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Uku Masingu aasta väärikas lõpetus
Uku Masingu 100. sünniaastapäeva tähistamiseks korraldatud mälestusaasta lõppes 24. aprilli õhtul, igati tähendusrikkal ajal, sest järgmisel päeval
möödus 25 aastat selle suure mõtleja
surmast.
Lipa koolimajja oli taas kogunenud
saalitäis huvilisi. Seekord oli ennekõike tänusõnade ütlemise aeg, kuid suure
päraselt musitseerisid ka Anne Maasik ja
Heiki-Rein Veroman, kes esitasid Masingu tekstidele loodud laule.
Avati ka Uku Masingu mälestustuba
ja seal omakorda Masingu büst. Skulptor Tauno Kangro silitas veel hellalt oma
loomingut ja pajatas kuulajatele mahlaka
bassiga, et pakkus välja kolm kavandit ja
oleks soovinud ühe idee kohaselt saada
skulptuuri õue, et Masingut veel nähtavamaks muuta, aga väljavalijad eelistasid
praegust varianti.
Ohtralt tunnustust jagati Madis Villandile, kes valmistas skulptuurile suurepärase ja kõneka aluse: erinevatest kivimitest on välja voolitud 17 ülestikku laotud
raamatut. Arvestades seda, et Masing oli
suur iseõppija ja lugeja, on see väga tabav lahendus.
“Kutsusin Ukut sellele majale appi.

Suur töö on tehtud: Uku Masingu büsti valmistanud Tauno Kangro,
Masingu-aasta projektijuht Anne Kalf ja skulptuuri aluse valmistanud
Madis Villand. Reet Saare foto
Nüüd on ta kohal,” ütles Raikküla vallavanem Jaan Truuts. Kogu Masingu aasta
ettevõtmiste kohta, mis langesid juba masuaega, kasutas ta võrdlust, et kui tahad
midagi head saada, tuleb tahta võimatut.

Olgu meelde tuletatud, et Uku Masing
100 ürituste sari pälvis Rapla maakonnas
“Aasta tegu 2009” tiitli.
Järg lk 3

Muumi lasteaiarühm sai 25
18. aprillil tähistas Purku lasteaiarühm
Muumi oma 25. sünnipäeva. Peole olid
kutsutud lapsevanemad, lasteaia endised
töötajad, vallavalitsus ja koolieelsete lasteasutuste peaspetsialist Aime Peets maavalitsusest.
Peo avasõnad ütles Kabala lasteaiapõhikooli direktor Maire Roht, kes tegi
ülevaate lasteaia ajaloost. Lasteaiarühm
esitas lavastusmängu “Mutionu pidu”,
kus oli laulu, tantsu, luulet ja mängu.
Lapsed olid väga tublid – esinesid rõõm-

salt ja julgelt. Ka külalistele meeldis meie
etendus väga ja see tegi suurt rõõmu!
Õnnesoovid vallavalitsuselt andis
edasi vallavanem Jaan Truuts ja kingituseks toodi suur korv puuviljadega. Siiras ja südamlik oli Aime Peetsi õnnitlus.
Kingituseks saime suure muinasjuturaamatu ja kauni lillekimbu, mille pr Aime
andis väikesele Angeelikale.
Endiste töötajate sünnipäevatervitus oli lustlik, meenutati naljakaid hetki
lasteaia algusaastatest. Täname oma en-

dist juhatajat Milvi Lõhmust maiustuste
ja lillede eest! Sünnipäevapeo piduliku
osa lõpus andis Maire Roht tänukirjad ja
lilleõied lasteaia praegustele ja endistele
töötajatele.
Rikkaliku peolaua katsid lapsevanemad, kellele selle eest SUUR-SUUR
TÄNU! Maitsva kodutordi küpsetas Lipa
lasteaiarühma Lustilaps kokatädi Lea.
Täname oma toredaid lapsi ja lapsevanemaid ilusa peo eest!
Purku Muumi rühma kasvatajad
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Räägime sotsiaalteemadel
Raikküla vallas suletakse Valli külas asuv
sotsiaalmaja, mille elanikud paigutatakse
elama valla sotsiaalkorterisse. Sulgemise põhjuseks on päästeameti ettekirjutus
– majas asuvad ahjud ja elektrisüsteem
on tuleohtlikud.

saatega “Kaua võib” ega sapised internetikommentaatorid. Neid saab lahendada
ikka ise ja koostöös selle kogukonnaga,
kus me elame.
Valla terviseprofiil

Olgem sallivad!
Selline olukord on tekitanud palju
vastakaid arvamusi. Samas peaksime
suhtuma kaasinimestesse positiivselt.
Paljud arvavad, et sotsiaalkorter on midagi väga paha ja eemaletõukavat ning
veel hullemad on selle asukad. Me kõik
elame oma elu nagu oskame ja eales ei
tea, millal keegi meie hulgast võib sattuda olukorda, kus pole kusagil elada ja siis Sotsiaalnõunik Eha Kivi.
ongi võimaluseks sotsiaalkorter.
Sotsiaalkorterisse sattumise põhjused
võivad olla väga erinevad. Need inimesed Sotsiaalnõuniku vastuvõtuajad
on samuti kõik Raikküla valla elanikud
ja igaühel on õigus inimväärsele elule. Esmaspäeviti 10.00–12.00
Purku raamatukogu
Aegade algusest on kogukond (mida on
Teisipäeval
9.00–16.00
ka Raikküla vald) hoolitsenud oma kõiRaikküla
vallamajas
ge väetimate ja abi vajavate liikmete eest
Kolmapäeval
10.00–12.45
ning kogukonnast väljaheitmine või miRaikküla raamatukogu
nemaajamine tähendas kaugetel aegadel
Kolmapäeval
13.00–14.00
nende surma mõistmist. Arvan, et ühisLipa
koolimajas
kond on 21.sajandil arenenud nii palju,
et me sallime enda kõrval ka neid, kes ei Reedel 9.00–16.00
Raikküla vallamajas.
ole sellised nagu enamus ja kelle elamise oskus on veidi teistsugune. Probleeme
Kontakttelefon 48 65 672
saame lahendada alati koos.
eha.kivi@raikkyla.ee
Artikli kirjutamise päevaks (8. aprill)
on meie valda sündinud üheksa uut ja
lahkunud kaks vallakodanikku.
See, kuidas elame üle need rasked ajad,
Positiivne iive on rõõmustav ja
sõltub meist igaühest: naabrile halvasti
valla eelarve on sündide kasvuks
ütlemata jättes muudame me oma valla
valmis.
Toetustest

ja riigi PAREMAKS, koolis hästi õppides
muudame me oma valla ja riigi TARGEMAKS, hädasolijale kätt ulatades muudame me oma valla ja riigi HOOLIVAMAKS,
hoolikalt töötades muudame me oma valla
ja riigi RIKKAMAKS.

Tänavu ei ole eelarves ühekordseid sotsiaaltoetusi. Valla
eelarve järgi makstakse ainult
sünnitoetust 2500 krooni ja matusetoetust 1000 krooni.
1. aprillist on muutunud ka
toimetulekutoetuse maksmine. Kasutusel
on uus programm ja iga taotleja peab varuma kannatust: ei saa enam käia “märkimas”, nüüd tegeleme probleemi endaga!
Kindlasti leiame üheskoos ka lahenduse.
Igal taotlejal palun kaasa võtta isikut
tõendav dokument.
Talv tekitas küll pöörise valla rahakotis, kuid emotsionaalselt oli tänavune talv
hoopis midagi enamat kui pori põlvini

ja hall taevas maani. Kevad on tänaseks
päevaks end täie hooga käima saanud.
Usun, et elame rasked ajad üle ning peale
seda oleme tugevamad ja targemad juba
parematel aegadel. Igaüks küll eraldi ja
üksinda ei saa muuta majanduslangust
uuesti kasvuks, kuid koostöö, üksteisemõistmise ja värskete ideedega anname
me kõik selleks oma panuse. Probleeme
ja muresid ei lahenda meie eest ei Peeter
Võsa saatega “Võsareporter”, Ain Allas

7. aprillil oli ülemaailmne tervisepäev. Selleks päevaks oli Rapla maakonnas valminud viie valla terviseprofiilid,
nende hulgas ka Raikküla valla oma
(vaata www.raikkyla.ee). Kindlasti küsivad paljud, milleks see hea on ja mis kasu
see mulle toob?
Kuna meie oma rahakott on õhuke,
siis terviseprofiili põhjal saab kirjutada
projekte ja taotleda raha Euroopa Sotsiaalfondist. Selleks on plaan kutsuda
kokku valla ettevõtjad ja külade aktiivsed
inimesed, et arutleda ja teha arukaid otsuseid, mis on kasulikud nii Purku, Raikküla kui ka Tamme piirkonna külade igale
inimestele.
Mis siis on terviseprofiil?
Terviseprofiil on valla elanike tervise
ja seda mõjutavate tegurite kaardistamine. Terviseprofiil on abivahend inimeste
ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate
tervisetulemuste eesmärgistamisel ning
nende saavutamiseks vajalike tegevuste
ja vahendite määratlemisel.
Terviseprofiil on oma iseloomult
arengukava-laadne dokument. Probleemide ja tegevuste rõhuasetus on suunatud just tervisekäitumise ja tervisliku elukeskkonna kujundamisele.
Terviseprofiili mahtu võib suurendada peaaegu lõpmatuseni ning ideaalis saakski sellest mahukas ajas uuenev
andmebaas, mis kätkeb endas kogu tervisega seonduvat temaatikat. Edasine
terviseprofiili täiendamine, ülevaatamine
ja uuendamine on Raikküla valla terviseprofiili toimkonna ülesanne.
Terviseprofiili koostamisel osalesid
toimkonnana sotsiaalnõunik Eha Kivi,
Raikküla valla kultuuritöötaja Ene Kangur, Kabala Spordimaja juhataja Tarmo
Rahuoja, vallavolikogu liige Katre Luik
ja vallavalitsuse sekretär-registripidaja
Kaie Merila.
Tänan siin kogu toimkonna poolt kõiki neid inimesi, kes vaevusid täitma terviseprofiili ankeeti ja ka oma mõtteid ja
ideid on edasi andnud!
Eha Kivi
Raikküla valla sotsiaalnõunik

Raikküla Valla Leht
Uku Masingu aasta...
Algus lk 1
Selle raames on tähistatud emakeelepäeva, Masingu tekste lugesid gümnaasiumiõpilased, kooliteatrid etendasid ta
tekste, oli konverents “Rännates Uku
Masingu luuleradadel”, esitleti CD plaati “Uku Masingu tekstid helides”, peeti
kultuuripiknik Masingu sünnipaigas ja
lõpuks avati ka mälestustuba ja skulptuur, kui nimetada kõige suuremaid ettevõtmisi kohapeal. Üritusi jagus Tartusse
ja Tallinna. Anne Kalf märkis, et plaaniti
ka postmargi väljaandmist, aga selle sooviga jäädi pisut hiljaks. Taheti teha aasta
jooksul veebilehtegi, aga ta usub, et selleni veel jõutakse.
Projektijuht tänas aastat sisustada aidanud paljusid abilisi teemakohase mapiga.
Seejärel tänati teda ennast. Raplamaa
Partnerluskogu tegevjuht Jaak Vitsur tunnustas Anne Kalfi organiseerimisvõimet
ja põhjendamisoskust, mis aitas projektile toetajaid leida. Raplamaa Omavalitsuste Liidu direktor Silvi Ojamuru sõnas,
et kui selliseid Annesid oleks igas vallas,
suudaksime kõik oma maakonna suurkujud välja tuua.
Maavanem Tiit Leier tänas projektijuhti ja tema meeskonda julguse eest nii suur
ettevõtmine läbi viia. Rapla kirikuõpetaja
Mihkel Kukk avaldas lootust, et kui nii
eriilmeliselt on tähistatud Uku Masingu
90. ja 100. sünniaastapäeva, võiksid Masingu-aastad jätkuda, seda enam, et nüüd
on olemas ka tema mälestustuba.
Masingu tuba on veel värvilõhnaline ja


napilt sisustatud, kuid algus
on tehtud. “Selles toas peab elu
olema ja usun,
et saame sellega
hakkama,” kinnitas Anne Kalf.
Tal on mõttes
avada Lipa koolimajas Masingu vaimsuse ja
loovuse maja,
mis
võimaldaks täiskasvanuhariduse ja
konverentside
korraldamise
kaudu Masinguga üheealisel, 1909. aastal valminud
Lipa koolimajalgi ellu jääda.
Uku Masing 90 üritusi
juhtinud Koidu Pettai ja
Masing 100 projektijuht
Anne Kalf avaldasid lootust, et ehk on järgmise
projekti vedaja juba olemas: Merily Vinter, kes
õpib turismi ja on vallas
ametis infospetsialistina.
Õhtu lõpus maitsti koduleiba, mett ja piima ja
lasti endast läbi selle õhtu
ja Masingu aasta emotsioone.
Reet Saar

Uku Masingu tekste esitasid muusikud Anne
Maasik ja Heiki-Rein Veroman. Masingu toa silti
avab Rapla kirikuõpetaja Mihkel Kukk.
Reet Saare fotod

Moodustamisel on kaks MTÜ-d
20. aprill õhtul kogunes Raikküla külarahvas kultuurikeskusse, et pidada maha
üks tubli külakoosolek. Juba pikemat
aega on küpsenud mõte moodustada küla
MTÜ (praegu on meil seltsing Raikküla
tegusad), nüüd siis “haarati härjal sarvist”. Tublit tööd tegi Valeeri Luik külarahva kokkukutsumisel.
Külavanem Leino Luks tutvustas
MTÜ põhikirja. Arutleti, tehti ettepanekuid, avaldati mõtteid siiralt ja otse.
MTÜ põhikiri on kõigile tutvumiseks
koos täienduste ja paranduste tegemise
võimalusega Raikküla vallavalitsuses ja
Raikküla raamatukogus.
1.maiks tahaks MTÜ-le tuule tiibadesse saada.
Ene Kangur
Südamenädala raames kutsus vallavalitsus parvesauna kokku Raikküla valla

ettevõtjad, keda seekord kogunes 15.
Ühiselt arutati selle üle, kuidas ettevõtjad
saaksid kohalike elanike tervise hoidmisele kaasa aidata ja oleksid ka ise terved.
Ideed on olemas, et arendada välja terviserajad valla piirkondade vahel.
Teise teemana käsitleti oma mittetulundusühingu Raikküla Ettevõtjad moodustamist. Selle põhikirja kinnitamine
toimub 13. mail. Nüüd on vaja leida etteotsa ka juht.
Vallavalitsuse liige Eha Kivi nimetas juhuslikuks kokkulangevuseks seda,
et üheaegselt on vallas asutamisel kaks
MTÜ-d. See vorm võimaldab projektidega paremini raha taotleda ja on ka märk
kodanikuaktiivsuse tõusust. E. Kivi sõnul
on arutletud seda, et valla külades võiks
olla palju enam MTÜ-sid, mis omakorda
moodustaksid valla külade ühenduse.
Reet Saar

Kabala Lasteaia-Põhikooli

ühine suur perepäev
toimub
10. mail kell 17. 30
Ootame kõiki peresid, kelle
lapsed käivad meie koolis
või lasteaias.
Teretulnud on ka kõik teised,
kes tahavad osa saada meie
perepäeva kontserdist.
Alu Rahvaõpistu õmblustöökojas
(Keskkooli 1a, Raplas) teostatakse
järgmisi tasulisi õmblustöid:
• kergrõivaste õmblemine;
• rõivaste parandamine;
• kardinate ja voodipesu õmblemine,
• rõivalukkude vahetamine.
Info telefonidel 485 6438; 5374 7905
T, K, N, R 9.00–15.00
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Kultuuritööd korraldab MTÜ Purculi
Raikküla vallavalitsus sõlmis 2010.
Aastaks halduskoostöö lepingu MTÜga
Purculi, mille kohaselt MTÜ hakkab korraldama kultuuriüritusi Purku ja Kabala
piirkonnas ning käivitab kaks huviringi.
Selleks on Purculile vallaeelarvest eraldatud 70 000 krooni. Abivallavanem Margit
Pärna selgitas, et vald hoiab sel moel raha
kokku, kuid MTÜ-l on võimalik taotleda
projektidega raha juurde ja vallapoolset
summat saab sel juhul kasutada ka omaosaluse katteks.
Raikküla vallas on taolist töövormi
aastate eest varemgi kasutatud – siis osutas Raikküla Kultuurikeskuses teenust
Rapla Teatritegemise Selts.
MTÜ juhatusse kuuluvad Piret Maiberg, Katre Luik ja Kaido Kaljend. Maikuu jooksul toimub kolm üritust: 1.05
heakorratalgud Purkus, 15.05 Purku laat
ja 30.05 lastekaitsepäev Kabalas.
Purculi tegevusega seondub ka huumorituba, mis asub Purku endises koolimajas. Piret Maiberg rääkis, et siia kutsutakse esinema humoriste ja karikaturiste.
Juba on külas käinud Jüri Paet, Valdek
Alber, Tarmo Vaarmets, Hugo Hiibus
ja Raimo Aas. Külalised on kinkinud
ka oma joonistusi ja raamatuid, millest
hakkab tekkima huumoritoa eripärane ja
väärtuslik sisu.
Aga miks on MTÜ nimi Purculi? See
on Purku küla vana nimi.

Biolagunevad jäätmed ei
sobi olmeprügikasti!
Vastavalt 2004. aasta jäätmeseaduse paragrahvile 134 jõustuvad 16. juulil 2010
piirangud biolagunevate jäätmete prügilasse ladestamise kohta. See tähendab,
et prügilasse ladestatavate olmejäätmete
hulgas ei tohi biolagunevaid jäätmeid
olla üle 45 massiprotsendi, alates 2013.
aasta 16. juulist üle 30 massiprotsendi
ning alates 2020. aasta 16.juulist üle 20
massiprotsendi. Seepärast tuletame teile
meelde, et biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed ning biolagunevad köögi- ja
sööklajäätmed on taaskasutatav tooraine,
mida on keelatud panna olmeprügi konteinerisse või kilekotiga prügikasti kõrvale. Biolagunevad jäätmed on orgaanilised jäätmed, millest saadakse vastavas
jäätmekäitluskeskuses ümbertöötlemisel
toitaineterikas muld.
Aia- ja haljastusjäätmed (puulehed,
saepuru, okkad, niidetud muru, oksarisu,
lillemuld, muud aiajäätmed) tuleb viia
jäätmejaama või prügilasse või kompostida nõuetekohaselt eramu kinnistul lahtiselt aunas.
Köögi- ja sööklajäätmed (toidujäätmed, puu- ja köögivilja jäägid, kohvi- ja
teepuru, kohvifiltrid, majapidamispaber,
pabertaskurätikud) tuleb kompostida
nõuetekohaselt eramu kinnistul kompost-

ris või panna biojäätmete jaoks mõeldud
pruuni konteinerisse. Biolagunevad jäätmed tuleb enne konteinerisse viskamist
pakendada biolagunevast kilest või paberist kotti. Võib kasutada ka paberist jahuja suhkrukotti ning ajalehest valmistatud
torbikut. Kindlasti ei tohi kasutada tavalist kilekotti või plastkarpi. Biojäätmetesse ei tohi visata ka muid kompostimiseks
kõlbmatuid, vedelaid ega liigniiskeid
jäätmeid. Konteineri määrdumise vältimiseks on olemas biolagunevast materjalist vooderduskotid, mis paigaldatakse
konteinerisse pärast igat tühjendamiskorda. Biolaguneva kogumiskonteineri
saamiseks tuleb pöörduda oma piirkonna
jäätmevedaja poole.
Miks on selline seadusandlusest tulenev nõue vajalik?
Oluline on, et väheneks jäätmete ladestamine prügilatesse, millega on
võimalik vähendada keskkonnariske.
Kui biolagunevad jäätmed visata olmeprügi konteinerisse, ei ole neid
hiljem võimalik taaskasutusse suunata.
Valikkogumisega on võimalik
vähendada olmejäätmete veole tehtavaid
kulutusi.
Daisy Alatare
Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

Vaadake üle oma vanad fotod!
Raplamaa Omavalitsuse Liidu liikmed
on algatanud raamatu “Raplamaa vanadel fotodel” koostamise. Raamatusse
pannakse pilte igast vallast. Enamik raamatusse minevatest fotodest on võimalik
leida koostöös kollektsionääride ja muuseumidega, kuid ka teie kodualbumites
võib leiduda palju põnevat – tihti ei osata
piltide tõelist sisu hinnata. Näiteks mitu
inimpõlve tagasi tehtud sugulaste grupipilt talu õuel võib näidata selle ajastu
kohalikke rõivaid, liiklusvahendeid (jalgrattaid, hobused), arhitektuuri jm.
Palun vaadake üle oma fotoalbumid
ja juhul, kui hakkab silma midagi sellist,
mis võiks sobida raamatusse, andke vallale teada. Kui leiate fotosid, kus on mingi
tundmatu sündmus või võõrad inimesed,
pakkuge seda ikka valla kontaktisikule
näha. Loodame erinevate spetsialistide,

muuseumitöötajate, ajaloohuviliste ja
kollektsionääride abil rohkem teada saada.
Kui annate valda piltide olemasolust
teada, võetakse teiega
ühendust. Soovi ja vajaduse korral on võimalik tulla ka teie koju,
et saada täpsemat infot
fotodel kujutatu kohta.
Vald organiseerib fotode skaneerimise (mahapildistamise,
digitaliseerimise) ja ühtlasi
garanteerib – ükski foto
ei lähe kaotsi!
Väga oluline on fotode omaniku küsitlemine piltidel oleva kohta
ja selle teksti (võimalu-

se korral pildi tagaküljele) üleskirjutamine. Teiste valdade ja raamatukoostajate
kogemus näitab, et kodudes leidub veel
palju huvitavat ja ootamatut.
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Kabala koolis peeti kümnes
muusikanädal

Valla lauluvõistluse

5.–9. aprillini toimus Kabala koolis järjekordne ainenädal, milleks seekord oli
kümnendat korda peetud muusikanädal.
Selle eestvedajaks ja läbiviijaks oli kooli
muusikaõpetaja Anu Siniroht.
Ettevõtmine algas ülekoolilise muusikateemalise viktoriiniga, kus osales seitse võistkonda. Viktoriinis tuli tunda nii
muusikateooriat, arvata ära tantsud ja pillid, olla osav hääle- ja kooriliikide tundja. Parimateks olid võistkond Tuvikesed
73 punktiga, Rosinad 71 ja Tärkajad 66
punktiga.
Nädala jooksul valmisid kõikides
klassides huvitavad loovtööd, mis olid
inspireeritud klassikalisest muusikast. 7.
aprillil oli tantsutund algklasside õpilastele, kes vihtusid ühiselt tantsida “KaeraJaani”, “Tibutantsu” ja “Mutionu pidu”.
Tublimateks ja aktiivsemateks olid I
klassist Eneli Maltsar ja Eron Talisoo, II
klassist Maarja Leht ja Marcus Volt, III
klassist Anu Piirsalu ja Egon Talisoo ning
IV klassist Gerda Blande.
8. aprillil peeti toimus Raikküla valla
laulukonkursi “Laululind-12” koolisisene
eelvoor, kus osales rekordarv lauluhuvilisi. Žüriil tuli 42 laululapsest välja valida
parimad ja päeva lõpuks oli välja selgitatud need 11, kes läksid kooli esindama
valla laste lauluvõistlusele.

Raikküla valla laste lauluvõistlus “Laululind XII” toimus 18. aprillil Raikküla
Kultuurikeskuses. Kabala lasteaia–põhikooli koolisisesel konkursil osales 42
õpilast, lauluvõistlusel pani end proovile
22 last, kellest lasteaiast oli 6 ja koolist
14, vilistlasi oli 2 ja Lipalt 7 osavõtjat.
Žüriis hindasid laululapsi Kadri Vilsoo, Kärt-Tiia Kipper ja Merily Vinter.

Muusikanädal lõppes reedel playbackide esitustega. Siin oli vahva nii I klassi koor koos dirigent õp Hele Ojamaaga, kes esitasid laulu “Viis viimast” kui
akordionist Sander Saanküll või Katriin
Ozornina Lady Gagana.
Muusikanädal oli täis tegemisi, millest igaüks võis leida enda jaoks midagi
sobivat. Suur tänu kuulub entusiastlikule
ja endast kõike andvale muusikaõpetajale
Anu Sinirohule, kellel jätkus harjutamiseks aega kõikide laululaste tarvis.
Õppeaasta pole veel aga lõppenud.
Kohe-kohe algab võõrkeeltenädal, kus
põhitähelepanu on inglise ja vene keelel.
Esimene maikuu nädal on aga pühendatud loodusainetele, kus kindlasti kujunevad huvitavamateks õppekäigud Nõva
metsadesse ja Kabli randa.
Käivitunud on ka vanapaberikogumine, sest võtame kooliga osa üritusest Vanapaber-2010 aktsioonist.
30. aprill on koolis suur koristuspäev, kus ühiselt tehakse korda koolimaja
ümbrus. Jäänud on ainult üks kuu tõsist
tööd ja ongi taas kätte jõudmas suvi. Selleks, et unistused täituksid, soovin kõigile
jõudu ja sihikindlust püstitatud eesmärkide saavutamiseks.
Koidu Pettai

Raplamaal hakkavad veerema hoburakendid
Mai eelviimasel nädalavahetusel toimub Kehtna valla Lau külas teist aastat kaasaegne hoburakendite kolmevõistlus. Ürituse “Raplamaa rakend 2010” raames valitakse
ajaloolise rakendispordi parimad nii eestlaste kui ka lähinaabrite hulgast. Korraldajad
kutsuvad kõiki huvilisi jälgima ajaloolist ning äärmiselt põnevat spordiala.
Võistluse korraldamise eest aitavad hea seista Tori Hobuse Selts, Ingliste Külaselts, Madise tall ning toetavad paljud teised firmad ja eraisikud.
Ühtlasi antakse välja eriauhind parimale Raplamaa rakendimeeskonnale. Tulge
toetama oma maakonna rakendisportlasi.
Võistlus on kahepäevane ja koosneb kolmest alast: koolisõit, täpsussõit ja maraton
(ehk rahvakeeli kross maastikul).
Ajakava
Laupäeval, 22.05.2010
12:00 avamine, tervitussõnad, koerteshow.
12:30 koolisõit ja täpsussõit.
Pühapäeval, 23.05.2010
12:00 maraton (kross maastikul ja karjääris).
Sissepääs võistlusele tasuta. Avatud kohvik, ratsutamise ja vankrisõidu võimalus.
Varju Kuusemets,
Raplamaa Rakend 2010 toimkond

tulemused

Tulemused
3-7a vanuserühm:
I koht Marta-Mia Laan
II koht Hailely Vinter
III koht Stella Paeste
8-10a vanuserühm:
I koht Katriin Ozornina
II koht Lauri Raudsepp
III koht Eron Talisoo
11-13a vanuserühm:
I koht Aliis Siniroht
II koht Stephanie-Beatrics Aus
III koht Gerda Blande
14-15a vanuserühm:
I koht Elis Tammet
II koht Anete Düüna
III koht Krislin Laurimaa
16.a... vanuserühm:
I koht Anete Altmets
II koht Eliko Talisoo
III koht Heli Altmets
Laulud õpetasid selgeks Heldi Tagel
ja Anu Siniroht.
Kuni žürii otsustas, esinesid Krislin
Laurimaa ja Aliis Siniroht flöödipaladega. Ene Kanguri eestvedamisel lauldi
“Kui tuju hea” ja seltskonnatantsu plaadi
järgi, mille Aivar Arak peale pani, tantsisid lapsed laval erinevaid tantse.
Oli tore laulu täis pühapäev!
Anu Siniroht
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2010. aasta eelarve võimaldab tagasihoidlikku äraelamist
Aeg liigub linnutiivul: 2010. aastast on
möödunud juba pea neli kuud. Lumerohke talve järel on saabunud kevad, jüripäevgi, mida peetakse rahvakalendris
oluliseks muutuste toimumise ajaks, on
möödas ja maainimestele kätte jõudnud
kiire põllutööde aeg. Käesolev ajaleht on
selle aasta esimene, seega on paslik tagasi vaadata aastaalguse tegemistesse.
Vallavalitsuse ja volikogu põhiliseks
tegevuseks oli valla eelarve koostamine:
arutelud, nõupidamised, muremõtted,
kuidas edasi liikuda suhteliselt kasina
eelarvega. Olgu teadmiseks, et parimal
eelarveaastal (2008) on Raikküla valla
eelarve maht küündinud ~29 miljonini,
sellest ligikaudu 5 miljonit on moodustanud investeeringud.
Elame säästurežiimil
2010. aasta eelarve on pea 10 miljoni võrra väiksem: tulude kogumahuks on
planeeritud ~19 miljonit. Investeeringutest ei saa juttugi olla.
Rahanumbrid räägivad ise enda eest.
Et eelarveaasta ots-otsaga kokku saada,
oli vaja teha tõsiseid pingutusi ja väga
ebameeldivaid otsuseid. Kokkuhoiurežiimile on suunatud kogu vallaelu: on
vähendatud kõikide vallavalitsuse ja valla allasutuste töötajate palka kokku 1214%, vaadati läbi senikehtivad lepingud
ja vajadusel vahetati lepingupartnereid,
et saavutada minimaalnegi kokkuhoid,
vähendati koolituskulusid, koondatud on

haridusnõuniku vaba ametikoht – Maie
Kuusemets asus tööle Rapla valla kultuurinõuniku kohale ja seoses tema lahkumisega otsustati uut haridusnõunikku enam
tööle mitte võtta, vaid jaotada tööülesanded olemasolevate vallaametnike vahel.
Vallavalitsuse poolt pakutud maamaksumäära tõstmise eelnõu ei leidnud
volikogus heakskiitu, seega jääb maamaksu laekumine samale tasemele 1,4
milj krooni, kuid tahaks maaomanikele südamele panna, et leitaks võimalus
tasuda eelmise aasta maamaksu võlg
100 000 krooni.
Teetööde raha napib
Peab kahjuks tõdema, et riigi poolt
teedehoolduseks ettenähtud summad on
aasta-aastalt vähenenud. Kui üleeelmisel
aastal oli selle suuruseks veidi üle miljoni, siis juba teist aastat järjest on teede
hoolduseks 296 800 krooni. Möödunud
lumerohke talv nõudis teede¬hoolduseks
olevast rahast suurema osa, mistõttu kevadiseks, suviseks ja sügiseseks
teehooldu¬seks raha napib. Valla teed on
kahjuks sellises seisus, et hööveldamine
suurt ei aita, sest hööveldamiseks sobilik
pinnas on teedelt kadunud, jäänud on kivine aluspind, mistõttu professionaalsed
teehööveldajad pole nõus omi masinaid
meie teedele lõhkuma tulema. Uue kruusa-liivakihiga teede katmiseks vahendeid
pole. Päris hööveldamata teed siiski ei
jää. Peab aga tunnistama, et teede hööveldamisega oleks
tulnud juba paar
nädalat
tagasi
alustada. See on
vallavalitsuse vastaval
ametnikul
õigeaegselt tegemata jäänud.
Volikogu on
prioriteediks pidanud lapsi, seepärast
otsustas
volikogu jätkuvalt
laste huviharidust
toetada sajaprotsendiliselt.
Kultuurivaldkonna rahastamine on eelnevatelgi
aastatel olnud suhteliselt tagasihoidlik ja seetõttu võib

öelda, et selles valdkonnas polnudki eriti
kuskilt kokku hoida.
Vaatamata valla õhukesele rahakotile
ei ole volikogu ega valitsus mustas masenduses, vaid seda meelt, et tuleme siiski toime.
Lootust ei tohi kaotada!
Vanasti sõlmiti jüripäeval uusi lepinguid, vahetati peremeest, kui too juhtus
kitsi või ülekohtune olema. Tahaks sisendada optimismi nendele, kellel täna pole
kindlat töökohta ega sissetulekut. Suveperioodil on hooajatööd ehk lihtsam leida. Püüdke kasutada kasvõi ajutisigi tööotsi, kuni on võimalik paremat leida. On
aga väga oluline, et ei kaotataks lootust,
ollakse ise aktiivne ja suheldakse ümbritsevate inimestega. Üht-teist on võimalik
ka ilma rahata ära teha – oma koduümbrust ja küla saab koristada lihasterammuga. Soovin kõigile head osalemist 1. mai
koristustalgutel.
Lisaks muremõtetele on siiski vallas toimunud palju positiivset. Heaks
uudiseks on see, et Purkus loodi MTÜ
Purculi, mis pakub kultuurilist teenust
selles piirkonnas elavatele inimestele,
kuid teisigi valla elanikke on kutsutud
sealsest kultuurielust osa saama. Iga uue
mittetulundusühingu loomine on märk
kodanikuaktiivsuse suurenemisest ja see
on kohaliku elu arengule vaid kasuks.
Edukalt jõudis lõpule Raikküla valla
suurprojekt “Uku Masing 100”, mis tõstis Raikküla valla nii maakonna kui vabariiklikule pjedestaalile – meid märgati,
meist räägiti.
Kaunilt kõlasid laululaste esitatud viisid, nauditav oli taidlejate kontsert vabariigi aastapäeval.
Tublid on olnud meie valla ettevõtjad,
kes on võtnud vaevaks kirjutada projekte
erinevatesse fondidesse, et saada lisaressursse oma ettevõtluse arendamiseks. See
on üsna bürokraatlik masinavärk, aga kui
toetust saadakse, on see igal juhul abiks.
Omalt poolt soovin kõikidele vallaelanikele kena kevadet, parajalt päikselist suve ja saagirohket sügist, rohkem
positiivset mõtlemist ja üksteisesse heatahtlikku suhtumist! Nii on võimalik rasketest aegadest lihtsamalt üle saada.
Raikküla vallavolikogu esimees
Anne Kalf
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Aadress olgu ikka õige
Elukoha aadress
rahvastikuregistris õigeks!
Tahaksin veelkord kõigile Raikküla vallas elavatele inimestele südamele
panna, et tegeliku elukoha registreerimine rahvastikuregistris on kohustuslik
(rahvastikuregistri seadus § 391). Tegeliku elukoha mitteregistreerimist võib
käsitleda valeandmete esitamisena.
Karistusseadustiku § 280. Valeandmete esitamine
(1) Ametiasutusele valeandmete esitamise eest, kui see on toime pandud
ametliku dokumendi või muu hüve või
tulu saamiseks, - karistatakse rahalise
karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
Veelkord aadresside muutmisest
Inimestes on segadust tekitanud asjaolu, et majaaluse maa Kinnistusraamatusse kandmisel saab maale antud nimest
sellest momendist ka maja nimi. Kõigis
registrites (maa-, ehitis- ja rahvastikuregister jne) peab hoonel olema ühtne
aadress. Eelmises valla lehes kirjutas
peamaakorraldaja Astrid Koplimäe täpsemalt muutmisele minevatest aadressidest, mis on praegu kehtiva seadusega
vastuolus ja tuleb lähitulevikus korrastada (näiteks Sääre-5, Purku-3, Keskuse
tee 3, Elamu nr 22 jne). Kindlasti teavitab Astrid Koplimäe asjaosalisi kirjalikult protsessi käigus.
Muutunud nimedega majade elanikud peavad ise hoolitsema, et nende
postiaadress oleks õige. Raikküla kü-

Raikküla vallas oli 1. jaanuari 2010
seisuga 1712 elanikku, neist mehi 859
ja naisi 853.
2009. aastal sündis 20 last, neist poisse 12 ja tüdrukuid 8. Suri 17 inimest,
neist 7 meest ja 10 naist. Seega oli 13
aasta järel loomulik iive taas positiivne.
27.04.2010 seisuga on vallas sündinud 9 last, neist 6 poissi ja 3 tüdrukut ning surnud on 4 inimest: 2 meest
ja 2 naist.
las näiteks “Kodunurk”, endise nimega
“Keskuse 5”, Tamme külas “Pärnapuu”,
endise nimega “Pärna”. Kui selliste majade elanikud kirjutavad oma aadressi,
siis kirjapilt peaks olema korteri nr 1
puhul Kodunurk-1, Pärnapuu-1 jne, kusjuures sidekriips maja nime ja numbri
vahel näitabki, et tegemist on korteriga. Rahvastikuregistris sai parandused
tehtud kohe peale Kinnistusraamatusse
kandmist.
Õnnitlustest
Soovime ka edaspidi õnnitleda meie
valla eakaid inimesi ja juubilare valla lehes. Kõik juubilarid aga ei soovi, et nende andmed ajalehes avaldatakse ning sel
puhul palun minuga ühendust võtta kas
telefoni 4865560 või e-kirja teel kaie.
merila@raikkyla.ee ning seejärel lisan
Teid õnnitluse mittesoovijate nimekirja.
Kaie Merila
sekretär-registripidaja

Head tervist!
Kõigil soovijatel on Raikküla valla
kodulehel võimalus tutvuda vastvalminud, täiendusi ja täpsustusi ootava
Raikküla valla terviseprofiiliga. Tegemist on tõenäoliselt viimaste aegade
kõige põhjalikuma terviseuuringuga
Raikküla vallas.
Pea poolsada lehte uurimust tundub
võibolla paljudele bürokraatiana ja jätab
mulje, et nii mõnelgi inimesel pole olnud
targemat teha. Tegelikult on dokument
vajalik, et taotleda täiendavat raha Raikküla valla rahva tervise jaoks.
Oleme maakonnas kõvad keskmikud
oma probleemidega. Seega ei ole põhjust
väga hõisata, kuid ei pea ka masendus-

se langema. Leheveergudel kõike seda
ümber kirjutada, mis profiilis kajastub, ei
ole mõtet. Selle materjaliga saab tutvuda
valla kodulehe kaudu.
Kõik, kes tahavad anda oma panuse
Raikküla valla terviseedendusse, on ooda
tud täitma küsitlusankeeti, mida saab
uuendatud kujul alates maikuust raamatukogudest. Kutsume teid ka osalema
aruteludel, tervise- ja spordiüritustel.
Jõudu arvutite, televiisorite, hamburgerite ja friikartulite, tubaka ja alkoholi
maailmas tervislikuks jäämisel, ilusat kevadet ja veel kord head tervist!
Tarmo Rahuoja

Meeldetuletuseks
jalgratturitele
Raikküla vald arvudes
(17.11.2009 – 15.04.2010):
Väärteoteateid: 118
Liikluseeskirja nõuete rikkumisi: 103
Muid sündmuseid/teateid: 7
Kuriteoteateid: 8
Kevadised päikesepaistelised ilmad
on sundinud inimesi oma talvekorteritest
välja tooma jalgrattaid ning mopeede.
Üha enam näeb tänavatel ringi vuramas
tervisesportlasi ning muidu harrastajaid.
Paraku hakkavad tänavapildis ratta seljas
silma ka väga väikesed lapsed, kellel ei
tohiks veel liiklusesse asja olla.
On positiivne, et lapsed õpivad juba
varakult tasakaalutunnetust ning jalgrattasõitu, kuid ohutum oleks neile seda
õpetada oma majapidamise territooriumil, mitte tänaval liikluses.
Alla kümneaastane liikleja ei oska
hinnata liikluses varitsevaid ohte ning
on üks suuremaid riskiallikaid sattumaks
liiklusõnnetuse ohvriks.
Liikluseeskirja §229 sätestab, et sõiduteel sõitev jalgrattur peab olema vähemalt 10 aastat vana. Samuti peab liikluseeskirja §230 kohaselt 10–15-aastasel
jalgratturil mujal kui õuealal olema kaasas ohutu sõidu võtete tundmist tõendav
tunnistus.
Jalgrataste seisukorra üle ei saa etteheiteid teha. Enamjaolt on ratastel
olemas liikluseeskirja §232 kohaselt
nõutavad signaalkell, töökorras pidur,
vähemalt ühel ratta mõlemal pool kollane helkur ning ees valge ja taga punane tuli või viimast asendav punane
helkur.
Eelpool nimetatud jalgrattaga seotud
nõuded ei ole välja mõeldud kellegi kiusamiseks, vaid ohu minimaliseerimiseks
liikluses.
Mitmel korral olen pidanud tänaval
väikeste jalgratturitega vestlema teemadel, kus tohib sõita ning kus mitte. Õnneks siiani ühtegi õnnetust juhtunud ei
ole.
Kõige hullema ära hoidmiseks, kallid
lapsevanemad, jälgige oma lapsi ning vajadusel jagage neile õpetussõnu, kuidas
õigesti liigelda!
Sooja kevadet soovides
piirkonnavanem
Jaan Sildoja
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Kõigile
sünnipäeva
lastele
päevi pikki,
ilusaid,
aastaid palju ja
toredaid!
Detsember
88
Asta Pajo

Hilma Baumeister
Eevi Lai

82
Helju Kuusik

75
Elvi-Elviine Tarto

81
Helbe Lossmann

70
Eino Jõesar

70
Aadu Sarapuu

60
Helle Tetsmann
Helle Kaljuorg
Õie Saanküll

65
Marve Kivilo
Juta Aljas

86
Vahur Andressoon
Ulla Kaselaan

55
Peeter Pärdi
Uno Kivinurm
Lii Keelmann

83
Erni Tammaru

50
Viive Toomla

80
August Ojamaa

Veebruar

70
Kalju Kivioja
Milvi Muliin
Helgi Rekkaro

97
Helga Kensapä
93
Linda Tulvik

60
Ene Kamarik
Mare Tuul
Malle Tõitoja
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50
Marike Uusjärv

Mälestame lahkunuid

Aprill
92
Ella Aasoja
90
Helmi Uetallo

65
Riina Aaren
60
Anni Saveli
Viktor Tihanovski

83
Maimu Reiser

83
Joanna Leier
Salme Ljubimova

81
Silvia Reimann

82
Asta Vaiksaar

75
Ellen Mulin
Meeri Spelman

81
Maimu Luhari
Aino Koplimets

70
Jüri Sark
Heino-Johannes
Vahemets
Viktor Vangonen
Linda Vinter

75
Maire Kivioja

50
Alar Pailk
Jaanuar
89
Voldemar Meresmaa
88
Asta Preegel
87
Ilse Rahkema
83
Helma Kivinurm
Peeter Rekkaro
Anna Kosemaa
80

55
Ülle Sale
50
Helgi Trummal
Märts
90
Elsa Erm

60
Tamara Uuetalu
Karla Keelmann
Toomas Soomets
55
Peep Ummalas
Sirje Klauks
50
Maaris Hüür
Enn Puntso
Aare Tiido

83
Ella Laimets
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Väljaandja Raikküla Vallavalitsus
www.raikkyla.ee

Renet Padjus
Markus Raba
Artur Laan
Kirsika Kaljaspolik
Adele-Marie Uustallo
Marbell Leo
Marek Sillavere
Janek Sillavere

55
Henno Viher

86
Salme Oraste

55
Taimi Ummalas
Ingrit Karp
Olev Kalf
Jüri Makejev

Siia ilma sündisid

Trükitud Pärnu trükikojas
Hansaprint
Tiraaž 750

Sirje Matkevicius
Arseeni Saare
Jüri Viher
Hilda Svistunova
Raikküla Vallavalitsus

Falcol Grupp OÜ
• Kaeve-, planeerimis- ja lammutustööd
• Teede ja platside ehitus
• Haljastustööd
• Raietööd
• Piirisihtide puhastus, piirikupitsate
paigaldus ja müük
Hinnad kokkuleppel!
Info 53 962 278 või
falcolgrupp@gmail.com
OÜ Mau&Pojad
teostab hoonete mõõdistamisi ja
geodeetilisi töid. Tel: 53019216;
e-mail: andres@mau.ee
www.mau.ee
Palgisaagimisteenus mobiilse lintsaekaatriga kliendi õuel või metsas.
528 0616, ardi.soovik@eesti.ee

Toimetaja REET SAAR
reetsaar@hotmail.com, 5557 5936

