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Raske valik on end õigustanud
Lõppemas on aasta 2011, meie esimene euro-aasta. Kuidas see
mõjub meie elule, näitab aeg.
Raikküla vallale oli see kestmajäämise ja tõestamise aasta, see
oli raskete otsuste tegemise aasta. Vanasõna ütleb: seitse korda
mõõda,üks kord lõika. Arutasime riigi stabiliseerimisfondist raha
taotlemist pikalt ja see otsus tuli raskelt. Nüüd võib tunnistada, et
see oli õige tegu. Oleme suutnud hariduskulud teistele omavalitsustele tasuda ja reservigi on kogutud.
Aitäh kõigile, kes sellesse asjaajamisse mõistvalt suhtusid
– tuli ju meist igaühel millestki loobuda.
Aastalõpp on kiire aeg. Enne kui kodud pidulikus jõulurahus
särama ning lõhnama hakkavad, ootab veel tuhat toimetust.Tänud
kõigile, kes valla tegemistes oma teoga või hea sõnaga kaasa on
aidanud!
Rahulikke jõulupühi ja head uut aastat kõigile!
Raikküla vallavalitsuse nimel vallavanem Jaan Truuts

Katre Kõrgema fotol on see, millest me eelmisel talvel
küllastusime ja mida tänavu juba ootame – lumi. Valge
ja puhas, mis muudab nii ümbruse kui hinge heledamaks ja annab selle õige jõulutunde.

Oma kätega loodud jõulutunne
Inimesed ütlevad, et jõulutunne on sel aastal
pea olematu: pori, lund pole, miski on puudu. Jõuluootus seostub ikka oma ümbruse
ehtimise ja sättimisega, suurpuhastuse tegemisega oma hinges ja ümber, kaunistuste ja
kingituste valmistamisega.
6. detsembril oli Kabala lasteaia Lepatriinu rühmas kõigil soovijatel võimalus endale
jõulutunnet luua. Kutsusime koos meisterdama nii lapsevanemaid kui pedagooge. Sai
viltida seepe ja õppida nõelviltimist, voltida
origamitehnikas kuuske, meisterdada 3D lumehelbeid, maalida laastumaali, valmistada
kauneid ingleid.
Koostegemise idee oli ka valmistada
esemeid jõululaadale heategevusmüügiks.
Osalejaid polnud kahjuks palju, aga tundus,
et kõik tulijad jäid rahule ja töid tehes lendas
aeg linnutiivul. Ka lapsed meisterdasid koos
õpetajaga toredaid märkmikke.
9. detsembril toimuski Lepatriinu rühmas jõululaat, mida olid kutsutud külastama
kõik huvilised. Pakkusime pisimeisterdusi,
jõulukaarte, sokke, salle, rätte, kindaid, see-

pe, pajalappe – nomenklatuur oli üsna lai.
Võimalik oli maiustada kringli, koogi, muffinite ja küpsistega. Eriline tõmbenumber oli
õnneloos, mis võlus eelkõige õpilasi. Õnneloos jätkus veel esmaspäevalgi.
Huvilisi laadal oli, aga rohkem oleks oodanud ka külaelanike uudishimu – reklaam
oli poes väljas!
Maiustuste, pisimeisterduste ja õnneloosi

tulu jääb lasteaia kasutusse, selle täpset rakendust veel arutame.
Pisimuredele vaatamata lugesime nii
koostegemise kui laada kordaläinuks ja usume, et taolisi ettevõtmisi peaks korraldama
edaspidigi.
Kauneid ja rahulike jõule kõigile!
Lepatriinu rühma õpetaja
Marge Oruväli
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Hoiame oma valla ainsat kooli
1998. aastal ütles Kabala põhikoolis mu
tütre klassijuhataja üles kerkinud probleemide kohta mulle, et töö on tellija
materjalist – no see oli ikka päris valus
ninanips. Peale pikka mõtlemist sain aru,
et olengi tellija, kes on andnud oma kõige
kallima siia kooli ja soovin saada maksimaalset teenust. Kõik ju teame, et klient
on kuningas.
Mida klient siis soovib? Ma tahan, et
mu laps oleks õnnelik. Tahan, et ta lapsepõlv oleks võimalikult muretu, arendav
ja huvitav.
Selle kõige saavutamiseks viisin oma
lapse 1. septembril Kabala koolimajja
aktusele, et alustada kooliteed. See sobis
meie plaanidega kõige paremini. Kool
asub paarisaja meetri kaugusel kodust,
laps saab kauem magada, tee kooli on lühike ja turvaline.
Klassis on vähe õpilasi, seega saab
laps õpetajalt maksimaalselt tähelepanu.
Koolis on tuttavad lapsed ja ka paljud
töötajad – kohaneda koolis on lihtne ja
suhted on sõbralikud. Õppetöö kulgeb
igas koolis ühtemoodi. Õpetaja annab
edasi teadmisi, õppimine ja aine omandamine oleneb ikka lapsest, tema võimetest
jas motivatsioonist.
Olen oma kooliga kontaktis iga päev,
laps tuleb koolist ja ma saan kohe tagasisidet. Laps räägib hea meelega toimunust, hinntest, toidust, mängudest vahetundidel ja paljust muust. Ma leian selle
aja, et ta ära kuulata. Püüan osaleda ka ise
kõigil kooli üritustel.
Nüüd siis neli aastat kooli „klient“
olles, leian, et oleme lapsega teinud hea

valiku. Meie eesmärgid on täidetud. Laps
läheb hommikul kooli, lauluviisid suus,
ja tuleb lauldes üle õue kodu poole. Talle
meeldib koolis käia. Võrreldes sõpradega
teistest koolidest on teadmised ja oskused samad.
Ma ei saa öelda, et ei oleks olnud ühtegi negatiivset juhtumit, kuid need on
kiiresti lahendatud, sest sekkun ise kohe,
kui mulle miski meeldib ja ka siis, kui ei
meeldi või tundub vale.
Kutsun teid, kallid praegused ja tulevased Kabala kooli lapsevanemad, olema
„omakasupüüdlikud kliendid“. Selle all
ei mõtle ma üleolevat suhtumist, vaid
võtke koolielust maksimum. Tundke
huvi, mida lapsed teevad tundides ja huviringides. Osalege üritustel ja koosolekutel. Motiveerige oma lapsi hästi õppima, aidake neid ja paluge koolist abi, kui
kõik ei lähe väga ladusalt. Suhelge oma
lapsega kooliteemadel ja suhelge õpetajatega. Nad on väga toredada inimesed,
head oma ala spetsialistid ja neil on hea
meel, kui tunneme huvi laste tegemiste ja
õpetajate töö vastu.

Meie Kabala kool (Raikküla valda ainus alles jäänud kool) püsib nii kaua, kui
meie lapsevanematena oleme huvitatud,
et meil oleks oma kool. Kuni meil on veel
lapsi, kes kooli lähevad ja kuni nad veel
otsustavad, et tahavad õppida oma koolis,
seni kestab see kool.
Olgem ikka oma valla ja küla patrioodid! Osaleme oma külade arengus ja ärme
laseme olemasoleval taristul välja surra.
Hinnakem seda, et meie vahetus läheduses on kool, kus on sõbralik ja turvaline
keskkond õppimiseks, on head sõbrad ja
õpetajad, kelle tähelepanu alt ükski laps
naljalt eemale ei jää.
Ootame kooli hoolekoguga kõikide
inimeste ettepanekuid, mis muudaks õppimise Kabala koolis veel paremaks ja
huvitavamaks või mis teeb muret ja tuska. Teretulnud on ettepanekud tunnivälise tegevuse kohta. Milliseid huviringe ja
vabaajategevusi võiks kool veel pakkuda? Millised üritused pakuksid huvi nii
lastele kui ka lastevanematele? Olge avatud suhtlema lastega, õpetajatega, hoolekogu liikmete ja kohaliku omavalitsuse
kui kooli pidajaga nii heas kui mitte nii
heas!
Lapsevanemad võivad koolielus kaasa rääkida kordades rohkem, kui senini
harjutud. Saatke oma arvamused e-mailile, mille leiate kooli kodulehelt. Ootan ka
õpilaste ettepanekuid ja aravmusi.
Soovin kõigile ilusat jõuluaega ja
rõõmurohket aasta lõppu!
Kabala Lasteaia–Põhikooli
hoolekogu esinaine Anne Leht

Vilistlane Kaupo Arro innustas oma keha ja tahet treenima
Kabala koolis on olnud sportlik ja tervis
edenduslik õppeveerand: oleme kehalise
kasvatuse tundides hoolega tantsinud,
rakendusvõimelnud ning erinevaid pallimänge harjutanud.
Osalesime 5.–7.klassi meeskonnaga
koolinoorte korvpalli meistrivõistlusel,
kus saavutasime kuue põhikooli seas 2.
koha. Markus Aedla oli meie võistkonna
osavaim korvikütt.
4.–6. klassi rahvastepallivõistlusel
jäime 8 kooli arvestuses 5. kohale.
Kabe MV-l olid meie edukaimad Jarmo Aedla (9. kl) 4. koht ja Anete Düüna
(8. kl) 5. koht.
9. detsembril algas kooli traditsiooniline tervisenädal, mille avakülaliseks

kutsusime 2005. a vilistlase Kaupo Arro.
Kaupo rääkis õpilastele kaasahaaravalt
oma poksi juurde ja tippu jõudmise loo.

Oli huvitav teada saada, et olles hetkel
vaid 22aastane, on ta kolmekordne Eesti meister (kuni 75 kg), käesoleva aasta
Balti riikide meister, kuulub Eesti poksikoondisesse, kuid treenib valdavalt üksi
ning teeb ka treeneritööd Rapla ühisgümnaasiumis. Kaupol seisavad ees võistlused, mille kaks esimest pääsevad Londoni olümpiamängudele. Soovisime kogu
kooliga talle palju edu.
Kaupo jättis õpilastele olulise sõnumi: kasuta juba kooliõpilasena iga võimalust, et oma keha ja tahet treenida, sest
see avab sulle tee laiemate valikute ja huvitavama elu poole.
Kabala LA-PK kehalise kasvatuse
ja terviseõpetaja Reet Tiisaar
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Koolielus on suur tähelepanu õppekäikudel
Käesolev õppeaasta on kestnud pea kaks
veerandit. I, IV ja VII klass on alustanud õpinguid uue õppekava järgi, teised
püüavad sammu pidada kõige uuega ja
leida endas soovi ja tahtmist hästi õppida.
Kuna uues õppekavas on küllaltki suur
tähelepanu õppekäikudel, on ka meie
koolis selles suunas liigutud.
Esimene poolaasta tõi kaasa mitmeid
huvitavaid väljasõite. Käisime LõunaEestis kahepäevases looduslaagris, põneval õppepäeval Aimla metskonnas,
osalesime Tallinna Vabaõhumuuseumi
üritusel „Viljapeast leivani“. Õpilasesinduse kahel liikmel oli võimalus näha ja
kuulda Aruküla põhikooli õpilasesinduse
töödest-tegemistest, osaleti noorte tervisekonverentsil Märjamaal.
Et kõik õpilased saaksid ülevaate õppekäikudest, peeti 24. novembril ülekooliline õpilaskonverents „Õpime koos!“,
kus õpilased esinesid ettekannetega nähtu-kuuldu kohta. Konverents oli jagatud
kolme suurde teemaplokki. Esimene
kandis pealkirja „Õpime looduses“. Siis
kuulati ja vaadati läbilõiget looduslaag-

rist Lõuna-Eestis. Aliis Siniroht tutvustas
toimunud meeskonnamängu läbi fotokaamera, Jarmo Aedla ja Liisi Piirsalu
olid kokku pannud toreda pildigalerii
Lõuna-Eesti looduse eripäradest. Aimla
metskonnas toimunud õppepäevast andis
ülevaate Kevin Pajula. I–IV klassi õpilased rääkisid nii pildis kui sõnas sellest,
mida nad nägid Vabaõhumuuseumis.
Teine osa oli pühendatud kogemustest
õppimisele. Anete Düüna rääkis 20. oktoobril Märjamaal toimunud noorte tervisekonverentsist ja sellest, mida kasulikku
ja õpetlikku nad seal kuulsid ja kogesid.
Aruküla põhikooli õpilasesinduse tööst
andis ülevaate Keiti Ekart.
Kuna õpilaskonverents toimus vahetult enne kodanikupäeva, siis viimane osa
konverentsist oligi seotud selle päevaga.
Kõikide klasside õpilased valmistasid
ette teemakohased esitlused, mille teemad olid alates meie riigi sümboolikast
kuni hea kodaniku põhimõteteni välja.
Õpilaskonverents andis hea tagasivaate toimunud sündmustele, pani kuulajaid kaasa mõtlema, andis esinejatele

kogemusi ja esinemisjulgust.
Toredaks ja põnevaks ettevõtmiseks
on Kabala koolis kujunenud õppealajuhataja Jaanika Voometsa organiseeritud
veerandilõpu suured ülekoolilised viktoriinid, milles on küsimusi kõikidest õppeainetest, õppekäikudest ja huvitavatest
kohtumistest. See on hea võimalus veerandi jooksul toimunut meelde tuletada ja
kokkuvõtteid teha.
Praegu on käes kauaoodatud advendiaeg. Juba on põlema pandud kolm küünalt. Sellel aastal süütas esimese küünla
suurest advenditulest vallavanem Jaan
Truuts, teise küünla koos parimate soovidega läitis volikogu esimees Anne Kalf ja
kolmanda tule kaunite sõnade ja mõtete
saatel Rapla kirikuõpetaja Mihkel Kukk.
Jäänud on süüdata veel üks advendiküünal ja siis ongi jõuluaeg käes. Üks töid ja
tegemisi täis aasta saabki otsa.
Kaunist ja rahulikku jõuluaega!
Koidu Pettai

Kellel on pakkuda vanu fotosid?
Rapla maavalitsusel Tiiu Susi eestvedamisel on plaanis järgmiseks suveks välja lasta raamat “Raplamaa vanadel fotodel”, kus
igast Raplamaa vallast on sees kümme pilti.
Kui kellelgi on kodus vanu fotosid, mida võiks teistegagi
jagada, siis palun võtta ühendust Tiiu Susiga (tel 484 1132) või
Tiina Tubliga (tel 486 5519).
Pildid peaksid olema tehtud enne 1940. aastat. Igat pilti on
vajalik kirjeldada 2-3 lausega (kes või mis on pildil) ja kui
võimalik, siis nimetada ka fotograafi nimi või aasta, millal foto
on tehtud. Järgmise aasta jaanuaris peavad pildid olema välja
valitud ja KUMA trükikojale üle antud (fotod tagastatakse
peale skaneerimist).
Tiina Tubli
Raplamaa Partnerluskogu LEADER strateegia
2012. aasta toetusmeetme “Pärimustraditsioonide

säilitamine ja arendamine” (meetmekood 3.1)
infopäev toimub kolmapäeval, 21.12.11 algusega kell 10
Rapla maavalituse II korruse saalis.
1. Euroopa Liidu maaelu arengutoetuste 2014 - 2020 üldsuundade
tutvustamine. Jaak Vitsur, Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht
2. Meetme 3.1 tingimuste ja vajaliku dokumentide tutvustamine.
Iris Haiba, Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht
3. Hindamiskomisjoni töö meetmete hindamisel. Rita Triinu Peussa, Raplamaa Partnerluskogu meetme 3.1 hindamiskomisjoni
esimees
4. Vastused küsimustele
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Kultuurikeskus pakub hingesoojust
2. oktoobril tähistasime eakate päeva.
Laulis ja musitseeris Siiri Sisask. See oli
isikupärase muusiku heategevuskontsert
Raikküla rahvale. Veelkord suur kummardus Siirile meie kõigi poolt!
Sel päeval kuulutati avatuks Veera
Võsu maalinäitus, Juta Blande nukunäitus ja Eino Jõesare fotonäitus. Kohal olid
ka autorid, kes kõnelesid enda loometööst.
Ravimteesid tutvustas Kärt-Tiia Kipper ja loomulikult kuulus selle juurde ka
maitsmine. Marika Kruusmaa kõneles
toiduainete erinevatest säilitamisviisidest
ja kostitas maasuitsuliha leivakestega.
Degusteerisime kodus valmistatud
hoidiseid ja kogusime materjali vanaema-vanaisa retseptiraamatuks, mis nüüd
on juba trükivalgust näinud.
Ühises kohvilauas kiideti väga Marju
Männimägi valmistatud võileivatorti ja
tubli „viie“ sai ka Marju sidrunikook.
Oli sisutihe ja mõnus pühapäev.
22. oktoobri peoõhtul mängis tantsuks
ansambel „Kahur ja roos“, etteasted kultuurikeskuse isetegevusringidelt. Esinesid naisrahvatantsurühm, folkloorirühm
Ristik ning ansamblid Rõõm Laulust ja
Enelas, juhendajad vastavalt Kadri Väli,
Kersti Saia ja Ene Kangur. Vallavanema
tänukirjad ringijuhtidele tubli töö eest
andis üle sotsiaalnõunik Evelin Rikker.
Lauljatele ikka kõlavat lauluhäält ja tantsijatele kerget tantsujalga!
Vokaali ja kitarri eriline sümbioos
– sellist pealkirja kandis kontsert, mis
toimus 6. novembril – esinejaiks Piia Põder ja Geio Rüütalu. Võimas ja samas nii
liigutav! Raikküla tüdruk Piia ja Raikküla juurtega noormees Geio – tunneme teie
üle uhkust!
Kontserdile oli palutud tulla Ester ja
Mati Laagusel, kes pälvisid imelise vanavanema aunimetuse Tallinnas pidulikul
vanavanemate üritusel. Esmalt õnnesoovid, tervituseks järgnes Piialt ja Geiolt
Raimond Valgre imekaunis laul „Veel
viivuks jää“.
Avatud sai ka pastapliiatsite näitus,
kus oli vaadata üle tuhande erineva pastapliiatsi.
Katrin Karisma jõululaulude kontsert
toimus 27. novembril. Esimese advendiküünla süütas vallavanem Jaan Truuts,
soovides kõigile kaunist advendiaega ja
rahulikke jõule.

Igavene on valgus ja igavik öös ja kustumatu on igatsus inimhinges valguse ja
soojuse poole…Kõlasid jõululaulud ja korraga oli saalis
nii palju soojust ja valgust…
Katrini laulud lummasid.
Tema uhiuut jõululaulude
plaati „Sinu rõõmsad jõulud“
oli võimalus osta ja solistilt
autogrammi paluda. Katrini
jõulukontsert Raikkülas oli
selle jõulutuuri esimene.
Jõulukontserdi vahel tänas Ene Kangur pastapliiatsite kogujaid, kes ilmestasid
oma kollektsioonidega pastapliiatsite näitust. Aitäh Laine
Luik, Helje Rahula, Kärt-Tiia
Kipper, Kaie Merila, Laine
Oga ja Sirje Kuusk!
Pastapliiatsite näitusel oli väljas üle tuhande
Esimene advendiküünal kirjutusvahendi.
ja imelised jõululaulud – see
sesse jõulupeole Raikküla valla koduseid
tõi jõulutunde iga kuulaja südamesse.
lapsi koos vanemate ja vanavanematega. 18. detsembril on memme-taadi jõu19. detsembrini on võimalus külastalupäev – pidu Raikküla valla eakatele.
da jõuluteemalist käsitöönäitust Raikküla
30.detsembril toimub aastalõpupidu.
Kultuurikeskuses. Südamesoojusega tehKõigest täpsemalt lugege kuulutustelt,
tud käsitöö on ju heaks jõulukingiks.
võimalusel külastage kultuurikeskuse
Eino Jõesare uus fotonäitus kultuuriblogilehekülge.
keskuse fuajees jääb avatuks kuni kuu lõRõõmsate kohtumisteni Raikküla
puni – kaunis raamitud pilt sobib samuti
Kultuurikeskuses!
jõuluvana kingikotti.
17. detsembril ootame kultuurikeskuValla kultuuritöötaja Ene Kangur

Portaal Toonela põlistab lahkunute mälestuse
Äsja on valmis saanud veebikeskkond
www.toonela.ee, mille kaudu saab teatada lähedase surmast ja ärasaatmisest ning
esitada infot ja mälestuskilde lahkunu elu
kohta. Veebikeskkonna testijad on kiitnud
selle rahulikku kujundust ja kaunist nime,
rääkis eestvedaja Tiina Tambaum.
„Kaks aastat tagasi viisin Tallinna Ülikooli doktorandina läbi uuringu, millest
ilmnes, et eakad internetikasutajad tellivad ajalehte tihti vaid selleks, et lugeda
surmakuulutusi. Vanemad inimesed, kes
kasutavad arvutit, hindavad veebipõhiste
surmakuulutuste ilmumist positiivseks.
Vanuse kasvades väheneb teema emotsionaalsus. Masendust tekitab see, kui tuttava
inimese lahkumisest saadakse teada alles
tagant järgi.
Tänaseni pole surmakuulutused veebis
oma kohta leidnud. Samas internet, kus
pole ruumi- ja ajaprobleemi, pakub selleks
palju suuremaid võimalusi kui pabermeedia.

Oluline võimalus portaali kasutajate
jaoks on otsing. Saab otsida nii konkreetset teadet (nt lahkunu nime järgi) kui teha
päringut üldisemate näitajate järgi (elukoht, sünnikuupäeva või surmakuupäeva
vahemik, kus otsingu tulemuseks on kõik
kuulutused, mis vastavad nendele näitajatele).
Mida rohkem on veebikeskkonnas
kuulutusi, seda suurem on selle kasutegur
kõikide kasutajate, sh eakate jaoks. Alustuseks on tarvis veebikeskkond täita kriitilise hulga teadetega. Kuni aasta lõpuni
oodatakse toonela.ee-sse informatsiooni
oma surnud lähedaste kohta, sõltumata
sellest, millal kurb sündmus aset leidis
(sh näiteks 80ndatel surnud vanavanemate
kohta). Teateid saab sisestada tasuta. Edaspidi hakkab keskkond tööle sarnaselt päevalehtedele, n-ö jooksvalt ja tasu eest.
Inimene elab mälestustes igavesti ja
igaüks on jätnud endast jälgi, mida teada
ja mäletada, toonitas Tiina Tambaum.
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Purku küla aastapäeva täitis kirev kava
Purku küla tähistas 26. novembril oma
770. aastapäeva mitmekülgse programmiga, mis pakkus tegevust nii lastele kui
täiskasvanutele.
Esmalt avati laste joonistusnäitus
„Minu kodukant Purku“. Ootuspäraselt
oli suuremate töödes äratuntavate märkidena kunagine koolimaja ja vabadussõja
mälestusmärk, lasteaialaste joonistustes
oli nii abstraktset käsitlust kui poiste lennukaid unistusi (nt rallirada Purkusse).
„Mudilaste joonistuste juurde on kirjutatud ka laste selgitused oma tööde kohta,
mis aitavad piltidel kujutatust paremini
aru saada. Praegu on meil väljas 11 tööd,
aga mõnigi laps sai näitusest innustust
ja lubas ka oma pildi tuua,“ rääkis MTÜ
Purculi juhatuse liige Ede Talistu. Külaselts pidas kõiki osalejaid ka vastavate
aumärkidega meeles.
Järgmiseks korraldati lastele erinevaid võistlusmänge. Täpsusmängu ja teatevõistluse kõrval oli ka viktoriin, milles
muuhulgas küsiti Purkust pärit tuntud
inimeste kohta, kusjuures sellekohane
info oli stendil väljas, aga taheti kontrollida, kas lapsed seda märkasid.
Purku Näitemängusõltlaste Selts

MTÜ Purculi juhatuse liige Ede Talistu tänas näituse avamisel väikesi
kunstnikke, kes joonistasid teemal “Minu kodukant Purku”.
Foto erakogust
kandis ette Urmas Lennuki näitemängu
„Boob teab“. Kui korraldajad olid esmalt
pisut mures, kas enne õhtust pidu ikka
tullakse etendust vaatama, siis publikut
jätkus ja pealtvaatajad jäid rahule.
Peoõhtul kõneles koduloolane Laine

TULE VEEDA
18. detsembril kella 13.00-16.00 Purku koolimajas
meeleolukas jõulueelne pärastlõuna
* jõulukohvik
* 13.00 uued tõusvad tähed - Purku noorte näitetrupp
„ANNA ABI“
* 13.30 Piia Põder ja Geio Rüütalu
* jõulusalme erinevates esitustes
* avatud müügiletid

Luik Purku ajaloost, samuti pidas MTÜ
Purculi meeles külale olulisi inimesi. Purku küla õnnitlesid vallavolikogu esinaine
Anne Kalf ja vallavanem Jaan Truuts,
kes süütas ka esimese advendiküünla.
Õhtut juhtis Hiiumaa mees Jaanus Kõrv,
kes on meedias tuntud kui Küla Karla.
Muusika eest hoolitses Saaremaalt pärit
ühemehebänd Üks Miil. Peole kogunes
ligi 90 inimest, nii et lauad tuli paigutada
ka saali kõrval olevasse ruumi. „Hoogne
pidu kestis varaste hommiktundideni.
Siiamaani oleme saanud ainult positiivset
tagasisidet. Pühapäeval maja koristades
arutasime juba jõulueelse ürituse korraldamist,“ rääkis Ede Talistu.
Reet Saar

Info 486 3223, 53 308 285

Seame end talveks valmis
Tasapisi hiilib talv õuele ja tühjaks jäävad
suve- ja maakodud. Tühjalt seisvad hooned
on igal aastaajal vargale kerge saak. Seepärast soovitan kõigil talveks väärtuslikumad
esemed suvilatest ning maakodudest kaasa võtta. Lihtsam on neid esemeid kaasas
kanda endal kui hiljem uued osta. Kodust
pikemaks ajaks eemale minnes võiksid
usaldusväärsed naabrid või tuttavad elamistel aeg-ajalt silma peal hoida. Kui näete kahtlaseid sõidukeid ja inimesi võõraste
majade ümber luusimas, kirjutage üles või
jätke meelde sõidukite registreerimisnumbrid. Kindlasti tuleks sellistest juhtumitest
teavitada ka kodude omanikke.
Möödunud nädalal maha sadanud esi-

mene lumi kadus sama kiiresti kui tekkis,
aga teed muutusid hetkega vihmamärjast
lumeseguseks ning libedaks. Kohati jäi
mulje, et autod on justkui kelgud mis võistlevad pikema liu saamises. Teadupärast on
sõidukijuhtidel kohustuslik sõita talverehvidega alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini. Millegipärast seda nõuet vahel eiratakse. Panen autojuhtidele südamele, kes veel
suverehve talvekummide vastu vahetanud
ei ole, nüüd on seda viimane aeg teha. Tahame ju kõik veeta pühad tervena oma pereliikmete keskel.
Veel soovitan kõigil, kellel on elamises
küttekolded: talve saabudes kontrollida,
kas need on töökorras ja valmis külmal ajal

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
jaan.sildoja@politsei.ee
turvaliselt kodusid soojendama.
Nii on muretu vastu minna ilmaennustajate
sõnul karmile talvele.
Rahulikke jõule!
Piirkonnavanem Jaan Sildoja

6

Raikküla Valla Leht

Maamaksuvabastusest
kodualuselt maalt
Vältimaks arusaamatusi kodualuse
maa maamaksuvabastuse kehtima
hakkamise aja jms osas, kirjeldan aegsasti antud tingimusi.
Maamaksuvabastus elamumaa või
maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas
hakkab vastavalt Maamaksuseadusele
kehtima alates 2013. aastast. Seejuures
vabastatakse maamaksust Tamme,
Raikküla ja Purku külas üldplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal kuni 1500 m2 ja ülejäänud
hajaasustusega alal kuni 2 ha ulatuses.
Eelduseks on seejuures, et sellel maal
asuvas hoones on maaomaniku elukoht ka rahvastikuregistri järgi.
Maa- ja keskkonnaspetsialist
Tiina Tubli

RAIKKÜLA VALLA
KODUSTE LASTE
JÕULUPIDU
Raikküla valla koduseid lapsi
kutsume jõulupeole koos
vanemate ja vanavanematega.
17.detsembril kell 13.00
Raikküla Kultuurikeskuses.
Esineb teatritrupp “Anna abi”.
Külla tuleb jõuluvana.
Osavõtust teatada Raikküla
vallavalitsusse tel 486 5560.

Kontrollige oma dokumentide kehtivusaega
Aastail 2012–2014 lõppevad korraga kehtivusajad Eesti kodaniku isikut tõendavatel
dokumentidel (dokument), mis on väljastatud alates 2002. aastast kümneaastase ja
alates 2007. aastast viieaastase kehtivusega.
Sel perioodil mitmekordistub kodakondsusja migratsioonibüroode teenindustes klientide arv, pikenevad ootejärjekorrad ning
võrreldes praegusega ka dokumendi kättesaamise ooteaeg. Eeltoodust tulenevalt palume elanike mõistvat suhtumist.
Ühtlasi palume kontrollida oma dokumentide kehtivusaega ja esitada taotlus uue
dokumendi saamiseks aegsasti, soovitavalt
umbes 6 kuud enne selle kehtivusaja lõppemist. Samuti palume dokumendi kättesaamisel arvestada 30 päevase tähtajaga.
Lisaks soovitame 15-aastastele ja vanematele Eesti kodanikele, kellele on varem
välja antud Eesti kodaniku pass (pass) või
isikutunnistus (ID-kaart), esitada taotlus
uue ID-kaardi saamiseks posti või e-pos-

Keskonnajaama lahtiolekuaeg
muutub alates 1. jaanuarist 2012
Uuest aastast on keskkonnajaama
väravad avatud vaid laupäeviti (v.a.
riigipühadel) kella 12.00–18.00. Siiski
on võimalik jäätmeid üle anda ka vallavalitsuse tööajal kui väravate avamine
eelnevalt maa- ja keskkonnaspetsialistiga kokku leppida (tel 486 5519).
Keskkonnajaama väravatest väljaspool
olevasse paberi- ja segapakendikonteinerisse saab sorteeritud jäätmeid tuua
igal ajal.

Kui jõulupeole tulla ei saa, on
võimalus koduse lapse jõulupakk
kätte saada vallavalitsusest kuni
10. jaanuarini 2012.

Laupäeval jäätmeid üle andes palume
helistada keskkonnajaama väraval
näidatud telefoninumbril, et lähedal
elav operaator saaks tulla ja juhendada
jäätmete paigutamist, tagades nõnda
vajaliku ohutuse ja heakorra.

Buss: Lipalt 12.10; Tamme külast
(Kabala kooli juurest bussipeatusest) 12.25; Purkust
(vana kooli esiselt platsilt) 12.40

Keskkonnajaama on võimalik tuua
* rehve

Raikküla Kultuurikeskuses
12. detsembrist kuni
19. detsembrini

mEmmE-TAADI
jõULUPäEV

JÕULUTEEMALINE
KÄSITÖÖDE NÄITUSMÜÜK.

kontsert raikküla
kultuurikeskuses pühapäeval,
18. detsembril kell 14.00

Teile sobival ajal on võimalik näitusmüüki külastada, kui helistate
ette tel 486 4569 või 516 0783.

jõululaule laulab kabala segakoor
marike Uusjärve juhatusel.

ti teel – ID-kaardi taotluse esitamiseks ei
pea isiklikult teenindusse kohale tulema,
kuid dokumendi kättesaamiseks tuleb siiski
pöörduda teenindusse.
Eesti kodanik saab ID-kaardiga reisida
Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides, pass on vajalik eeskätt
reisimiseks väljapoole Euroopa Liitu ning
seda posti ega e-posti teel taotleda üldjuhul
ei ole võimalik.
Seoses teeninduste töökoormuse kasvuga on eriti oluline, et ka Eestis elavad välismaalased esitaksid elamisloa pikendamise
ning elamisloakaardi taotlused õigeaegselt
ning võimalusel piisava ajavaruga.
Täpsemat infot dokumentide taotlemise
(sh taotlemise võimaluste ja taotluse esitamise) kohta on võimalik saada Politsei- ja
Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee
rubriigist teenused, e-posti aadressil teeninduskeskus@politsei.ee või infotelefonil 612
3000.

* koduses majapidamises tekkivad
suurjäätmeid (mööbel, kraanikausid,
madratsid jms, välja arvatud ehitusjäätmed, autoosad);
* elektroonikaseadmeid;
* ohtlike ainetega saastunud pakendid
(tühjad tuuleklaasi vedeliku kanistrid
palume panna segapakendikonteinerisse)
* ohtlikud jäätmed: tundmatud ohtlikud jäätmed; kemikaalid; pestitsiidid;
patareid; akud; elavhõbedajäätmed;
ravimid; päevavalguslambid; õlifiltrid;
õlijäätmed; ohtliku ainega saastunud
pühkematerjal; värvi-, laki- ja liimijäätmed)
Palume keskkonnajaama uste taha
jäätmeid mitte jätta! Keskkonnajaamas ei võeta vastu ehitusjäätmeid (v.a
laki, värvi jms jäätmed), lehtklaasi ega
segaolmejäätmeid! Keskkonnajaam
on mõeldud elanike, mitte asutuste ja
ettevõtete teenindamiseks.
ootame kõiki raikküla valla eakaid:
süütame neljanda advendiküünla,
kuulame kauneid jõululaule ja kinnitame keha verivorstidega.
Üritus on tasuta. osavõtust teatada
Ene kangurile tel 486 4569 või
516 0783
Buss: Purkust 13.15; kabalast 13.30;
Lipalt 13.45
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Ärge unustage taotlust pikendada
Lp korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajad!
Jäätmeseadusest tulenevalt tuleb korraldatud jäätmeveoga teatud tähtajaks mitteliitumise õiguse saanud jäätmevaldajal
esitada igal aastal hiljemalt järgmise aasta 20. jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole
eelmise aasta kestel elatud või kinnistut
ei ole kasutatud.
Seetõttu palume kodanikel, kes on
vallavalitsuselt saanud vabastuse korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks,
jälgida korralduses nimetatud perioodi
lõpptähtaega ja juhul kui kinnistul endiselt pidevalt ei elata või kinnistut ei kasutata, esitada enne tähtaja saabumist s.o
hiljemalt 20. jaanuariks 2012. aastal
vallavalitsusele uus taotlus.

Jäätmevaldajad, kes nimetatud tähtajaks uut taotlust esitanud ei ole, loetakse alates 21. jaanuarist 2012 korraldatud
jäätmeveoga automaatselt liitunuks.
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotlemine on õigustatud näiteks
pikema eemalviibimise korral elu- või
tegevuskohast, pikemaajaline komandeering, suvekodu, ehitusjärgus oleva või
elamiskõlbmatu ehitise korral. Väide, et
“jäätmeid ei teki” ei saa olla põhjenduseks jäätmeveo süsteemiga mitteliitumiseks. Jäätmeseaduse alusel on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest
vabastatud ka need isikud, kes omavad
jäätmeluba või keskkonnakompleksluba.
Korraldatud jäätmeveo vabastuse
taotluse (ka ühismahuti avalduse) vormid
on kättesaadavad vallavalitsuses ning

valla kodulehel e- teenuste ja avaliku teabe all. Taotluse võib saata vallavalitsusse
läbi riigiportaali, aadressile tiina.tubli@
raikkyla.ee (taotlus on kätte saadud kui
saabub vastusmeil) või tavapostiga.
Palume taotluse esitamist mitte jätta viimasele hetkele!
NB! Mitteliitunuks lugemise taotlus
on võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja
erandkorras teatud tähtajaks korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastada vaid
juhul, kui vallavalitsus on eelnevalt veendunud, et vabastamise asjaolud on tõesed
ja vabastamist võimaldavad.
MTÜ Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskus

Veolia pakub ettemakstud jäätmekoti võimalust
Septembrist alates pakub AS Veolia
Keskkonnateenused oma klientidele uut
lahendust kehvade teeoludega jäätmetekkekohtadele ettemakstud jäätmekoti
näol.
Ettemakstud 140-liitrine jäätmekott
on mõeldud elanikele, kellel on probleeme tekkinud jäätmete üleandmisega jäätmeveoautole (juurdepääsu probleemid)
ja kellele on antud eelneval perioodil
vabastus, kuna jäätmeveok ei pääse kinnistule.
Jäätmevaldajale müüakse tema aasta
tühjenduskordade arv jäätmekotte korraga. Ettemakstud jäätmekoti kasutajad sõlmivad AS-iga Veolia Keskkonnateenused
tavapärase jäätmeveoteenuse osutamise
lepingu lisa, milles märgitakse konteineri
liigiks ettemakstud jäätmekott, lepitakse
kokku kottide arv, üleandmise koht ja
veograafik.
Jäätmevaldaja viib ettemakstud jäätmekoti lähimasse jäätmete üleandmiskohta (lepingu lisas märgitud). Jäätmekoti üleandmiseks tuleks jäätmevaldajal
kotile kirjutada oma lepingu number või
kinnistu nimi.
Koti värv on punane ning see on märgistatud vastavate kirjadega. Erinevus
tavalise jäätmekoti lepinguga võrreldes
seisneb selles, et jäätmete veohind sisaldub koti hinnas. Seega on see mugav ning
muretu teenus, millele ei järgne arvet.
Ühe ettemakstud koti hind koos käibemaksuga on 0,324 €. Lisandub Raik-

Jäätmekotiga üleandmise
teine võimalus

küla vallas kehtiv 140liitrise jäätmemahuti jäätmeveo hind 2,22 €.
Ettemakstud jäätmekotti on võimalik
tellida ja lepinguid sõlmida AS Veolia
Keskkonnateenused klienditeeninduse
telefoninumbritel (1919, 6400 8400),
e-postiga veolia@veolia.ee või klienditeeninduspunktides.
MTÜ Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskus

Juunikuu ajalehes oli juba lühidalt
juttu sellest, et vedaja tuli meie valla elanikele vastu ja pakkus võimalust segaolmejäätmeid üle anda ka tavalise kuni
100 l jäätmekotiga, kui see mingil põhjusel vajalikuks osutub. Mõned suvekoduomanikud ning teisedki seda võimalust
hetkel ka kasutavad. Sellisel juhul tuleb
samuti sõlmida vedajaga kirjalik leping,
milles on kirjeldatud jäätmekoti täpne
paiknemine, suurus, arv jms.
Jäätmekotiga üleandmisel tuleb tagada, et kott ei lekiks, oleks kaitstud niiskumise ja loomade juurdepääsu eest. Samuti peab majapidamises olema korraldatud
biolagunevate jäätmete kompostimine ja
taaskasutatavate jäätmete käitlemine.
Jäätmekotile on soovitav igaks juhuks
kirjutada peale ka talu nimi. Jäätmekoti tühjendamise järgselt esitatakse arve
samamoodi nagu jäätmete üleandmisel
konteineriga: ühe jäätmekoti äraviimise
maksumus on väikseima konteineri tühjendamise hind (1,99 €).
Huvi korral küsi lisa maa- ja keskkonnaspetsialistilt (486 5519).

Allikas: AS Veolia Keskkonnateenused

Kabala Spordimaja kuulutab välja jõulunädala
22.–28. detsembrini 2011.
Sissepääs kõigile kasutajatele tasuta.
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Aastalõpu peoõhtu
Raikküla Kultuurikeskuses
30. detsembril
kell 20.00 - 01.00
Tantsuks mängib ansambel
“Vana kallim”,
külalisesineja Anne Paluver,
esineb showtantsutrupp Atenga
Tallinnast

Piletid hinnaga 5 eurot eelmüügil
Raikküla Kultuurikeskuses
ja Raikküla Raamatukogus alates
15. detsembrist.
Peoõhtul pilet 10 eurot.

Pühapäeval, 18.12 kell 12
IV advendi jumalateenistus, mängib
Nõmme Brass “Tärkamine”;
kell 19 kontsert “Jõuluvalgus”
- Getter Jaani, Koit Toome, Karl Madis
ja tütarlaste vokaalansambel “BEL
FIORE” - piletitega

Puhvetist saab
osta teed ja
kohvi, muu
vajalik võtke
palun kaasa!

Lauad ettetellimisel tel 516 0783

Kõigile
sünnipäevalastele
päevi pikki,
ilusaid,
aastaid palju ja
toredaid!
Oktoober
93
Endel Treier

75
Eevi Talu

Detsember

70
Harald Kont
65
Mati Kütt
November
96
Renate Soomets

89
Elmar Sõrmus

89
Leida-Hermine
Uustalu

88
Ester Litter

85
Maimu Randlepp

84
Laine Uusima

81
Alo Valk

81
Kalju Kingsepp
Asta-Regina Kuusemets

80
Ilme Treimaa
Albert Lepik

80
Harri Reiu
Aino-Armilda Haasmaa

75
Valve Ruumet
Arved Lokkota
Mati Laagus

90
Asta Pajo
88
Vahur Andressoon
Ulla Kaselaan
85
Erni Tammaru
81
Helje Kangur
Selma Püü
75
Maimu Pärn
70
Osvald Hannus
65
Kaaja Põllmaa
Aino-Helene Kitsapea

Laupäeval, 24.12 kell 14 jõulujumalateenistus Kehtna Peetri kirikus,
Kehtna segakoor;
kell 16 jõuluõhtu jumalateenistus
Rapla kirikus, Maarja koor ja pasunakoor;
kell 18 jõuluõhtu jumalateenistus
Järvakandi Pauluse kirikus;
kell 22 jõuluöö jumalateenistus
Rapla kirikus, segakoor Mitte-Riinimanda
Pühapäeval, 25.12 kell 12
I jõulupüha jumalateenistus, koguduse segakoor ja pühapäevakooli lapsed
Teisipäeval, 27.12 kell 19 kontsert
“Jõulutähed” - Hanna-Liina Võsa ja
Oliver Kuusik - piletitega

Pühapäeval, 1.01 kell 12
uusaasta jumalateenistus

Siim Saariste
Lisanna Puttes
Elisabeth Laja
Birgit Sillavere
Mihkel Kallasmaa

Mälestame lahkunuid

Raikküla Vallavalitsus

Raikküla Vallavalitsus

Väljaandja Raikküla Vallavalitsus
www.raikkyla.ee

Kolmapäeval, 21.12 kell 18
Raplamaa noortekollektiivide jõulukontsert

Laupäeval, 31.12 kell 23.30
aastavahetuse vigiilia

Siia ilma sündisid

Raikküla Valla Leht

Sündmused EELK Rapla
Maarja-Magdaleena
koguduses

Endel Saar
Asta Sirel
Niina Ojamaa
Leida Saariste

Trükitud Pärnu trükikojas
Hansaprint
Tiraaž 750

Pühapäeval, 8.01 kell 12
Kristuse ilmumise püha jumalateenistus, koguduse segakoor ja pühapäevakooli lapsed, ülevaade Rapla koguduse 2011. aasta tegevusest, pastoraadis
koguduse jõulupuu;
kell 16 jumalateenistus Samaaria
kojas Purkus

Rendin põllumaad.
Tel 506 3673

Toimetaja REET SAAR
reetsaar@hotmail.com, 5557 5936

