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Noortekeskus aitab suve sisustada
Esiteks tahan kõigile Raikküla valla
noortele soovida pikka ja päikeselist
suve! Loodan, et kõik sisustavad oma
koolivaheaja võimalikult teguderohkelt
ja aktiivselt, sest nii koguneb sügiseks
sooje suvemälestusi rohkem.
Seikluspisik tuleb appi
Neile, kellel aga ideed otsa saavad
ja ka neile, kellel puuduvad muud võimalused, pakub Raikküla valla avatud
noortekeskus paar vägagi põnevat tegevust! Raplamaa ANKide konkursi abiga
ja Seikluspisik OÜ eestvedamisel toimub
kõigile valla noortele 30. juunil kell
11.00 GPS-orienteerumine. Võistlus
käib meeskondade vahel ning võidab see,
kes GPS seadmeid kasutades kõige kiiremini orinteerumisraja läbib. Parimale
meeskonnale ka auhind, nii et võtke sõbrad kampa ja registreerige end facebookis, kirjutage ank@raikkyla.ee või helistage 48 64 424.
Augustis panustame veelgi rohkemale adrenaliinile ning läheme Pahklasse
endise raketibaasi kortermaja seinalt alla
laskuma. Seiklupisik OÜ tuleb ka siin
meid juhendama ja abistama. Laskumisel
on aga kohtade arv piiratud, nii et soovitan kõigil huvilistel end kiirelt registreerida.
Nii GPS-orienteerumine kui laskumine on kõikidele Raikküla valla noortele
tasuta!
Lisaks jätkab noortekeskus ka suvel
oma seniseid tegevusi. Iga kuu teisel teisipäeval meisterdame, kolmandal kolmapäeval teeme süüa ja neljandal neljapäeval ootame noortekeskusesse külalist!
Sügisel alustavad uued ringid
Sügisest on Raikküla valla avatud
noortekeskuses tegevust palju. Jällegi
tänu ANK konkursile hakkavad septemb-

rist toimuma uued huviringid – lauamängu- ja
toitlustusring. Viimane
on koostöös Kehtna
Majandus- ja Tehnoloogiakooli õpilastega,
kes lisaks söögitegemisele räägivad meile ka
toitlustuseriala ametitest, selle eripärast ja
etiketist. Sügisvaheajal
ootab Rapla Go Bowling meid bowlingut
mängima ja kui lumi
juba maas, sõidame
Märjamaa valda Juurimaa talli. Seal veedame
terve päeva hobustega
– ratsutades, saani ja
reega sõites. Ka need
tegevused on kõigile
Raikküla valla noortele
tasuta, kuid osalemisest tuleb kindlasti ette
teatada!

Grupp kohalikke noori noortekeskuse trepil.
Foto erakogust

Häid uudiseid
on veel
Sellega head uudised aga ei piirdu.
Raplamaa Partnerluskogu Leader toetas
Raikküla Vallavalitsuse projekti, et laiendada võimalusi erinevateks üritusteks ja
tegevusteks. Tänu sellele on meie noortekeskusel juba varsti võimalus soetada
heli- ja valgustehnikat, et kõik noorte
peod ja üritused korraliku tantsu ja muusika saatel ära pidada.
Samuti ostame juurde laudu, toole
ja sirme, mis võimaldab noortekeskuses korraldada maakondlikke infopäevi
ja koolitusi ning et ka noortel oleks paremad tingimused omaette olla, näiteks
koolitöid tehes.
Ning viimaseks soetab noortekes-

kus uue ja korraliku piljardilaua, et anda
kõigile valla noortele piljardihuvilistele
võimaluse mängida, areneda ja osaleda
noortekeskuste vahelisel turniiril.
Raikküla valla avatud noortekeskus
ootab kõiki valla noori kõikidest üritustest ja väljasõitudest osa võtma ning
kutsub kõiki keskusesse aega veetma.
Lisainfot meie tegemistest leiab aadressil
http://www.raikkylaank.blogspot.com/
või otsi meid facebookist Raikküla valla
avatud noortekeskuse nime alt. Alati võib
ka kirjutada ank@raikkyla.ee või helistada 48 64 424.
Raikküla valla avatud noortekeskuse
juhataja Dane Tall
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Koduvald pidas lõpetajaid meeles
Raikküla vallavolikogu esimees Anne
Kalf ja vallavanem Jaan Truuts kutsusid
pidulikule vastuvõtule tänavused 26
koolilõpetajat, kes said põhikooli lõputunnistuse kas koduvalla või naabervaldade koolides või lõpetasid gümnaasiumi Raplas.
Igale kutsutule anti üle valla tänukiri ja Piletilevi kinkekaart. Valla eduka
õpilase stipendiumi, mille suurus on 200
eurot, võttis vastu Kabala lasteaias-põhikoolis 8. kl assi l õpetanud Aliis S iniroht.
Tänavused lõpetajad
Kabala Lasteaed-Põhikool
Klassijuhataja Salle Nurmeta
1. Liisi Piirsalu
2. Sten Pajula
3. Jarmo Aedla
4. Maria Gataullina
5. Ragne Orro
6. Kaur Remmelgas
7. Sander Satsi
8. Katrin Sillavere
9. Sander Talisoo
Kodila Põhikool
Annaliina Adams
Rapla Ühisgümnaasium
Johanna Päädam
12 kl (eduka
õpilase stipendiumi saaja 2011. aastal,
lõpetab hõbemedaliga)

“Onu Zipulit” saab
nüüd kuulata
18. juunil kutsus Arvo Treimaa Purku
raamatukokku kuulama oma lavastatud
August Kitzbergi vähetuntud naljamängu “Onu Zipul“, mis on salvestatud CD
plaadile.
Peale näitemänguharrastuse on Arvo
leivanumbriks omaküpsetatud leib. See
on tõesti väga maitsev, sest sinna on lisatud hoolivust ja armastust. Sama tundega
lavastab ta ka oma näitemänge. Kahel
viimasel aastal on Arvo lavastused võitnud Raplamaa harrastusteatrite festvalil
esimese preemia.
Tean, et Arvole ei meeldi eriti, kui
teda kiidetakse. Aga see, mida ta teeb, on
vägagi tunnustamist väärt. Tema tegemiste tagajärjel muutub maailm paremaks ja
ilusamaks, sest hing vajab ju ka toitu.
Nüüd on siis Purku raamatukogu ühe
unikaalse plaadi võrra rikkam, mida saab
laenutada ja kuulata – see on kuulamist
väärt. Ingrit Karp

Volikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtul tehti tavapärane ühispilt.
Ees vasakult neljas on eduka õpilase stipendiumi pälvinud Aliis Siniroht. Foto: Ülle Sale
Hanna-Laura Türn
Jane Poobus
Hanna-Greta Schults

9 kl
9 kl
9 kl

Rapla Vesiroosi gümnaasium
Marje Arro
12 kl
Kurmet Holm
12 kl
Kristel Saareleht
12 kl
Helen Siniallik
12 kl

Eleny Aalde
Reena Aljasmäe
Jaana Jaama
Jane Jaama
Gert Litter

12 kl
9 kl
9 kl
9 kl
9 kl

Märjamaa Gümnaasium
Andri Nõmm
12 kl
9 kl
Erki Nõmm

Riigilt abi palumine õigustas end
Raikküla vallavolikogu 14. juuni istungi
kõige kaalukam punkt oli mulluse majandusaasta aruande kinnitamine.
„2011. aasta suurim märksõna oli
riigilt abi palumine. See nõudis vallalt
suuri kärpeid, aga see oli üks abi saamise
tingimusi. Pingutus on end õigustanud ja
nüüd suudame jooksvalt kõik arved tasuda,“ alustas vallavanem Jaan Truuts.
Läinud aasta alguses oli Raikküla
vallal 105 000 euro eest tasumata arveid.
Seoses majanduskriisiga kärpis riik tasandusfondiga vallale antavat raha mullu 96
000 eurot võrreldes 2010. aastaga, kuid
pärast abi küsimist riigilt eraldati vallale
99 000 eurot.
Pearaamatupidaja Õnne Merdikes
märkis, et tinglikult andis riik tasandusfondi kärbitud summa väikese kuhjaga
tagasi. „2015. aastani on vald selle lepinguga seotud, aga kui kõik läheb kavandatu kohaselt, võime 2013. aasta lõpul
taotleda riigilt lepingu lõpetamist. Sinnamaani elame rangel säästurežiimil,“ ütles

Õnne Merdikes.
Ta loetles, et valla teed on kehvas
olukorras, ehitada saab vaid laenu abil ja
töötajate palgad hakkavad elule jalgu jääma, nii et murekohti jagub. Pluss on see,
et riigi abil sai võlad tasutud ja mulluse
aasta tegevustulem jäi plussi, sellal kui
varasematel aastatel on lõpetatud miinusega.
Pearaamatupidaja sõnul oli riigilt toetuse saamise üks tingimusi, et uusi võlgu
ei tohi tekkida ja sellest on suudetud kinni pidada. „Oleksime võinud juba aasta
varem abi paluda, siis oleksime raskustest kiiremini välja tulnud,“ leiab vallavanem praegu.
Saadikutele anti ülevaade ka tänavuse
aasta esimese viie kuu olukorrast. Eelarve tulude pool on täitunud plaanitu kohaselt ja tulud ületavad kulusid 80 000 euro
võrra. Kavandatust suuremad kulud on
tekkinud seoses talvise kütteperioodiga,
aga üldiselt on olukord kontrolli all.
Reet Saar
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Ise tehtud, hästi tehtud ehk ettelugemine Purkus
22. aprill oli selle kevade esimene kõige soojem ja ilusam päev. Linnukoor oli
juba varakult platsis ja häälestas üksteise
võidu oma nokki, sest oli tulemas suur
sünnipäevapidu.
Ilus päev ja linnulaul oli kingituse üks
osa. Purku koolimaja esine oli sünnipäevale kohaselt ette valmistatud. Pehmed
toolid ja kaetud lauad kringli, koogi ja
kuuma vaarika- ja mustsõstravarreteega
ootasid külalisi. Külalised tulid. Tulid
need, keda huvitas lastekirjandus. Tulid
lapsed, kellele meeldib, kui neile ette loetakse. Kohale tuli isegi üks koer. Kuna
ta oli ülevoolavalt sõbralik ja pidas end
viisakalt üleval, siis ei raatsinud teda ära
ajada. Kes on öenud, et koerad ei saa aru
kirjandusest ja ei taha ettelugemist kuulata?
Ettelugemine elavale klassikule
Täpselt kell 12.00 algas lugemine. Kõigepealt „Kunksmoor“, seejärel
„Kunksmoor ja kapten Trumm“. Lugejad
olid tublid, lugesid soravalt ja ilmekalt.
Kaks ja pool tundi möödusid kiirelt. Sünnipäev lõppes õhupallide ja sünnipäevalapse nimelise tordiga. Torti jätkus kõigile, isegi koerale: üks tükk kukkus maha ja
murdosa sekundiga oli see koeral suus.
Purku lapsed ei olnud esimesed ettelugejad. Neli aastat tagasi, Mahtra sõja
150. aastapäeval, võtsid Juuru gümnaasiumi õpilased Eduard Vilde „Mahtra
sõja“ ettelugemisest osa. Küll aga olid
Purku lapsed esimesed, kes lugesid raamatut elavale klassikule sünnipäevakingituseks. Lugemine salvestati. Nii tore
on hiljem kuulata laste lugemist, silme
ees see võrratu kevadpäev. See on ilus
kingitus mitte ainult Aino Pervikule, vaid
kõigile, kes selles ettevõtmises osalesid.
Mõelge ise: kirjanik istub kunksmoorilikult pehmes kiiktoolis, joob kibuvit-

Aino Perviku raamatuid ette lugenud Purku laste ühispilt. See foto on
ka salvestatud plaadil.
samarjateed ja kuulab, mida ta kirjutas päev tuli just selline, nagu mulle detumbes nelikümmend aastat tagasi. Plaa- sembris lumehangede vahel kangastus.
dil loevad just selles eas lapsed, kellele ta Siis ma ei osanud arvata, et ka aprillis
need raamatud kirjutas.
võivad hanged olla, aga nädal enne sünnipäeva sulas lumi ära.
Ettelugemist võiks korrata
Olin nendest mõtetest ja tegemisest
Seepärast tahangi teid, kallid ettelu- nii elevil. Aina tõusin ja tõusin õhupalgejad, tänada selle imelise päeva eest! Te lina üles. Võib-olla laulsin isegi lorilaule
tegite selle päeva imeilusaks. Muide, raa- nagu Kunksmoor, kui tal oli eriti hea olla.
matukogu on raamatuid täis ja mina olen Ehk olin liiga kõrgel, kui õhupalli tegi
valmis veel ja veel teiega koostööd tege- katki üks kuri kiri Raplamaa Sõnumites
ma. Minu südamesse jäävad teie armsad ja plartsatasin maha. Õnneks oli see aihääled, need toredad lugemisproovid ja nult väiklane ja nii inimlik kadedus. Fakt,
see, et me tegime midagi väga ilusat ja et Aino Pervik on lapsepõlves meie külas
head. Minu südamesse jääb Ahto Treimaa elanud, on olemas. Ei ole ju oluline, kui
kui väga vastutulelik ja suure südamega kaua ja kus on keegi elanud. Oluline on
mees. Kogu tehniline pool oli tema teha see, et me mäletame ja tunnustame inija tänu temale sai lugemisest plaat.
mesi, kes on meie jaoks armsad ja oleTänu ka MTÜ Purculi juhatusele, kes mas. Südamest tulev tänu on kullaväärtoetas minu kohati võib olla hullumeelset tusega.
mõtet ja aitas seda päeva ellu viia. See
Ingrit Karp

Vallas on mitmeid kaadrimuudatusi
Raikküla vallavolikogu kinnitas juunikuu
istungil vallavalitsuse uue koosseisu. Valimiste järel oli vallavalitsuses kolm liiget, aga mõne ajal pärast leiti, et sisuliste
küsimuste otsustajate ring peaks olema
laiem.
Kuna senine keskkonnanõunik ja vallavalitsuse liige Tiina Tubli vahetas hiljuti töökohta, siis sai tema ülesanded endale praegune maa- ja keskkonnanõunik

Tiit Olju, kes kinnitati ka uueks valitsuse
liikmeks.
Vallavalitsusse ülejäänud liikmed
on vallavanem Jaan Truuts, pearaamatupidaja Õnne Merdikes, sotsiaalnõunik
Evelin Rikker ja majandusnõunik Uno
Markson.
Valimisperioodi jooksul on mitmeid
muudatusi toimunud ka 11liikmelise
volikogu koosseisus. Sealt on tagasi as-

tunud kunagine vallavanem Jaak Pregel
ja endine volikogu esimees Urmas Uustallo, kelle asemele tulid Janno Palts ja
Veljo Sinikas. Viimane astus omakorda
tagasi ja esimest korda oli istungil Ilmar
Petter. Tagasiastumisest on teatanud ka
Katre Luik, kes läheb välismaale.
Reet Saar
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Võtame kokku lõppenud õppeaasta
Oodates suvesooja ja päikest, võtan kokku möödunud õppeaasta Kabala Lasteaias-Põhikoolis. 1. septembrist on pöörase
kiirusega saanud suve algus. Kui kevadel
kokkuvõtteid teha, siis ongi esimesena
meeles just kooli ja lasteaia lõpuaktused
ja peod, aga et sinnamaani jõuda, on vaja
pingutada nii õppijatel kui ka õpetajatel.
Aastat alustas koolis 59 õpilast ja lasteaias 42 last; õppeaasta lõpuks oli neid
koolis 58 ja lasteaiaosas 39. Lasteaiast
kooli läheb sel sügisel 11 last.
Õppetöö tulemused
Õppeaasta lõpetas kiituskirjaga 7 õpilast, hinnetele ,,4” ja ,,5” õppisid kokku
13 õpilast. Puudulike hinnete ja põhjuseta puudumiste osas oli enim õpilasi II
ja III kooliastmes ja enim 9. klassis, seal
samuti ka põhjuseta puudumiste osas. Nii
puudulike hinnete kui ka põhjuseta puudumiste rekordarvu püstitasid ikkagi vaid
väga üksikud õpilased (kokku 7), mitõttu
varasematega võrreldes võib aasta hinnata heaks. Kui arvestada, et õpilane, kellel oli võlgnevusi üheksas aines, lõpetas
kooli vaid kahe täiendava õppetööga, on
tulemused igati positiivsed.
9. klass võttis ennast kokku vägagi
rasketeks lõpueksamiteks ja sooritasid
need vähemalt rahuldavale tasemele v.a
matemaatikas. Eksam iseenesest oli väga
eluline – SMS laenuvõtmise ülesanne ja
rahvastikuregistri tabeli analüüs – see
eeldas vägagi funktsionaalset lugemisoskust, loogilist mõtlemist ja analüüsivõimet. Põhikooli lõpetajale suhteliselt
keerukas, kuigi mitte üle jõu käiv, kui
olla informatsioonile avatud ja kuulata
hoolega seda, mida õpetaja räägib!
Siit võiksid õpetust võtta tulevased
lõpetajad, sest ilmselt need tööd nüüd
säärase sisuga olema hakkavadki! Kõik
on omavahel seotud ja koolis õppeained
omavahel lõimitud, seda eeldab ka uus
õppekava, millele järk-järgult üle minnakse kuni aastani 2013.
Ka teistes eksamites kerkis taas esile
tekstist arusaamise oskuse olulisus, mis
tõestab veelkord, et kuula, loe ja mõtle,
mida lugesid!
Isiklikult mind hämmastas eesti keele
eksami puhul vähene grammatika osakaal, mis võiks olla oluliselt suurema
rõhuasetusega. Eestlane peab oskama
oma emakeeles kirjutada grammatiliselt
õigesti! Kahjuks esineb õpilaste tekste
lugedes vigu, mida seal ei tohiks olla!
Tasemetööd sooritati 3. ja 6. klas-

Kabala kooli tänavused lõpetajad koos klassijuhataja Salle Nurmetaga.
sis vastavalt oma võimetele, saavutades
56–73% võimalikust punktide arvust.
Kõige kõrgema keskmise hindega (3,7)
oli matemaatika 3. klassi tasemetöö. Ka
eesti keel 3. klassis ja 6. klassis oli heal
tasemel – vastavalt 3,6 ja 3,5. Tulemused
annavad kinnitust, et matemaatika ja eesti keele oskusega võib rahule jääda, kuid
tuleb teha tööd ja pingutada!
Osavõtt olümpiaadidest
Olümpiaadidest ja võistlustest oli sel
aastal ka väga rohke osavõtt, kokku 14
õpilast. Tulemusi oli erinevaid. Parima
maakondliku olümpiaadi tulemused sai
Aliis Siniroht: eesti keeles 7.–8. klassidele 4. koht 40 osaleja seast õpetaja Signe
Talisoo juhendamisel, keemias 8. klassidele 9. koht 18 osalenu hulgas õpetaja
Ene Seppingu juhendamisel ja vene keeles 8. klassidele 3. koht üheksa osalenu
seast.
Anete Düüna jagas bioloogias 8.
klassidele 7.–8. kohta 19 osalenu hulgas.
Inimeseõpetuse 5. klasside võistkondliku
olümpiaadi parimad tulemused saavutasid Katriin Ozornina (1) ja Ardi Siniroht
(3).
I kooliastme õpioskuste olümpiaadil oli parim tulemus Hardi Voometsal
(15/32) õpetaja Anu Vendelini juhendamisel. Noorema kooliastmega tuleb harjutada järjepidevalt, et nad keskenduksid
ja oleksid kooli esindades julgemad. Vanem kooliaste oma tulemustega aga tõestas, et individuaalse töö ja juhendamisega
saavutatakse häid tulemusi maakonnas
piisavalt.

Õpilaste toetamine
ja konsultatsioonid
Ajutise mahajäämuse kõrvaldamiseks
rakendati konsultatsioone II veerandil 13
õpilasele, III veerandil 15le ja IV veerandil 19le – ikka selleks, et õppetöös vähemalt rahuldav tase saavutataks. Logopeedilist abi sai koolist 20 ja lasteaiast 14
last. Individuaalset õppekava rakendati
kolmele õpilasele ja lihtsustatud õppekava on rakendatud ühele õpilasele.
Arvud korduvad erinevates kategooriates, sest õpiabi on mitmekülgne protsess.
Rõhutan siinkohal taas väikese kooli
eeliseid suurema ees, õppetöö kvaliteeti
ei ole õige hinnata laste arvu ja kooli suuruse järgi vaid ikka selle põhjal, kuidas
õppija toime tuleb ja hakkama saab, kuivõrd teda märgatakse, tunnustatakse ja
toetatakse õppimisel.
Koostöö lastevanematega
Küsime traditsiooniliselt aastate kohta
tagasisidet ka lastevanematelt, sel korral
tuli küsitlusankeete tagasi 57%. Vanemad
on kooli tööga valdavalt rahul, usaldatakse klassijuhatajaid ja aineõpetajaid.
Kontaktis õpetajaga ollakse vähemal või
rohkemal määral e-kooli vahendusel ja
telefonivestluste kaudu, mida tihtilugu
algatavad siiski õpetajad ise!
Vanemad soovivad valdavalt andekamatega lisatöö tegemist ja uusi ning
põnevaid huviringe. Keerulised suhted
klassikollektiivis vajavad samuti õpetaja
järelevalvet nii tunnis kui ka vahetunnis.
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Lapsevanemate aktiivsus arenguvestlustes osalemises oli varasemaga võrreldes
tagasihoidlikum. Kahju, on ju see koht,
kus arutatakse võimaluste üle, kuidas õppijat koostöös paremini aidata ja toetada.
Soovin siinkohal vanematelt edaspidi suuremat aktiivsust ja pealehakkamist
rääkida kaasa lapse arengu toetamisel.
Koosöö lastevanematega kajastub ka
ühisüritustes ja ettevõtmistes, mis meil
sel aastal väga hästi edenenud on. Väga
hea on lastevanemate osalus üritustel just
I kooliastmes, selle eest tahan vanemaid
väga tänada ja loodan, et see jätkub.
Infovahetuseks oleme loonud kooli
veebilehel ka blogi, mis kajastas meie
tegemisi ja lastevanemate ettepanekul tegime konto kuulsas suhtlusportaalis facebook, mis samuti jagab fotosid ja infot
ürituste kohta.
Koostöö hoolekoguga on muutunud
sisulisemaks ja toetavamaks, tänan siinkohal kõiki hoolekogu liikmeid, kes meie
igapäevatöös aktiivselt osalevad!


Osalemine projektides
Kõige suuremahulisemaks ja õnnestunumaks projektiks pean kahtlemata
õpetajate kujundava hindamise õppimist,
mis vaieldamatult on kaasa aidanud paremate õpitulemuste ja õpilase toetamise
saavutamisel. Kõik meie õpetajad on läbinud kujundava hindamise 160tunnise
täiendkoolituse, mis otseselt toetab õppija arengut.
Selle õppeaasta jooksul õnnestus osaleda ka teises Euroopa Liidu struktuurtoetuste baasil Eestis läbiviidavas projektis, mis hõlmab väärtuskasvatusalast
koolitust. Seda tegi praktikant Mari Epp
Täht, kes andis tagasisidet oma vaatlustulemustest, kuidas meie majas väärtuskasvatusega lood on. Tulemuseks saime, et
meie tegevuses peegelduvad meie väärtused, milleks on hoolimine ja areng.
Lisaks oleme osalenud koos õpilastega paljudes maakondlikes ja vabariiklikes projektides. Muusikaõpetaja Anu Siniroht valmistab laulukoori ette, et laulda
30. juunil Popkooripeol Tartus.

Meil oli sportlik kevad
Kabala kooli jaoks oli kevadveerand võistluste- ja üritusterohke ning
meeldivalt edukas.
Meie 5.–8. klassi õpilastest koosnev seitsmeliikmeline võistkond
osales Raplamaa koolinoorte kergejõustiku MV-l, kus põhikoolide
üldarvestuses saime teise koha. Esikoha saavutasid Marili Orro 5.
klassist 600 m jooksus ja Kaarel Piirsalu 6. klassist 1500 m jooksus.
Raplamaa krossijooksu MV-l saavutasime tänu oma väga tublidele
jooksjatele Marilile, Kaarlile, Anete ja Joel Düünale põhikoolide üldarvestuses esikoha.
Hästi läks meil ka algklasside Rapla piirkonna kergejõustikuvõistlustel, kus Marliis Siniallik tõi kolm esikohta, Marcus Volt ja Keithlyn
Pajo kumbki ühe esikoha, lisaks veel hulganisti muidki auhinnalisi
kohti.
Maakondlikel 1.–5. kl tüdrukute jalgpalli MV-l saavutasime esikoha. Vabariiklikult 1.–5. kl tütarlaste jalgpalli finaalvõistluselt tõime 5.
koha. Parima mängija ja väravaküti tiitli sai Keiti Ekart 5. klassist, kes
oli ühtlasi ka väga tubli kapten.
Maakonna korvpalli esivõistlusel saavutas 1.–5. kl tütarlaste võistkond samuti 1. koha, visates näiteks Kehnaga kohtudes 31 korvi 20
minuti jooksul.
Osalesime ka heategevuslikul teatejooksul ja 7.–9. kl noormeeste
tänavakorvpallis põhikoolidele, kust tõime 4. koha. Aktiivselt osaleti
Paka mäe jooksul ja ülekoolilisel orienteerumisvõistlusel.
Aprillis ja mais toimusid sõpruskohtumised pallimängudes Kodila põhikooliga, kus 7.–9. kl noormehed võitlesid tuliselt rändkarika
kojujäämise nimel. Esimese kohtumise järel jäi karikas meile, teisel
kohtumisel aga Kodila poistele.
Mul on väga hea meel, et „Teeme ära“ talgute käigus õnnestus
taastada kaugushüppe väljak ja puhastada kadastikus kulgev krossijooksu rada. Ka jalgpalliplats on täitmis- ja tasandamistööde tulemusena ohutumaks ja siledamaks saanud. Suur tänu headele abilistele!
Reet Tiisaar

Tegime ka õppekäike RMK looduskeskustesse, pidasime õpilaskonverentsi,
korraldasime stiilipidusid ja diskosidki,
käisime tearis ja matkamas. Meeldejäävad etteasted õpilastelt muusikanädalal,
robootikateatri külaskäik, veerandilõpuviktoriinid ja spordivõistlused, seda loetelu võiks veel pikalt jätkata.
Kõik see kokku teeb koolielu huvitavamaks ja rõõmsamaks ning panuse on
andnud sellesse nii õppijad, õpetajad, töötajad kui ka lapsevanemad ja vilistlased!
Aitäh kõikidele, kes on õppeaasta jooksul
lasteaia ja kooli tegemistes osalenud ning
sellega mõista andnud, et nad hoolivad,
hoiavad ja armastavad oma kooli!
Soovin kogu Kabala Lasteaia-Põhikooli perele imelist suvepuhkust ja kohtumiseni uuel õppeaastal!
Lasteaiarühmad ootavad uusi lapsi
kõikidesse rühmadesse, klassid ootavad õpilasi ja õpetajaid!
Kabala Lasteaia Põhikooli
direktor Maire Roht

Õpilased, kes on kooli spordivõistlustel esindanud.
Alumisel fotol tänavused parimad töötajad –
remondimees Villu Siniroht ja kehalise kasvatuse õpetaja Reet Tiisaar. Fotod kooli kogust
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Moderaatorid õpetavad kujundavat hindamist
Kõik Kabala kooli õpetajad peale ühe on
läbinud kujundava hindamise koolituse
ja õpetanud ka teisi. Nüüd oodatakse uusi
õppijaid, sest koolis on olemas moeraatorid Koidu Pettai ja Anu Vendelin, kes siin
jagavad oma muljeid.

Kujundav hindamine kui
võimalus
Koidu Pettai

2011/2012. õppeaastast hakkas koolides
kehtima uus riiklik õppekava, mis traditsioonilise hindamise kõrvale tõi kujundava hindamise mõiste.
Sellele eelnev õpppeaasta möödus
Kabala Lasteaia-Põhikooli seitsmele õpetajale õppimise tähe all, et saada selgeks,
mis on kujundav hindamine ja kuidas
seda õppetöös rakendada. Õppimise käigus sai ise pidevalt katsetada uusi meetodeid, leida võimalusi õppimist juba õppeprotsessi käigus paremaks muuta.
Äsja lõppenud õppeaasta andis mulle
võimaluse nüüd juba ise moderaatorina
minna ja proovida, kuidas on õpetada
ja selgitada teistele õpetajatele, mis on
kujundav hindamine, millised eelised ja
võimalused on sellel võrreldes traditsioonilise hindamisega.
Mind suunati Mäetaguse Põhikooli
Ida-Virumaal, kus ootas seitsmeliikmeline õpikogukond, kes kõik olid juba mingil määral tutvunud kujundava hindamisega.
Iga algus on raske ja ka selles õpikogukonnas oli skeptikuid, kes suhtusid

õpitavasse küllaltki umbusklikult. Mida
sessioon edasi, seda põnevamaks muutusid õppepäevad ja seda huvitavamate
ideedega tuldi välja. Julgeti hakata katsetama, toimus pidev üksteise toetamine ja
uute võtete jagamine.
Huvitav oli jälgida nende paaride õppetööd, kus olid sattunud kokku vanema
ja noorema põlvkonna õpetajad. Päris
mitmel korral jäi kõlama, et just noorem
oli see, kes innustas ja toetas vanemat
kolleegi katsetama uusi meetodeid. Sain
mõndagi mulle endale uut ja kasulikku. On ju õpikogukonna põhiideeks just
üksteisega jagamine. Mida huvitavat oli
tundides tehtud, seda kindlasti jagati kõigiga.
Kaheksa sessiooniga jõudsime ühisele arusaamisele, et kujundav hindamine jutustab õpilasele, missugune on
tema õppimine ja kuidas ta õpib. Kõik
see sünnib eesmärgistamise, efektiivse
tagasiside ja eneseregulatsiooni kaudu.
Kujundav hindamine on protsess, milles
osalevad võrdselt nii õpilane kui õpetaja.

Moderaatori aasta, üks
minu võimalustest
Anu Vendelin

Eelmisel õppeaastal oli meie kooli seitsmel õpetajal võimalus saada selgeks, mis
on kujundav hindamine ja kuidas seda
õppetöös rakendada. Kursuse jooksul tuli
ise pidevalt katsetada uusi meetodeid,
rakendada neid tundides, muutes seeläbi
tunnid huvitavamaks nii õpilaste kui iseenda jaoks.

Selle õppeaasta teisel veerandil avanes mul võimalus ise moderaatorina kätt
proovida: direktor tegi mulle ettepaneku
olla moderaatoriks meie veel koolitamata
õpetajatele. Kursuse alguses oli hirmutav
olla koolitajana oma kolleegide ees, kuna
nende hulgas oli skeptikuid, kes oma arvamuse ka välja ütlesid.
Iga sessioniga muutus õpikogukond
vabamaks, meeldivamaks ja üksteist toetavamaks. On ju kujundava hindamise
olulisimaks komponendiks üksteisega
kogemuste ja ideede jagamine.
Õpikogukonna liikmed proovisid
kursustel omandatu tundides reaalselt
läbi ning tõdesid, et tunnid läksid nii nende endi kui õpilaste jaoks huvitavamaks.
Igaks sessiooniks tuli sooritada kodutöö,
mida nende sõnul olnud tüütu teha, kuid
mis pani mõtlema ja analüüsima tehtava
üle.
Kaheksa sessiooniga said õpetajad
teadmise, et kujundav hindamine annab
õpilasele teada, missugune on tema õppimine, kuidas ta õpib ning, et see kõik
saab võimalikuks eesmärgistamise, efektiivse tagasiside, õpilase tööde tagasiside
ja eneseregulatsiooni kaudu. Kujundav
hindamine on protsess, milles osalevad
võrdselt nii õpilane kui õpetaja.
Õpikogukonna modereerimine oli
minu jaoks suurepärane kogemus, mis
aitas õppida tundma oma kolleege, õpetama täiskasvanud õppijaid, areneda ise
edasi ja õppida koos õpikogukonnaga.
Kui mulle edaspidi pakutakse võimalust
olla moderaatoriks, siis ma kindlasti võtan ettepaneku julgemalt vastu.

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing kutsub liituma
Meedikute andmetel on Eestis üle
ca 8-10% kuulmispuudega inimese.
Kuulmise halvenemine või selle järsk
langus takistab suhtlemist ümbritseva
keskkonnaga ja tekitab mitmesuguseid
probleeme.
Vaegkuulmisest tingitud sotsiaalsete
probleemidega võite pöörduda kohaliku sotsiaaltöötaja või Rapla maakonnas
tegutseva MTÜ Raplamaa Vaegkuuljate
Ühingu poole.
Raplamaa Vaegkuuljate Ühing moodustati 1997. aastal. Ühingu kaudu on
võimalik saada kõige värskemat informatsiooni ja tuge sinu olukorda puudutavates küsimustes, on võimalus suhelda
oma puudeliigi inimesega, saada vaja-

likke kogemusi elus, töös või õppimises
toimetulekuks, abi kuulmisteenuste ja
kuulmisabivahendite kohta. Seltsi motoks on “Koos kergem“. 24.09.2012 saame 15aastaseks.
Kuulumine ühingusse võimaldab:
• saada vajalikku informatsiooni kuulmispuudest ja võimalustest, kuidas vähendada kuulmisvaegusega kaasnevaid
probleeme;
• saada teavet abivahenditest ja rehabilitatsioonist;
• saada infot sotsiaalabi-ja teenuste kohta;
• mõjutada vaegkuuljaid puudutavaid
seadusandlikke otsuseid;

• muutuda ühiskondlikult aktiivseks ja
oma eluga paremini toimetulevaks;
• saada tasuta infolehte AURIS.
Ühingu liige peab maksma liikmemaksu,
täitma ühingu põhikirja, edendama ühingu tegevust jm.
Ühistegevus
Raplamaa Vaegkuuljate Ühing korraldab oma liikmetele erinevaid üritusi.
Traditsiooniliseks on kujunenud pensionäride kokkusaamised Rapla Kultuurikeskuses. Lisaks korraldatakse erinevaid
sportlikke ja meelelahutuslikke tegevusi-ekskursioone, matku, mängime bowlingut, käime ujumas, teeme erinevaid
üritusi nii noortele, tööl käivatele inimes-
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Puhume juttu suvest sumedast Taotlusvoorude
Alanud on suvi ja on õige hetk rääkida,
kuidas kauneid suvepäevi ning valgeid
öid turvaliselt mööda saata.
Suvi on hea aeg maha võtta tööpinged
ning lõõgastuda. Kuidas keegi lõõgastub,
on väga individuaalne. Mõni sõidab kogu
perega telkima loodusesse või mere äärde, teine see-eest avab alkoholipudeli
ning „kukub pudelisse“. Kui esimesel juhul kaasnevad lõõgastumisega huvitavad
tähelepanekud, juhtumised ning uued ja
avastamata paigad, on teisel juhul garanteeritud lörri läinud suhted, piinav peavalu ning masendus. Ei ole harvad juhud,
kus politseinikel tuleb tegeleda ülejoonud isikutega, kes soovivad oma elule
kätt külge panna või veel hullem – oma
pereliikmele füüsilist valu tekitada. Eestimaa suvi on lühike, ei maksa seda pudelisse uputada või muude mõtlematute
tegudega lühendada.
Nädalavahetustel on siin-seal silma
hakanud avalikus kohas alkoholi (õllede
ja lahjade alkohoolsete jookide) tarbijad.
Mõnel juhul tarbitakse vägijooke sedavõrd hoogsalt ning lärmakalt, et Rabarocki kontsert selle kõrval kahvatuks. Tuletan siinkohal meelde, et avalikus kohas
alkoholi tarbimine on keelatud. Kaupluste esised ning avalikud pargipingid ei ole
kohad, kus seltskonnaga grilliõhtuid ja
joomaorgiaid korraldada. Eraldi küsimus
on selles, millist eeskuju me oma käitumisega nii oma kui läheduses mängivatele lastele anname. Pole siis imestada,
kui Mannid-Tõnnid lasteaias joodikuid

mängivad ja kõvahäälselt ropendades ja
tuikudes vanemaid matkivad. Lapsed on
kodu peegel, aga kas me ikka tahame sellisesse peeglisse vaadata?
Murelikuks teevad politseitöötajaid
liikluses osalevad viie- kuni kümneaastased pisikesed jalgratturid, kellel tänavatele ja teedele veel üksi asja ei tohiks olla.
Nii noored jalgratturid ei oska hinnata
liikluses varitsevaid ohte ning nad võivad põhjustada endalegi teadmata avariiohtliku olukorra. Tuletan siinkohal vanematele meelde, et liiklusesse võib lubada
iseseisvalt jalgratast juhtima vähemalt
kümneaastase isiku, kes on omandanud
jalgratturi kvalifikatsiooni. Järvakandis
Rabarockil toimus märkimist vääriv seik,
kus maanteel liiklev viieaastane jalgrattur politsei pöördumise peale viimasele keskmist sõrme näitas ja rattaga oma
teed sõitis. Kommentaarid on siinjuures
ilmselgelt üleliigsed. Väikest jalgratturit ning tema vanemaid ootas ees tõsine
vestlus.
Politseitöös kuuleme igal hommikul
autojuhtidest, kes on rooli istudes alkoholiga patustanud. Seltskonnaga peole
minnes, tuleb endale leida kaine autojuht
ehk kaine grupijuht – see säästab kogu
seltskonna edasistest valdavalt ebameeldivatest sekeldustest.
Kaunist suve!

tele kui pensionäridele. Ürituste info on
jooksvalt meie kodulehel ja ka teiste kanalite kaudu hõlpsasti kättesaadav.

verents.
* 23. oktoober teabepäev: kuulmisrehabilitatsioon ja abivahendid.
* 20. november teabepäev: meie ühiskond ja turvalisus.
* 18. detsember jõuluüritus.

Soodustused
* Saada tasuta kuulmisnõustamisteenust.
* Võimalus osta kuuldeaparaadi patareisid soodushinnaga.
* Osaleda üritustel ja koolitustel tasuta või soodushinnaga.
* Saada infomaterjale tasuta või soodushinnaga.
* Liituda EMT, Elisa või Tele2 sooduspakettidega.
Eelolevad üritused
* Augustikuus tuleb külla Läänemaa
Vaegkuuljate Ühing.
* 27. september Raplamaa Vaegkuuljate Ühing 15 aastat: kuulmisalane kon-

Rapla politseijaoskonna
piirkonnavanem Jaan Sildoja

Kuidas meiega liituda?
Ühingusse astumiseks on vaja täita
avaldus ja saata allkirjastatult postiga või
anda mõne juhatuse liikme kätte. Liikme
staatus hakkab kehtima kohe. Liikmetele
väljastatakse liikmekaart.
Infot ühingu kohta ja avalduse vormi leiate meie kodulehel: http://www.
raplavk.eu
Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu
esimees Viljar Parm

tähtajad on ettepoole toodud
Raplamaa Partnerluskogu LEADER
programmi 2012.a. sügisesed taotlusvoorud avanevad kõik 6. augustil 2012
ja lõpevad 13. augustil 2012 kell 18 õhtul.
Taotlusi võetakse vastu järgmistesse
meetmetesse:
Meede 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine (külade investeeringutoetuse meede) Toetuste kogusumma on 176 768 eurot.
Meede 1.2 Mikroettevõtluse areng
(mikroettevõtete
investeeringutoetuse
meede). Toetuste kogusumma on 89 126
eurot.
Meede 4.2 Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine (külade
ürituste meede). Toetuste kogusumma on
25 995 eurot.
Taotlusvoor on senisest tavalisest tähtajast septembrikuus tõstetud kolm nädalat varasemaks, seoses Euroopa Liidu 2008-2013. a eelarve perioodi lõpule
jõudmisega, kuna esitatud projektitoetuse taotlused peavad saama vastused (toetuse määramise või mittemääramise otsused) kõige hiljem 2012. a detsembris.
Taotlejad peavad arvestama, et projektid
tuleb täielikult ellu viia 2013. a lõpuks,
ainult väga erandkorras võib eriloa alusel põhjendatud investeeringuid teha veel
2014. a.
PRIA selgitusel on taotluste toetamisel
eelistatud pooleliolevate objektide lõpetamine, kusjuures taotleja peab kirjalikult
garanteerima, et ehitusobjektile antakse
kasutusluba hiljemalt 2013.a. detsembriks. Projektitoetuse taotlused päris uute
ehitiste rajamiseks, mis kindlasti 2013.a.
lõpuks valmis ei saa, jäävad taotlusvoorus rahuldamata.
Meetmete nõustamise aegade ja infopäevade kohta saate teavet Raplamaa Partnerluskogu kogulehelt www.raplaleader.
ee
Valla leht ilmub tänavu neli korda
aastas – kvartali viimasel reedel.
Kaastööd 28. septembril ilmuvasse numbrisse on oodatud
24. septembriks. Ka igasugune
info on teretulnud.
Toimetaja Reet Saar



Raikküla Valla Leht
Pühapäeval, 15. juulil 2012 toimub
Raikküla vallas
ohtlike jäätmete ning
elektRi- ja
elektRoonikaRomude
kogumisRing.
olmejäätmeid ja vanu rehve
vastu ei võeta!
ohtlikud jäätmed on:
Kasutatud õlid, muud kütused, õlifiltrid ja õlipakendid, värvi-, liimi- ja
lakijäätmed, nende pakendid ning
nende ainetega määrdunud töövahendid, lahustid, nagu näiteks tärpentin, atsetoon ja tehniline bensiin,
taimekaitse- ja putukatõrjevahendid
ning nende pakendid, vanad akud ja
akuvedelikud, patareid, leeliselised
pesuained, happed, kemikaalid, fotokemikaalid, kasutamata jäänud või
aegunud ravimid ja farmaatsiatooted,
elavhõbedakraadiklaasid, päevavalguslambid (säästulambid), tulekustutid.
Elektri- ja elektroonikajäätmed on:
Külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid,

Kõigile
sünnipäevalastele
päevi pikki,
ilusaid,
aastaid palju ja
toredaid!
Aprill
92
Helmi Uetallo
85
Joanna Leier
Salme Ljubimova
84
Asta Vaiksaar
83
Maimu Luhari
Aino Koplimets
81
August Koks
75
Arvi Aalde
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tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid,
kellad, kaalud, kohvimasinad, raalid,
sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid,
raadiod, televiisorid, videokaamerad
ja -magnetofonid, muusikariistad,
luminofoorlampide valgustid, sirged
luminofoorlambid, kompaktlambid,
elektritööriistad (va suured paiksed
tööstuslikud tööriistad).

Siia ilma sündisid

kogumisautode peatuspaigad ja ajad:

Raikküla Vallavalitsus

9.30–10.00 Koikse teeristis
10.30–10.45 Lipa külas koolimaja juures
11.00–11.15 Raikküla külas klubi juures
11.35–11.50 Purku külas bussijaama
parklas
NB! Kellaajad võivad nihkuda, seega
peaks varuma veidike aega ja
kannatust. Palume kogumisringil
jäätmed isiklikult üle anda.
Projekti viib läbi MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus ja Raikküla Vallavalitsus. Lisainfo KEJHK telefonidel:
38 52 175 või 38 52 200
Kogumisringe teenindab AS Epler &
Lorenz. Projekti rahastab
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

65
Lea Saia
Märt Lees

65
Marje Eendla
Vello Kokk

Mai

Juuni

90
Evald Rekkaro
Eduard Tamberg

85
Aleksander Greebe

89
Albert Kangur
88
Helmi Tarkmeel
Antonina Šturm
87
Asta Liiders
84
Helju Laurimaa
82
Helve Satsi
Ülo Püü

82
Anne Reintamm-Laantee
81
Kalju Einamaa
Sulo Luik
70
Elma Veljaots
65
Silvi Taul
Eha Ilves
Hans Volga

75
Zakro Bregadze

Väljaandja Raikküla Vallavalitsus
www.raikkyla.ee

Karl-Erik Palu
Marybel Pajo
Jane-Liis Tõnnori

Trükitud Pärnu trükikojas
Hansaprint
Tiraaž 750

Mälestame lahkunuid
Milvi Andressoon
Aino Kolehmainen
Anton Männamaa
Eevi Lai
Raikküla Vallavalitsus
KABALA VII KÄSITÖÖPÄEVAD
28. ja 29. juulil
9.30 Kabala mõisas

„MUHU SUSSIDE
VALMISTAMINE“
Õpetajad Muhu saarelt
Kaasa võtta tikitud pealsed, käärid,
naaskel, niiti ja nõela
Liim, vaheriided, tallanahk ja
liistud kohapeal
Osalustasu 15 €
Info ja registreerimine
Hele-Mai 5115 390 või e-mail:
helemaitruuts@gmail.com
SUVEREIS 2012
19. juulil
väljasõit 6.00 Kabala kooli juurest

„SETUMAAD AVASTADES“
Osalustasu 22€
Info ja registreerimine
Hele-Mai 5115 390
ja Anne 5185 190

Toimetaja REET SAAR
reetsaar@hotmail.com,  9

