtaja (21. september) neile taotlejatele, kus vabade
põllumajandusmaade
kasutusvaldusvaldusesse taotlemisel on ühele maatükile
mitu tahtjat. 24. septembri istungile olid
kutsutud kõik taotlejad, kellest mõned
olid vahepeal juba suutnud kokku leppida.
Volikogu esimees Raul Aalde andis
ülevaate pikalt lahendamisel olnud
küsimuse hetkeseisust ja märkis, et volikogul on õigus teha eelistusi, kui pooled
ise kokkuleppeid ei saavuta ja soovitas
kasutada kasvõi nn viimase hetke võimalust.
Ka maa- ja keskkonnakomisjon oli
vahepeal küsimust arutanud ja pakkus
nüüd 20 maatüki kasutamiseks välja oma
variandid. Istungil tehtud vaheajal suut-

sid omavahel kokku leppida ka viimaste
vaidlusaluste maatükkide taotlejad.
Lahkudes tõdesid pooled, et nad on
tulemusega rahul. Nii et lõpp hea, kõik
hea. Maaküsimuste keerukust näitab aga
see, et vabade põllumajandusmaade avalikustamine algas jaanuaris ja viimaste
maatükkide kasutusvaldusse andmisega
jõuti lõpule alles septembris.
Volikogu kinnitas 2009. aasta vähendatud eelarve, mille kulusid tuli kärpida
600 000 krooni võrra. Eelarve tasakaalustamiseks tuli keskmiselt maha võtta
3%, kuid tegelikult kärbiti valdkonniti
erinevalt: valitsemise kulud vähenesid
4%, kultuurikulud 4,5%, hariduse kulud
0,7% ja majanduse kulud 10,8%. Sotsiaalhoolekande kulud suurenesid 14%.
Eelarvesse lisandusid ka projektidega
saadud summad.
Reet Saar

Õpibussis jagati
teavet

Isetegevuslastel oli
esinemisterohke suvi

10. septembril peatus Täiskasvanud Õppija Nädala õpibuss Purkus. Bussi olid
oodatud kõik huvilised, seal oli olemas
internetiühendus ning võimalus saada infot erinevatest õppimisvõimalustest Rap
la maakonnas ja kaugemal. Lisaks räägiti
ka töökohtadest.
Oma õppimistest täiskasvanuna rääkis
ka Ede Talistu, kes on sel aastal Raikküla vallast esitatud maakonda aasta õppija
nominendiks.
Pärast jutuajamisi õpibussis olid kõik
huvilised oodatud koolimajja, kus sai
tutvuda Purku käsitööringi tegemistega
ning ka ise viltimist proovida.

Kaunist suvest on järsku saanud sügis,
kirjude vahtralehega ja jääkirmega lompidel. Aga suvesoojus on ikka südames,
kui mõtlen Raikküla Kultuurikeskuse
isetegevuslaste suvistele esinemistele:
Kilingi-Nõmme laadal, sõpruskohtumisel
Järvamaa Koigis, taasiseseisvumispäeva kontserdil Valtus, esinemisel Hageri
Hooldekodu rahvale ja memme-taadi
suvepeol Kärus. Ja siis veel see mõnus
ekskursioonipäev Kesk-Eestisse.
Folkloorirühm Ristik, ansamblid
Rõõm laulust ja Enelas – taidlejad, te olete vahvad! Ja aastad üldsegi ei loe…
Kerget tantsujalga ja kõlavat lauluhäält uueks hooajaks!

Piret Maiberg

Lipa koolimajas on avatud
raamatukogu ja
avalik internetipunkt.
Lahtiolekuajad:
T kl 13–18
K kl 10–15
N kl 13–18
R kl 10–15
L, P ja E suletud

Ene Kangur
Raikküla valla kultuuritöötaja
Lisaks on koolimajas võimalus
kasutada duširuumi ja üürida ruume
erinevateks üritusteks ning perekondlike tähtpäevade tähistamiseks.
Lisainfot võimaluste kohta võib
julgesti küsida tulles ise kohale,
e-maili teel - piret.urtson@raikkyla.ee
või helistades numbritel 486 4401 või
489 2447.
Rõõmsate kohtumisteni!
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5. OKTOOBRIL OLI
ÕPETAJATE PÄEV –
TERVITAME OMA ÕPETAJAID!
18. OKTOOBRIL ON
VALIMISPÄEV –
VALIME PARIMA VOLIKOGU!
19. OKTOOBRIL ON
VALLA LIPUPÄEV –
PALJU ÕNNE, EDU JA POSITIIVSEID MÕTTEID KÕIGILE!

Jaoskonnakomisjonide
liikmed
Purku koolimaja taga oli sirelivõsu enda külge kasvatanud hiiglaslikud
lehed. Astrid Koplimäe tegi selle foto 2. septembril.

Vallavalitsuse istungite kokkuvõte
Alates 1. augustist kuni 1. oktoobrini on
Raikküla Vallavalitsus pidanud 7 istungit
ja vastu võtnud 51 korraldust. Läbivaks
teemaks on olnud eelarve kokkuhoiuvõimaluste leidmine, volikogu päevakorrapunktide ettevalmistamine, maa-, keskkonna- ja ehitusküsimused ning valimiste
korraldamisega seonduvate õigusaktide
vastuvõtmine.
Vallavalitsus on sellel ajavahemikul
vastu võtnud 15 korraldust seoses maaga,
sh kergliiklustee kohta, 19 ehitamisega
seonduvat korraldust, 2 korraldatud jäätmeveo kohta, 3 sotsiaalhoolekande alast,
3 seoses raha ja eelarvega ning 7 korraldust hariduse- ja koolikorralduse kohta.
Vastu on võetud korraldus hajaasustuse veeprogrammi raames täiendava taotlusvooru läbiviimiseks 18. septembrist
kuni 20. oktoobrini 2009.
Raikküla Vallavalitsus kuulutab välja täiendava taotlusvooru “Hajaasustuse veeprogrammi”. Taotluste vastuvõtt kestab 20. oktoobrini 2009.
Taotleda saab Raikküla valla hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste
jaoks toetust kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks ning kaevude varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega.
Toetust saavad taotleda Raikküla valla elanike registris (alates 01.01.2008) olevad
füüsilised isikud, mittetulundusühingud ja
sihtasutused. Toetatavate tegevuste ja abi
kõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 30.04.2008
käskkirjast nr 59 “Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument”, mida on muu-

Raikküla valla ajakohastatud jäätmekava on avalikul väljapanekul 15.–29.oktoobril 2009.
Kehtestati vallavara üüri ja kasutamise teenuste hinnad. Nimetatud määrus on
vastu võetud lähtudes vajadusest üürida
ürituste korraldamiseks välja vallale kuuluvaid ruume ning arvestades ruumide
kasutamisel või toidu valmistamisel valla
hallatavatele asutustele tekkivaid kulutusi. Määrus puudutab eelkõige Kabala
Spordimaja, Lipa ja Purku koolimaja
ruumide kasutamist.
Vallale täiendava tulu saamise eesmärgil teeb vallavalitsus volikogule ettepaneku kokku tulla veel enne valimisi, et
arutada ja vastu võtta otsus vallavara üürile andmise ja vallale kuuluvate korterite
müügitingimuste kohta.

detud järgmiste regionaalministri käskkirjadega: regionaalministri 17.07.2008 käskkiri
nr 91 , regionaalministri 30.04.2009 käskkiri nr 39 ja regionaalministri 16.06.2009
käskkiri nr 52.

Programmdokumendis
kehtestatud
nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele 20. oktoobriks 2009.a.
Taotluse vorm, taotluse lisa, aruande
vorm jms vormid on kättesaadavad
Rapla Maavalitsuse, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse või Raikküla valla
veebilehel ja Raikküla Vallavalitsuses.
Info: Margit Pärna 4865542 või margit.
parna@raikkyla.ee või Uno Markson
486555; 5116033; uno@raikkyla.ee.

18. oktoobril 2009 toimuvatel Raikküla
vallavolikogu valimistel kuuluvad Raikküla valla jaoskonnakomisjonidesse järgmised liikmed:
1) TAMME VALIMISJAOSKOND
Nr 1 Jaoskonnakomisjoni esimees Urmas
Tulvik, liikmed Marga Arro, Aire Laagus,
Ene Maasikas, Margit Pärna, Urmas Arro.
Asendusliikmed Veljo Holm ja Kaie Merila.
2) RAIKKÜLA VALIMISJAOSKOND
Nr 2 Jaoskonnakomisjoni esimees Milvi
Kipper, liikmed Kaida Lilleoja, Gerta Kaselaan, Riho Väli, Ilme Luks, Elle-Maie
Aljasmäe, Ly Vaikmets-Vain. Asendusliikmed Hinge Luukas ja Maris Väli.
3) PURKU VALIMISJAOSKOND
Nr 3 Jaoskonnakomisjoni esimees Ester
Luik, liikmed Külli Tamberg, Ede Talistu,
Reet Saar, Hele Ojamaa. Asendusliikmed
Urmas Tamberg ja Salle Nurmeta.

Raikküla valla fotovõistlusele, mille
teemaks olid valla kaunimad paigad,
laekus 13 fotot. Pildid on hindamiseks
üleval valla kodulehel asuvas foorumi
rubriigis kultuuri teema all. Publiku
lemmik selgitatakse välja foorumis
toimunud hääletuse põhjal ja auhinnalised kohad valib välja žürii.
Fotonäituse avamine ja võitjate autasustamine toimub Raikküla
Kultuurikeskuses 16. oktoobril.
Ilusat vaatamist ja hindamist!

Algamas on valla mälumängu
kolmas hooaeg. Mängud toimuvad
Purkus algusega kell 19
21. oktoobril,
25. novembril ja
16. detsembril.
Ootan kõiki mõistust teritama!
Ester Luik
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Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Valla juhtimisstruktuuri muutuste ja uute volikoguliikmete teadlikkuse abil suudame tõsta valla mainet.

Oleme igapäevaelus tajunud ja analüüsinud nüüd juba sisuliselt volikogu eelmise koosseisu ja valitsuse tehtut ning
tegematajätmisi, nendest tähelepanekutest ning puudustest
valinud välja uueks valimisperioodiks olulised tegevused, mida soovime muuta, et parandada valla mainet ja
majanduslikku madalseisu valla sisemiste ressursside
abil.
Kerkis küsimus, miks on veel täna, kui vallad tähistavad kohe vabade valimiste 20. aastapäeva, kui valla tegevused peaksid olema “joone peal”, Raikküla valla maine
ja haldussuutlikkus Rapla maakonna teiste valdadega
võrreldes suhteliselt tagasihoidlik, isegi madal, vallaelu
edendamine särata.
Meie arvates on üheks kindlaks põhjuseks see, et piirkonniti pole toimunud ei valitsuse ega ka volikogu tasemel
mitte ühtegi töist kohtumist elanike murede ärakuulamiseks. Ilmselt nokitsetakse kõrgemal tasemel vähesel määral kabinetivaikuses ja oodatakse ning vaadatakse, mis elu
toob. Aga nüüd, enne valimisi, otsib vallavanem oma ebaõnnestumistele vabandusi majandusliku languse ehk masu
abil.
Kes aga soovib vallaelu ja selle majandusega vähegi
kursis olla, peaks aru saama, et masu ei saa olla tänaste
puudujääkide peapõhjus, sest kolm varasemat aastat olid
rahaliselt siiski heaoluaastad. Seega on põhjuseks tulevikku mittetajuva vallajuhi ettenägelikkuse puudus ja seda
peamiselt ressursside kasutamise ja käsutamise osas.
Samuti leiame, et vallavalitsuse spetsialistide ning nõunike potentsiaali ja rahalisi vahendeid pole maksimaalselt
ära kasutatud. Volikogu istungitel ei suutnud ja ilmselt ka ei
soovinud vallavanem oma töötajate, vallavalitsuse spetsialistide seisukohti isegi kaitsta ja ikka jäi kõlama tema lemmikfraas “kõik on jama”. Selline suhtumine tema poolt on
ka maakonna ja riigi tasandil tehtava osas.
Puudusi oli ka volikogu töös, mille juht ei kasutanud oma
põhilisi nn töövahendeid – komisjone. Sellest tulenevalt ei
olnud volikogu istungitel korralikke ja teadmistepõhiseid
selgitusi õigusaktide sisu lahtiseletamiseks. Oli istungeid,
kus paljud volikogu liikmed õigusaktide arutamisel rõhusid
liialt nende vormilisele väljanägemisele ja õigekirjavigade

Täname kõiki kandidaate, kel vallaelu edendavad ideed ja mõtted peas ning julgus ja tahtmine
teha oma vaimse ja füüsilise panusega
vallaelu paremaks.
Vallarahvale soovime head tahet osaleda
valimistel, sest teil on valikuid.
Tehke oma õiglane otsus!!!

leidmisele. Sellega viideti istungil kallist aega, väsitati ning
hajutati otsustajate mõtteid, mis omakorda tekitasid asjatuid pingeid vallaspetsialistide ja volikogu liikmete vahel.
See kõik jättis istungitel tehtud otsused paljuski arusaamatuks ja raskesti mõistetavaks.
Samuti tundub täna midagi salalikku või valelikku,
kui võimul olev erakond, kel läks oma arust 100%-liselt
hästi, maskeerub samade kandidaatidega uueks valimisliiduks Meie Koduvald. See nimi võib küll mõjuda Teile, valijad, emotsionaalselt, kuid kutsume ettevaatlikkusele, sest
Rahvaliidu mõttelaad ja meelsus jäävad samaks ja need
ei soosi vallaelu parimat võimalikku arengut.
SELLEST KÕIGEST LÄHTUVALT erakonna
Isamaa ja Res Publica Liit kandidaadid tahavad uuel
valimisperioodil:
•
muuta valla juhtimise elusamaks, elanikkonnale selgemaks. Selleks korraldame regulaarselt kohtumisi elanikkonnaga, kus antakse täpsem ülevaade nii ühiste
(valla) kui ka elanike (üksikisiku) probleemidest ning koos
leitakse neile lahendusi;
•
suuremat rõhuasetust tegijatele ja töökatele,
seda eriti küla ja piirkonna tasemel. Soovime aktiivsete
ja tegusate Eesti elu edendajate esiletõstmist nii vallalehe,
tänuürituste, eelkõige oma küla ja piirkonna tasandi kaudu;
•
muuta volikogu komisjonide tööd ja tegemised
efektiivsemaks, nende liikmete teadlikkus KOV-i võimalustest ja kohustustest selgemaks;
•
teha rohkem ühist tööd valla ühe põhidokumendi, eelarve koostamisel;
•
tegelda jätkuvalt valla hariduse ning vaba aja
veetmise temaatikaga;
•
toetada ettevõtjaid ja ettevõtluskeskkonda, kirjutades pädevamate vallaspetsialistide abil euro- ja kohalikke rahastamisprojekte;
•
põhjalikumalt analüüsida Raikküla valla haldussuutlikkust, juhtimisstruktuuri ja võimalikke koostöökohti teiste omavalitsustega.

101 – Jaak Pregel
102 – Urmas Uustallo
103 – Aili Aus
104 – Janno Palts
105 – Karmel Jõesoo
106 – Linda Jõgi
107 – Hannes Paat
108 – Ilmar Petter
109 – Veljo Sinikas
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Eesti Keskerakond

Iga inimene on väärtus
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus ütleb, et iga nelja aasta
järel toimuvad meie riigis uued volikogude valimised. Kandideerimisõigus on igal hääleõiguslikul Eesti
Vabariigi kodanikul. Möödunud neli
aastat on imekiiresti on kadunud ja
taas on käivitunud valimiskarusell.
Erakonnad ja valimisliidud on oma
nimekirjad koostanud ja esitanud
ning nüüd jääb ainult oodata, millise
otsuse teevad valijad. Just valijad on
need, kes otsustavad, keda tahetakse
näha järgmisel neljal aastal valla elu
korraldamas ja juhtimas. Volikogu ja
vallavalitsus peavad toimima üheskoos tegusa ja hooliva meeskonnana,
pidades silmas valla elanike huve ja
Raikküla valla arengu vajadusi. Maaelu vajab väga uut jõudu, uusi mõtteid, uusi tegusid.
Meie vald on omanäoline, sest
koosneme ju kolmest küllaltki tugevast keskusest. Igaühel on omad
mured ja rõõmud. Tamme külas on
siiani lahendamata tänavavalgustusega seotud küsimused. Eriti ohtlik on
olukord sillal, sest alates vallamajast

puudub igasugune valgustus. Hädasti
on vaja leida võimalusi kergliiklustee
ehitamiseks Tamme külast Koiksesse. Kabala pargis on tühjalt seisev
laululava, kus ainult kaks korda aastas toimuvad üritused. Noored tunnevad juba kaua aega puudust kohast,
kus õhtuti kokku saada ja ühiselt aega
veeta. Taaselustamist vajab ka pensionäride klubi Sügislill, toetada tuleb pensionäride seltsitegevust, et vanemal generatsioonil oleks võimalus
kokku saada ja suhelda. Raikkülas on
olemas noortekeskus, kuid ka siin tuleks üle vaadata lahtioleku ajad, sest
kell 13.00, kui keskus alustab oma
tööd, on koolilapsed alles koolis. Ka
laupäeval peaks noortekeskus olema
avatud, sest siis on ka väljaspool valda koolides käivad lapsed kodus ja
aeg ühisürituseks kõige parem. Lipa
külas asuv vana suursugune koolimaja vajab kiiresti kasutuslahendusi.
Purku küla on kaotanud kõik külaeluks vajalikud asutused: suletud on
sidekontor, kauplus, kool.
Peame oluliseks, et on tagatud
turvalisus igale inimesele, sõltumata

Kõiki neid seisukohti arvestades moodustuski Eesti Keskerakonna kandidaatide nimekiri Raikküla
vallas.
Meie nimekirja kuulub üheksa tugevat ja teotahtelist inimest: Koidu Pettai ja Maiu Aasma Tamme külast, Vallo Toomet Keo külast, Silvi Tarto Riidakult,
Toivo Remmelgas ja Urmo Raadik Ummaru külast,
Valeeri Luik Raikküla mailt, Siim Saar ja Milvi Lõhmus Purkust.
Toivo Remmelgas on suure pere isa, keda huvitavad suurte perede probleemid, heakord, kultuur.
Siim Saar ja Urmo Raadik on noored mehed, kes
tahavad tuua volikogusse värsket verd ja noort vaimu.
Silvi Tartole pole võõrad külaeluga seotud prob-

tema vanusest, soost elukohast, jõukusest. Leiame, et iga hinna eest tuleb
vältida maaelu hääbumist. Keskenduda tuleb üksikisikute ja perekondade toimetulekule, iga abivajaja peab
leidma alati abi.
Ei tohi unustada noorte väärtustamist, sest noored on just need, kes
peavad võtma kohad üle juba vanadelt tegijatelt. Noorte inimeste kogemuste puudumine – see ei ole takistus.
Kindlasti tuleb jätkata huvikoolides
õppivate noorte toetamist. Peame
oluliseks tasuta koolitoidu võimaldamist igale põhikooli õpilasele. Tahame hoida korras oma koolimaja ja
lasteaiad, et lastel oleks hea õppida ja
vanemad võiksid lapsed rahuliku südamega usaldada lasteaeda.
Tuleb väärtustada perekonda, leida
võimalusi suurte perede toetamiseks.
Soodustada mitmekesist ja heal tasemel huviharidust. Peame väga oluliseks, et valla elanikel oleks tööd, et
paraneksid töö saamise võimalused.
Iga töökoht on oluline. Tuleb osutada
igakülgset abi asjaajamises, mis on
seotud ettevõtluse arenguga vallas.

leemid ja vajadused.
Valeeri Luik ja Vallo Toomet teavad ja tunnevad
oma kodukanti ja tahavad anda oma panuse, et volikogu saaks teha ausaid ja õiglaseid otsuseid.
Maiu Aasma väikeettevõtjana teab neid kitsaskohti, mis on seotud ettevõtlusega.
Koidu Pettai tahab kaasa aidata Raikküla valla
inimeste, eriti aga laste ja noorte paremale elule meie
vallas.
Milvi Lõhmus kui suurte kogemustega inimene
oskab seista sotsiaalselt nõrgemate eest, hoolib eakatest ja abivajajatest.
Peame oluliseks, et virisemine ja hala ei vii edasi,
tulevikku tuleb vaadata positiivselt, seada kindlad sihid ja siis ka nende elluviimise eest võidelda.

Hea kodukandi rahvas! Kutsume Teid valima ja toetama Keskerakonna nimekirja kandidaate.
Tule ja ütle oma sõna pühapäeval, 18. oktoobril.
Sinu valikust sõltub see, kuidas läheb koduvallal järgmise nelja aasta jooksul!

Keskerakond – kes siis veel!



Raikküla Valla Leht

HEAD VALIJAD
18. oktoobril olete Teie otsustajad, milliseks kujuneb Teid ümbritsev elukeskkond,
sest Teie otsusest sõltub, millised inimesed hakkavad järgmise nelja aasta jooksul
vallaelu juhtima ja kohalikku arengut puudutavaid otsuseid langetama.

Valimisliidus

“MEIE
KODUVALD”
kandideerivad:

120 Jaan Truuts
121 Anne Kalf
122 Tõnu Rahula
123 Tiina Lehemets
124 Raul Aalde
125 Heino Remmel
126 Leino Luks
127 Aavo Päädam
128 Marve Tiits
129 Ago Leht
130 Katre Luik
131 Triin Tõitoja
132 Ene Laur
133 Alar Tool
134 Ülle Anderson
135 Marge Olju
136 Tiia Sõber

Eesti majanduses valitseval raskel ajal pole võimalik ette arvata,
milliseks kujuneb homne päev. Sellistes oludes katteta valimislubaduste andmine oleks rahva petmine.
Meie eesmärgiks pole kedagi petta.
Teame vaid kindlalt, et meie jaoks on oluline Raikküla valla territooriumil elavate inimeste heaolu ja Raikküla valla territooriumi
jätkusuutlik areng.
1. Seisame igati hea selle eest,
... et jätkuks sünnitoetuse maksmine;
... et valla iga piirkonna lapsed, õpilased ...
... saaksid lasteaeda ja kooli sõita võimalikult soodsalt;
... saaksid mitmekesist huviharidust võimalikult kodu lähedal;
... õpiksid väärtustama oma kodupaika;
... et igas piirkonnas tegutseks noortekeskus.
2. Aitame oma tegemistega kaasa ettevõtluskeskkonna
.... soodustamisele, ettevõtjatevahelise koostöö edendamisele;
... noorte ettevõtlusalase teadlikkuse suurendamisele;
3. Pöörame senisest rohkem tähelepanu teede ja keskkonna
heaolule läbi
... teede sõidetavuse tagamise;
... külade ja asulate üldise heakorra parandamise;
... prügimajanduse inimsõbralikuma korraldamise;
4. Soodustame igati ...
.... kodupaiga ajaloo- ja kultuuriloo kogumist, salvestamist ja
väärtustamist;
.... kultuurielu edendamist;
... küla- ja seltsiliikumise arendamist ja elavdamist;
5. Seda kõike kavandame teha nii, et
... vähendame valitsemiskulusid;
... korraldame ümber vallavalitsemise struktuuri.

MEIE JULGEME VÕTTA VASTUTUST!

Raikküla Valla Leht



Andke teada kahtlastest liikumistest
Ajavahemik augusti lõpust kuni oktoobri
alguseni politsei vaatevinklist Raikküla vallas midagi head kaasa ei toonud.
Sagenesid nii küttevargused kui ka vargused talumajade kõrvalhoonetest, kust
võeti aiahooldusvahendeid (saed, murutraktor, trimmer jne). Kahe kanistri kütte
pärast ollakse valmis purustama lukke
ning riive.
Et vältida varguse ohvriks langemist
soovitan väärtuslikud tööriistad ning
muud esemed paigutada hästi valvatavasse ruumi. Kodust mitmeks päevaks
lahkudes paluge kindlasti kellelgi lähedasel majal ning kõrvalhoonetel silm peal
hoida. Võimalusel paigaldada hoonetele
ning ka sõidukitele alarm.
Veel tahan tähelepanu pöörata metsa
minevatele seenelistele ning marjulistele. Sel sügisel on politsei koostöös nii
jahimeeste, vabatahtlike, kaitseliidu kui
Punase Ristiga pidanud metsas otsimas
käima mitmeid sinna eksinud inimesi.
Arvatakse, et metsa minnes ei saa
minuga midagi juhtuda. Kuid nii nagu
inimene, muutub ka mets ajapikku. Metsatukk, mis varem võis tunduda selge kui
oma kodutee, võib aastatega olla tundmatuseni muutunud.
Kuna Raikküla vallas on sagenenud
kuriteod, palun tähelepanelikel vallakodanikel hoida silmad lahti ning teada

anda kõikidest kahtlastest isikutest või
sõidukitest, mis külavahel liiguvad politsei lühinumbril 110 või konstaabli telefonil 5303 6804.

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.

Raikküla vald arvudes
(24.08–1.10.2009)
Väärteoteateid: 51
LE nõuete rikkumisi: 42
Muid sündmuseid/teateid: 27
Kuriteoteateid: 8

Oma murest võib kirjutada ka
e-posti aadressil
jaan.sildoja@rapla.pol.ee

Kuriteod, milles on alustatud
kriminaalmenetlust
• Ajavahemikul 15.08 kuni 28.08.2099
kell 8.45 on ukseluku lõhkumise teel sisse tungitud Raikküla vallas Kõrvetaguse
külas asuvasse talusse. Varastatud midagi ei ole. Lõhkumisega tekitatud kahju ca
200 krooni.
• Ööl vastu 4.09 on Raikküla vallas
metsaveoautost varastatud kütusepaagi
lukustuse lõhkumise teel 100 liitrit diiselkütet. Vargusega tekitatud kahju kokku 1650 krooni.
• 5.09 kella 6.30 paiku juhtis RaplaJärvakandi-Kergu tee 8. km-l alkoholijoobes 1974. aastal sündinud meesterahvas
sõiduautot, sõitis vastassuunavööndisse
teelt välja ja rullus üle katuse.
• Ajavahemikul 12.09 kell 2.30 kuni
11.15 on ukse lukustuse lõhkumise teel
sisse tungitud Raikküla
Mõned näpunäiteid, mida metsa minnes täita:
vallas Lipametsa külas
kõrvalhoonesse ning
• teavita metsa minekust alati oma lähedasi/tuttavaid
varastatud ATV Kawa• võimalusel mine metsa mitmekesi
saki KVF7504X4. Va• metsa minnes pane ennast alati soojalt riidesse
• võta kaasa laetud akuga mobiiltelefon/ võimalusel ka raline kahju 146 000
krooni.
kompass
• 12.09 kella 18.15
• pista taskusse kaasa natuke süüa/näksimist.
paiku Raikküla vallas

Raikküla-Päärdu tee 2. km-l
juhtis juhtimisõiguseta ja alkoholijoobes
1968. aastal sündinud meesterahvas sõiduautot Nissan Micra.
• 23.09 kella 17.00 ja 24.09 kella 7.30
vahel on Raikküla vallas Tamme külas
rippluku eemaldamise teel garaaži sisse
tungitud ja varastatud garaažis parkinud
veoautost ca 70 liitrit diiselkütet, kahju
980 krooni.
• 26.09 kella 00.30 ja 9.00 vahel on
Raikküla vallas Nõmmküla külas ukse
lahtikangutamise teel talu garaaži sisse
tungitud ja varastatud murutraktor Murray, murutraktori akulaadja, trimmer
Partner koos maski ja 2 paari traksidega,
muruniitja ning trimmeri segubensiini,
muruniiduki õli 0,5 l, 5- ja 20-liitrine kanister ja bensiini 95 kokku ca 15 liitrit,
kahju kokku 37 600 krooni.
• 29.09 kella 16.15 ja 30.09 kella
06.30 vahel on sisenetud Raikküla vallas
sigalasse, purustatud riietusruumide ja
laoruumi lukud, varastatud 30 m pikkune
pikendusjuhe ning sigala põrandale söödapunkrist maha lastud 6–7 tonni sööta,
esialgne kahju 5000 krooni.
Vanemkonstaabel Jaan Sildoja

Rapla loomakliinikul “VETAR” on hea meel kutsuda Teid
osalema üle-eestilises sooduskampaanias

KOERTE JA KASSIDE OMANIKUD!

“Kiibi või kaota“.

15. novembril 2009 a. toimub marutaudi vastu
TASUTA vaktsineerimine järgmistes kohtades:

Sooduskampaania periood on 1.10.2009-31.10.2009,
selles ajavahemikus on Eesti lemmikloomade registrisse
andmete kandmine loomaomanikule TASUTA.
Mikrokiibi paigaldamise hind on 230 krooni
(hind sisaldab ka visiiditasu).
Kui Teie loomal on kiip olemas ja Te soovite seda
registrisse kanda, on kiibi kontrollimise tasu 50 krooni.
Kliinikusse tuleb ikka tulla koos loomaga.

1. Kabalas vallamaja parklas
9.00 - 09.45
2. Lipal koolimaja juures 10.00 -10.45
3. Raikkülas postkontori juures
11.00-11.45
4. Purkus postkontori juures
12.00-12.45
Kui keegi soovib loomadele kompleksvaktsiini (175.-),
palun eelnevalt kokku leppida.

Loomakliinik ja lemmikloomapood “VETAR”
Tallinna mnt 15 Rapla
Tel. 485 7163, 5656 7989

P.S. Vaktsineerimispäeval kojukutseid ei toimu!
Info telefonil 5109840

PALUME EELNEVALT REGISTREERUDA!

Volitatud loomaarst Allan Mõttus

Raikküla Valla Leht



Linda Raus 100

sünnipäevanädala ürituste kava
9. oktoobril kell 17 Rapla Kultuurikeskuses
“Linda Raus 100” nädala avamine
13. oktoobril kell 14
Tõnise talu õuel ja Purku koolimajas
15. oktoobril kell 17
Vidriku talus Vägeval Jõgevamaal
16. oktoobril kell 19 Saku Valla Majas
17. oktoobril
kell 14 Rapla kalmistul
kell 15 Tammemäel
kell 16 Rapla Kultuurikeskuses, kus esitleme ka trükisooja kogumikku “Linda Raus 100”
Rapla Haridusselts ja
Rapla Kultuurikeskuse Linda tuba

Kõigile
sünnipäevalastele
päevi pikki, ilusaid,
aastaid palju ja toredaid!
September
83
Martin Rekkaro
81
Saima Junninen
80
Linda Tammaru
Hugo-Herbert Koplimets

Linda Rausi
juubelinädala avaüritus
Purkus teisipäeval,
13. oktoobril
Meenutades Lindat
14.00
Kogunemine Tõnise talu
õuel. Külalisi tervitab
Tõnise talu perenaine Ede
Talistu. Meenutused Linda
Rausi lapsepõlvest
14.30
Kogunemine Purku koolimaja ees
Lilled mälestustahvlile
Esinevad rahvatantsijad

65
Ene Vangonen
Tõnu Meresmaa
Ants Vainosaar
55
Sirje Mururand
Maret Satsi
Esti Riidak
50
Kalev Bristol

Õnne emale-isale,
jaksu pisipõnnile!
Raikküla Vallavalitsus

Lp Helga Kiis ja
Anne Linnametsa!
Palume vabandust, et
inimliku eksituse tõttu
jäite välja juulikuu
juubilaride nimekirjast.
Soovime Teile
tagantjärele palju
päikest igasse päeva
ning õnne ja tervist
edaspidiseks!

Mälestame lahkunuid
Raikküla Kultuurikeskuses
Laupäeval, 10. oktoobril
kell 21–01

Artur Altmets
Alex Rahuoja
Egeliis Tševka

Info: piret.maiberg@
raikkyla.ee, 5341 0009

Raikküla Vallavalitsus

70
Ahto Isakannu

Siia ilma sündisid

14.45
Kogunemine koolimaja
saali
Külalisi tervitab Raikküla
vallavanem Jaan Truuts ja
Raikküla naisrühm
Meenutades Lindat - poeg
Göran Raus, Laine Luik,
Tiiu Laurimaa
Päeva kokkuvõte, tänamine
Seltskondlik keskustelu,
kohvilaud karaski,
koduleiva ja meega

Linda Vanaveski
Laine Vahemets
Magda Heinaste
Leida Särekanno

PEOÕHTU
Tantsuks mängib TIIT
*Baar*
*Lauad ettetellimisel
Pilet 75.-

Raikküla Vallavalitsus

Raikküla Vallavalitsus kuulutab välja konkursi 2009-2010. aasta
talvehooaja lumetõrjetöödeks 4 erinevas piirkonnas (Raikküla, Purku,
Tamme ja Kõrvetaguse).
Täpsem info majandusnõunik Uno Marksonilt tel 511 6033.

Remondin vanu ahjusid.
Tel. 5341 4305.

Raikküla Valla Leht
Väljaandja Raikküla Vallavalitsus
www.raikkyla.ee

Pakkumised esitada hiljemalt 26. oktoobril kell 12.00
Raikküla Vallavalitsusse.

Trükitud Pärnu trükikojas
Hansaprint
Tiraaž 750

Toimetaja REET SAAR
reetsaar@hotmail.com, 5557 5936

