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Uue katuse ehitus on plaanitust kauem aega võtnud
Läbijooksva lamekatusega on Kabala
lasteaed-põhikool pidanud maadlema
palju aastaid. Suvise koolivaheaja jooksul pidi hoone lõpuks saama uue viilkatuse, aga tööd on veninud.
Raikküla vallavalitsuse majandusnõunik Uno Markson rääkis, et viis aastat tagasi koostatud eelprojekt tõukefondidest
raha saamiseks oli kiiruga tehtud ja polnud
piisavalt üksikasjalik. Riigihanke võitnud TAN Element OÜ hinnapakkumises
oli ka tööprojekti koostamine. See telliti
kunagise eelprojekti koostajalt, aga tööd
alustades selgus, et mitmed katusefermide
kavandatud toetuskohad olid ebareaalsed
ja tuli leida uued lahendused. „Projekti
täislahendus pidi olema valmis 15. juuniks, aga saime selle lõplikult kätte alles
31. augustil,“ rääkis ehitaja esindaja Tanel
Küttis.
„Lahenduste otsimine võttis aega. Lisatöid tuli juurde, mõni asi on jäänud ka
ära. Praegu kulgeb ehitamine hinnapakkumise kohaselt ja vallavalitsus tasub
ehitajale vastuvõetud tööde alusel,“ ütles
Markson.
Eelmise nädala lõpul tõsteti paika viimased metalltalad ja toetuspostid. Kolmapäeval ütles ehitaja, et katuseplekk saabus
Soomest pisut varemgi ja ilmselt saab järgmisel teisipäeval hakata plekki panema.
„Peame ebamugava aja lihtsalt üle elama,
ükskord on ka sellel majal vettpidav katus.
Tööde lõppaega ei tihka ma öelda, ehk
saame valmis esimese veerandi lõpuks,“
lootis Markson. Küttis ütles, et kõige aeganõudvamad tööd on tänaseks tehtud,
plekipanek võtab umbes poolteist nädalat
ja siis jääb veel tuulekastide tegemine.
Majandusnõuniku sõnul on ehitamist
seganud selle suve pidevad vihmad, mis
ei lasknud teatud kohti kohe lahti võtta
ja muutsid katusel töötamise ohtlikuks.
„Eestis oli viimase aja vihmaseim suvi ja
meie vahetame katust! Lahtivõetud kohad
on küll kilega kaetud, aga vesi tungib sealt

Kabala lasteaia-põhikooli hoonele on katusefermid paigaldatud ja järgmisel nädalal hakatakse panema katuseplekki.
ikka läbi. Loomulikult on see põhjustanud
inimestes nurinat, aga kõike ei saa panna
vallavalitsuse või ehitaja süüks,“ palus
Markson mõistvat suhtumist.
Kabala lasteaia-põhikooli direktor
Maire Roht kinnitas, et ehitushääled – puurimine või kopsimine – õppetööd seganud
ei ole, rohkem takistusi põhjustab see, kui
läbijooksude tõttu tekivad lühised ja klassiruumides pole elektrit. Kooli töömehel
on seetõttu käed pidevalt tööd täis. Roht
imestab, et objektil tegutseb nii vähe ehitajaid: siis ei saagi ju tööd kiiresti edeneda.
Ka Markson nõustus, et siin võiks korraga
töötada rohkem mehi. Küttise sõnul on tavaliselt objektil seitse meest, aga näiteks
kolmapäeval olid kolm neist haiged.
Koolijuht ise ehitusnõupidamistel ei
osale, kuid soovib, et vallavalitsus teda
siiski toimuvaga kursis hoiaks, nagu sai
suvel peale puhkust kokku lepitud: „Minult küsitakse infot, aga ma ei oska vastata.“
Reet Saar

TURVALISELT JA TARGALT
2. oktoobril toimub Raikküla vallas
EAkATE päEVA TähISTAmInE
koostöös maanteeameti ja
mTÜga purculi.
käsitleme turvalise liiklemise teemasid, küsimused konstaabel Jaan
Sildojale saate esitada eelnevalt
telefonil 5342 6030.
Osalejatele tasuta turvavestid.
TOImUmISkOhAD 2. oktoobril
9.00 Tamme küla,
Raikküla vallavalitsuse ruumides
9.30 purku küla,
purku koolimaja ruumides
10.00 Raikküla küla,
Raikküla kultuurikeskuses.
mEELDIVA kOhTUmISEnI!
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Vaatame tulevikku optimistlikult
3. septembril helistasime koolikella Kabala lasteaias-põhikoolis. See õppeaasta algas meie koolis teisiti kui varem:
käsil on katuse ehitus, mis tõotab tuua
meie majale uue välisilme, turvalise ja
meeldiva sisekliima.
Mis peaasi – saame majale vettpidava
katuse ning meie ülesanne on tagada siin
katuse all kvaliteetse ja jätkusuutliku hariduse andmine. Keskendume neile õppijatele ja lapsevanematele, kes on valinud
oma lapse õppimise kohaks kodulähedase
ja lapsesõbraliku kooli ning toetame igati
iga üksiku õppija individuaalset arengut.
Selle mõttega kinnitan meie arengukavas
ühiselt kirjapandud missiooni ja luban, et
veel sellel sügisel seame oma aregusuunad juba järgmiseks kolmeks aastaks.
Kaks uut õpetajat
Vaatame optimistlikult tulevikku ning
selleks on meil mitmeid põhjuseid!
Alustan käesolevast õppeaastast, kus
meie koolis ja lasteaias on kokku 94 last:
õppureid 55 ja lasteaias 39 koolieelikut,
kes jagunevad nelja rühma vahel Tammes, Lipal ja Purkus.
Klassikomplekte on endiselt kuus, I klassi asus õppima seitse õpilast ning koos
nendega alustas koolitteed ka nende klassiõpetaja Janne Koppel, kes Haapsalu
kolledži lõpetamise järel alustab õpetaja
vastutusrikast tööd meie koolis. Soovin
Jannele palju töörõõme, uudishimulikke
lapsi, koostöövalmis lapsevanemaid ja
kolleege!
Ka meie meesõpetajate perre on tulnud
lisa: ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks on Marten Israel, keda võlusid meie
kooli väikesed klassid ja võimalus teha
õppijatega piisavalt individuaalset tööd.

Lisaks võtab õpetaja Israel enda kanda
koolilehele uue elu sissepuhumise. Koos
õpilasesindusega moodustub nö meediaring, kes hakkab koolielus toimuvat
kajastama ja vahendama. Loodetavasti
materjali kirjutamiseks on, sest plaanime
palju õppekäike ja ekskursioone väljapoole koolikeskkonda, osaleme projektides ja korraldame vahvaid ühisüritusi.
Esimene õppekäik on juba tehtud Tartu
Põllumajandusmuuseumisse, mida väisasid 1.–4. klassi õpilased, osaletud on
spordivõistlustel ja koju toodud auhinnalisi kohti. Töö käib, võib öelda kindla
veendumusega.
Liitklassid on meil jätkuvalt. Sel aastal
moodustavad liidud 2.–3. klass ning 5.–
7. klass, keda juhatavad Anu Vendelin ja
Salle Nurmeta. Pika staažiga ja kogemustega õpetajad saavad liitklassis õppetöö
juhtimisega väga hästi hakkama, lisaks
toetavad nooremaid ka pisut vanemad
kaaslased. Õpitakse niiöelda peremudeli
põhjal ja saadakse erinevustega paremini hakkama. Uutest õpilastest asus meie
kooli 5. klassis õppima Cristjan Gregory
Lood.
Uued õppevahendid
Uut on meie majas veel sedagi, et Tiigrihüppe SA toel on arvutiklassi renditud
uued arvutid, mis annab hoo sisse ka
meie veebipõhisele õppele erinevaites
ainetes ja toetab igati õppetöö mitmekesistamist. Ka klassidesse on paigutatud
arvutid, mis hõlbustavad õpetaja tööd ja
teevad õpilase jaoks õppimise näitlikumaks.
Lähiulevikus näen just IKT vahendite aktiivset kasutamist ja uue kaasaegse taristu
hankimist koolile, näiteks interaktiivsed

Pakamäe matkarajad said uue ilme
Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Raikküla valla
poolt esitatud „Raikküla-Pakamäe maastikukaitseala
matkaradade hooldamise“ taotlust.
Valla sooviks on kutsuda inimesi rohkem viibima
looduses, matkaradu saavad kasutada tervisesportlased ja
pered. Pakamäe matkarajad korrastati kohalike vabatahtlike abil. Pajo Saeveskis valmistatud palgist istumiskoht
ja prügikast paigaldati augustikuus. Vabatahtlikud aitasid
14. augustil koristada Pakamäelt oksi ja korrastasid ala
keskel oleva platsi.
Täname kõiki vabatahtlikke, kes aitasid selle projekti
ellu viia!
Marju Teiverlaur

tahvlid jms. Arengule mõeldes on robootikaring ja õpetajakoolitus samuti prioriteediks.
Ringitöö toetab õppekasvatustööd ja
annab võimaluse õpilasel tegeleda oma
ande arendamisega. Ringe on kuus: meedia-, kunsti-, näite-, käsitöö- ja spordiringid ning mudilaskoor. Sellest õppeaastast
teeb lisaks kooli ringidele oma spordiringi 2.–3. klassile kahel hommikul nädalas
ka Tarmo Rahuoja.
Ujumisest
Soovime pakkuda täiendavat võimalust
käia Märjamaal ujumas 1.–4. klassi õpilastel, sest üksikud õpilased pole ujumisoskust piisavalt hästi omandatud. Selle
taga pole riiklikku programmi, see on
kooli algatus – ujumisoskuse vajalikkuses pole põhjust kahelda. Pöördume lastevanemate poole, et teie maksate ujula
pileti eest, kool taotleb transpordi. Saadame kodudesse ka vastavasisulised kirjad
ning igaüks saab oma mõtteid avaldada.
Peatselt on toimumas lastevanemate üldkoosolek, klassi- ja rühmakoosolekud.
Loodan, et klassijuhatajatelt ja kooli
juhtkonnalt saate vajalikku infot õppeaasta kohta.
Soovin kõikidele põnevat, rahulikku, töist
ja asjalikku aastat! Rõõmu tegutsemisest
ja koostööst! Ka kõige raskemad ja keerukamad probleemid saavad lahenduse
läbirääkimise ja koostöö toel, üksi pole
me kunagi nii tugevad, kui kõik koos!
Ilusat toimekat õppeaastat ja peatse kohtumiseni koolis!
Kabala lasteaia-põhikooli direktor
Maire Roht
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Taidlejatel oli suvel mitmeid esinemisi
Enne uue hooaja algust heidame pilgu
Raikküla Kultuurikeskuse suvistele tegemistele.
Kultuurikeskus koos Raikküla valla
ja Rapla lastekaitse ühinguga tähistasid lastekaitsepäeva 3. juunil projektiga
„Kasvame koos“. Esmalt olid tõelised
mängud Piilupardi mängutoas – mäng
on ju väikese inimese töö. Järgnes Anne
Velli õpetliku sisuga lasteshow „Lustakas Nirgi Neti“. Lõpetuseks oli koolitusnõustamine lastevanematele „Kasvame
koos“, kus lektoriks oli Raplamaa infoja nõustamiskeskuse eripedagoog Liivia
Vacht. Järgnes kontsert Raikküla valla
laste lauluvõistluse „Laululind 14“ solistidelt, külalisesinejad olid Piia Põder ja
Geio Rüütalu.
Näomaalinguid tegi Tiina Raist, suksusõitu korraldas Margit Düüna. Päev
lõppes võistluste ja mängudega, millest
põnevaimaks osutus mäng „Vanaema
lõngakera“, auhinnad olid magusad.
Eriti vihmane jaanipäev
Igaüks teab laulusõnu „jaanipäevaks
kõrgeks kasvab rohi“, aga millise laulu
sees on sõnad, et jaanipäeval las kallab
vihma?
Jaaniõhtu kontsertosas esinesid Rapla
pasunakoor ja kõik Raikküla Kultuurikeskuse isetegevusringid: naisrahvatantsurühm (Kadri Väli), folkloorirühm
Ristik (Kersti Saia), ansamblid Rõõm
Laulust ja Enelas (Ene Kangur). Tervitussõnad lausus vallavanem Jaan Truuts,
kes süütas võidutulest ka jaanilõkke. Jalakeerutuseks mängis Rein – mees nagu
orkester. Vihmavarjud pea kohal, nii see
tants käis.
Nii vihmast jaaniõhtut ei mäletagi.
Tänusõnad kõigile esinejatele ja pidurahvale – te olite vaprad!
Suvereisid ja esinemised
7. juulil käisime ühiselt kuulamas Rapla kirikumuusika festivali avakontserti.
Siiri Sisask esines oma lauludega. Võimas!
Kultuurikeskuse isetegevuslaste ja
nende sõprade suveekskursioon toimus
10. juulil Tallinna teletorni ja botaanikaaeda. Uudistamist ja põnevust oli palju.
Teletornis oli peibutuseks allavaatamiskoht põrandas, botaanikaaias oli giidiks
fantastiline Urmas Laansoo, kelle nimi
räägib juba ise enda eest. Ja kui imekaunid ülesvõtted tegi meie fotograaf Eino
Jõesar!

Tallinna teletornis uudistati allavaatamiskohta põrandas.
Fotod erakogust
Mis sest, et suvi
ja ringitööst nagu
puhkus, aga agarad
lauljad-tantsijad on
ikka nõus mõned
proovid tegema ja
esinemas
käima.
Heategevusfond
Saagu Valgus ja Siiri Sisask ning Raikküla Kultuurikeskus – me oleme ju
sõbrad ja sõpradele
minnakse ikka külla, kaasas külakost.
Suurtel kirbuturgudel Raplas esinesid
juunis, augustis ja
Anne Velli lasteshow „Lustakas Nirgi Neti“.
septembris tunnise
kontsertkavaga folk„Türkiissinine“. Anne laulud lummasid.
loorirühm Ristik, ansamblid Rõõm LauRahvas tõusis ja laulis kaasa, kui kõlas
lust ja Enelas ning duett Ene ja Marvi.
lisapala mälestamaks Vello Orumetsa.
Dueti laulud kõlasid suvel ka Saaremaal
26. augustil toimus lõbus pühapäev
Randveres.
lastele. Lõbus see tõesti oli. Juba kella
Juulis laulis ansambel Enelas Harju11-st sai mängida Piilupardi mängutoas,
maal Paunküla hooldekeskuse rahvale,
kella 12-st kutsus Heino Seljamaa kõiki
pakkudes killukese rõõmu igasse hinsaali, kus algas etendus „Okasroosike“.
gesoppi.
Hinge kinni pidades jälgisid etendust nii
20. augustil, taasiseseisvumispäeval
väikesed kui suured.
toimus Raikküla Kultuurikeskuses Anne
Augustiürituste korraldaja oli seltsing
Velli kontsert.
Raikküla Tegusad.
Anne ja türkiissinine, Anne ja laul
Nüüd jääb ainult üle kutsuda teid uue
„Sinine lina“ – need kuuluvad kokku. Ülhooaja üritustele.
latuseks mängis Anne lõbusa flöödipolka laulude vahele ja pajatas mõne sõna
Ene Kangur
ka enda raamatust, mis kannab pealkirja
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Valla noortekeskuses käib vilgas tegevus
Raikküla valla avatud noortekeskuses
käib juba vilgas tegevus ja valla buss
teeb kord nädalas selleks eraldi ringi,
et noored kohale tuua.
Valla buss sõidab kolmapäeviti marsruudil Põlma-Purku-Kabala-Lipa-Raikküla. Buss on praeguseks sõitnud kolm
korda ning noori on iga korraga järjest
rohkem tulnud. Viimane kord tuli bussiga valla eri paikadest keskusesse aega
veetma 29 noort.
Kolmapäeviti on noortekeskuses ka
huviringitegevus: Eli Sukles valmistab
noortega ehted ja muid vidinaid (mobiiliripatsid, võtmehoidjad jms). Huviring on
noortele tasuta ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfondi kirjutatud projekt Eesti
ANKi vahendusel. Sama projekti raames
alustab novembrist uus huviring, samuti
kolmapäeviti.
Ehete valmistamise huviringis tehakse toredaid asju.
Teeme tutvust erinevate ametitega
Noorte soovil hakkab tegutsema tantsuring (tantsustiil veel selgub). Lisaks
toimub ESF projekti raames pea igas
kuus ühe eriala tutvustus ning tööelu
tutvustav tegevus. Septembris tutvusid
noored juuksuri ja jumestaja ametiga ja
õppimisvõimalustega nendeks. Lisaks
jagati tüdrukutele igapäevaseid ilualaseid
näpunäiteid ja prooviti jumestamist üksteise peal. Järgnevatel kuudel on plaanis
külla kutsuda nt näitleja/muusik, sisekujundaja/disainer, fotograaf, poliitik jne.
Tööelu tutvustavateks tegevusteks plaanime oktoobris sõita Kalevi Maiustuste
Meistrikotta, kus õpime martsipaniga
meisterdamist. Noorte soovideks on veel
külastada Mamma valmistoidutehast,
Rapla maavalitsust, politsejaoskonda ja
tätoveerimissalongi.
ESF projekti raames on ka noortel
endil võimalus projekte kirjutada ja oma
soovitud tegevusteks rahastust saada.
Selleks on NAF (noortealgatuste fond),
mis mõeldud noortekeskuse kogukonna
arenguks. Selle kogusummaks on 1917
eurot ja perioodi lõpp on mai 2013. Taotlused on saadaval Raikküla valla avatud
noortekeskuses, NAFi peamine sihtgrupp
on 12–16aastased piirkonna noored.
Taotluste hindajateks on noortekeskuse
poolt kokku pandud kohalikest noortest
ja ühest noorsootöötajast koosnev viieliikmeline hindamiskomisjon.
Hakkame kokkama
9. oktoobrist (kuupäev muutus) alus-

Kolmapäeviti on noortekeskuses eriti rahvarohke. Fotod: Dane Tall
tab ka teine huviring koostöös Kehtna
majandus- ja tehnoloogiakooli õpilastega. Lisaks erialade ja õppimisvõimaluste
tutvustamisele ja igapäevaselt vajalike
näpunäidete jagamisele teeme koos ka
süüa. Plaanis on valmistada lihtsaid, kuid
maitsvaid toite: tervislikke smuutisid,
küpsetada erinevaid pannkooke ja pitsasid. Ka see huviring on kõigile Raikküla
valla noortele vanuses 7–26 eluaastat tasuta ning seda rahastab Raplamaa ANKide konkursile kirjutatud projekt.
Oluline on märkida, et kõikidest noortekeskuses toimuvatest üritustest on väga

oodatud osa võtma kõik valla noored. Tasuta buss küll sõidab vaid kolmapäeviti,
kuid kui teil on võimalus oma transport
organiseerida, ootame teid iga päev!
Nüüd on noortekeskuses olemas ka
Leader Partnerluskogu projektiga soetatud lauad ja toolid, mida meil hädasti tarvis oli, kuna külastatvus on läinud väga
suureks.
Oktoobri vaheajal läheme Raplasse
bowlingut mängima ja jõuluajale on plaanitud külaskäik Juurimaa talli.
Dane Tall
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Hüvasti, Red House
Kummaline, et sa said endale nime alles aasta enne oma lõppu. Alles siis, kui
lapsed värvisid su erkpunaseks, alles siis
paistsid sa oma uhkes ereduses igasse ilmakaarde.
Paraku jääb uhkest nimest väheseks,
et püsima jääda, sest aeg on teinud oma
töö. Sa olid muutunud ohtlikuks, aga lasteaedade turvanõuded on karmid. Keegi
ei taha, et lastega juhtuks midagi halba ja
nii otsustatigi sinu saatus.
Tegelikult olid sa oma aja küllaga ära
teeninud, sest sinu peal kasvas üles ju terve põlvkond lapsi. Kes aga jalad alla sai,
see sinu juurde tuli. Elu kees sinu ümber
ja peal hommikust hilisõhtuni. Sa olid
laste elus ja päevades väga tähtsal kohal. Sa ei olnud pelgalt liumägi. Sa olid
kohtumispaik nii väikestele kui suurtele.
Sinu juures oli hea olla.
Sul oli ka valusaid päevi – siis, kui su
küljest löödi laudu lahti ja katuselt rebiti
tõrvapappi maha. Kes nüüd tagantjärele
teab, miks seda tehti? Ju siis oli mõnel
lihtsalt paha tuju ja elas seda sinu peal
välja. Aga aasta tagasi tegid lapsed ise su
korda: katkised lauad vahetati välja, värviti ära. “Issand, kui ilus!” oli ühe vanaema reaktsioon, kui sind nägi.
Imelik, et asja väärtusest saame me
alles siis aru, kui seda enam ei ole. Me ei
saa enam vabandada ega parandada. Ainult järeldusi saame teha – oleks pidanud

Raikküla
Kultuurikeskuses
Alates 1.oktoobrist Eino Jõesare
FOTONÄITUS
Alates 10. oktoobrist näitus
põnevatest kogumistest „Minu
lemmikloom on LEHM“
Näitused jäävad üles kuuks
ajaks. Teile sobival ajal saate
väljapanekuid külastada, kui
helistate ette tel 516 0783.
Ootame kõiki

HOOAJA AVAPEOLE
Raikküla Kultuurikeskusesse

20. oktoobril kell 20–01
* Etteasted Raikküla Kultuu
rikeskuse isetegevuslastelt

rohkem hoidma.
Praegu on mänguplats õhtuti vaikne.
Ei ole enam näritud õunu ja kommipabereid maas. Ümbruskonna majade elanikud peavad harjuma magama jääma vaikuses, sest ei ole enam seda plekikolinat
kõrvus, kui keegi keskööl mööda liumäge üles jookseb.
Nüüd on Purku lapsed justkui kodutud. Nende huulil ja mõtetes on ainult
üks küsimus: miks? Ei aita vanemate ega
kellegi teise selgitused. Ainsaks lohutu* Tantsuks ansambel
„ÜKS MIIL“ Saaremaalt
* Piletid hinnaga 5 eurot eelmüü
gis alates 1. oktoobrist Raikkü
la Kultuurikeskuses ja Raikküla
raamatukogus,
peoõhtul pilet 7 eurot.
* Lauad ettetellimisel
* Kohvi ja teed saad osta puh
vetist, muu vajalik võta palun
kaasa!
Trupp Teatrike 7. novembril kell
11 Raikküla Kultuurikeskuses

LASTEETENDUS
A.Kitzbergi

„Kolm suurt soovi“
(kestab 50 minutit)
Kaunis muusika, laulud,
mitmepildiline lavakujundus,
kostüümid, maskid, nukud,
värviline lavavalgus.
Pilet 1 euro

seks on see, kui ütled „mul on ka kahju”.
Tahtmatult tuleb meelde Betti Alveri luuletus “Helepunane vihmavari“, kus lapse
lein oli nii suur, et ta ei soovinud lõhutud
vihmavarju asemele isegi uut ja ilusamat. Purku lapsed on aga optimistlikud
ja jäävad ootama uut liumäge. Parem on
korjata mänguväljakult näritud õunu ja
kommipabereid, kui tunda ja aru saada, et
eelmisel õhtul ei ole jälle seal lapsi olnud.
Ingrit Karp

Purku koolimajas
6. oktoobril
kell 16.00
HUUMORIÕHTU
Külla tulevad

ERIcH KRIEgER
ja
jüRI PaET
Piletid eelmüügist 5 €,
õhtul kohapeal 7 €
Info ja piletite broneerimine
telefonidel:
Purku rmtk 48 63 223,
53 308 285, 53 469 836,
51 08 165
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Bussiajad ja piletihinnad
Avaldame bussiajad valla lehes, kuna õpilasringid on
muutunud. Lisame juurde ka maakonnaliini ajad, kuna
osa Kabala lasteaia-põhikooli õpilasi saab koju maakonnaliini bussiga.
1. Õpilasliin Purku-RaikkülaRapla-Raadiku-Kabala
Teenindab Raikküla valla buss
Põlma
7.00
Purku
7.10
Raikküla
7.20
Pitseri
Rapla (Maxima kauplus)
7.45
Kuusiku
7.55
Raadiku
8.05
Koikse teerist
8.15
Rebasefarm
Ummaru teeots
Kabala kool
8.25
2. Õpilasliin Purku-RaikkülaLipa-Keo-Kabala
Loe-Kabala-Järvakandi kool
Teenindab HG Kurre Grupp OÜ

Purku
Raikküla
Lipa
Villema Rist
Tõnumaa Rist
Lipa Rist
Kaarsalu teeots
Kabala kool
Kadakamäe
Loe laut
Polgu laut
Kabala kool
Raikküla
Järvkandi kool

7.30

Teenustasude kehtestamine
autobussi kasutamisel
§ 1 Kinnitada alates 1. oktoobrist 2012
Raikküla valla õpilasliinidel järgmised
piletihinnad, kusjuures sõidupileti eest
tasuvad kõik sõitjad, välja arvatud Raikküla vallas elavad õpilased kooli ja koju
sõidul:
Põlma - Raikküla
0,40 €
Purku - Raikküla
0,50 €
Kaigepere - Raikküla
0,40 €
Purku - Rapla
1,00 €
Põlma - Rapla
0,90 €
Kaigepere - Rapla
0,80 €
Raikküla - Rapla
0,70 €
Pitseri - Rapla
0,60 €
Raela - Rapla
0,50 €
Raikküla - Järvakandi
1,00 €
Kabala - Lipa
0,40 €
Kabala - Raikküla
0,50 €
Lipa - Raikküla
0,30 €
Rapla - Ira
0,40 €
Rapla - Kuusiku
0,50 €
Rapla - Koikse
0,70 €
Rapla - Kabala
0,80 €
Kuusiku - Kabala
0,60 €
§ 2 Valla bussi tellimine: kilomeetri hind
1 € ja tunni hind 3,0 € .
§ 3 Tunnistada kehtetuks Raikküla
Vallavolikogu 17.02.2011 määrus nr 17
„Teenustasude kehtestamine autobussi
kasutamisel“
§ 4 Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril
2012.

15.45

16.05

Rapla-Raikküla-Purku-Kabala-Rapla-Kabala-RiidakuRapla
Sõidab E–R maakonnaliin
8.00

8.10
8.20
8.45

3. Kabala- Purku
Teenindab HG Kurre Grupp OÜ
Kabala kool
Kaarsalu teeots
Lipa Rist

Tõnumaa Rist
Villema Rist
Lipa
Pitseri
Raikküla
Purku

15.30

Rapla Bussijaam
Kesklinn
Ristiku
Pitseri
Raikküla
Põlma
Purku
Valli
Lipa rist
Nõmmemetsa
Kabala kool
Kabala
Kadakamäe
Loe
Polgu

14.45

14.55
15.00
15.10
15.13
15.16
15.20
15.30
15.34

Jalase teerist
Riidaku
Raadiku
Riidaku
Koikse teerist
Altveski
Kuusiku
Iira
Kesklinn
Rapla bussijaam
Kesklinn
Iira
Kuusiku
Altveski
Koikse teerist
Rebasefarm
Kabala
Kabala kool
Nõmmemetsa
Lipa teerist
Raikküla kool
Raikküla k/n
Raikküla
Raela
Kesklinn
Rapla bussijaam

15.44
15.52
16.03
16.10

16.20–16.25
16.34

16.44
16.50

17.00
17.05
17.07
17.15

15.38

Kestab üle-eestiline aktsioon „Sööme ära!“
Tervise Arengu Instituut alustas 17. septembril üldrahvalikku aktsiooni „Sööme
ära!“, mille eesmärk on meelde tuletada
soovitust süüa päevas vähemalt 5 portsjonit ehk 5 peotäit puu- ja köögivilju ning
näidata, et paljude jaoks keerulisena näiva
ülesande täitmine ei olegi nii vaevaline,
kuid on tervise seisukohast väga oluline.
„Aktsiooniga soovime tervise edendamisse kaasata kõik Eestimaa elanikud,
et selgitada välja enim puu- ja köögivilju
söövam kodupaik,“ lausus Tervise Arengu
Instituudi toitumisekspert Tagli Pitsi. Seda
saab teha veebilehel toitumine.ee.“
Puu- ja köögiviljade söömine on üks
tervisliku toitumise põhilistest näitajatest.
Samas näitab Tervise Arengu Instituudi uuring, et viis ja enam portsjonit sööb
igapäevaselt vaid 10% inimestest. 24%
inimestest ei söö igapäevaselt üldse puuja köögivilju ning pooled Eesti inimestest
(49%) söövad ainult ühe või kaks portsjonit puu- või köögivilju päevas.
“Puu- ja köögivilju on tarvis süüa, sest
nad sisaldavad palju vett, vitamiine, mineraalaineid, kiudaineid ja fütotoitaineid,
mis aitavad vältida erinevaid haigusi,”
selgitas Tagli Pitsi. “Need erinevad ained toimivad näiteks antioksüdantidena,
suurendades organismi vastupanuvõimet
ja toetades immuunsüsteemi, nad aitavad
alandada vere kolesteroolitaset ning vererõhku, osal ainetel on antibakteriaalsed

omadused.”
Pitsi lisas, et seekordne kampaania on
astunud sammukese edasi ning eesmärgiga lihtsustada viie peotäie soovituse järgimist, pakuvad kampaaniale „Sööme ära!“
tuge erinevad toitlustusasutused üle Eesti,
samuti suuremad toidukaupluste ketid,
kes kõik teevad soovitusliku puu- ja köögiviljade koguse kättesaamise lihtsamaks
ja soodsamaks.
Lisaks pakuvad põnevate puu- ja köögiviljaroogade retseptidega inspiratsiooni kolm tuntud toiduvalmistajat – toidublogijad Ragne Värk ja Silja Luide ning
restoran Mamo perenaine Margit Härma.
Suuremate jaekettide köögiviljalettidesse
on püstitatud ka Oilio salatibuffet püstakud, kus on olemas vajalikud toorained ja
õpetused salatikastmete valmistamiseks.
Kampaania tarbeks valmistatud videoretseptid ja koostööpartnerite pakkumised
leiab samuti veebilehelt toitumine.ee.
Kampaanias löövad kaasa pea kõik
maakonnad, kus kohalikes omavalitsustes
pakutakse kokanduskursusi ja viiakse läbi
retseptivõistlusi. Kampaaniat toetavad
tele- ja raadioklipid, samuti välimeediaplakatid, kus tuntud eestlased kutsuvad
kõiki üles „ära sööma“.
Kampaania kestab oktoobri keskpaigani ning seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist “Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2012.”
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Saelaadseid saage pole mõtet osta
Taevas ei ole meid sel suvel ega ka alanud sügisel sooja ja päikesepaistega just
hellitanud, vihmaga on meid seevastu
heldelt kostitatud. Õppeaasta algus on
toonud teedele ning tänavatele hulgaliselt kooli ning koolist koju kiirustavaid
õpilasi. Sompus ning vihmase ilmaga on
inimesi tee ääres märgata ääretult raske,
samas muudavad suured veeloigud teedel
liiklemiseks keeruliseks, kuna teede äärtes liiklevad jalakäijad peavad kuivaks ja
puhtaks jääma. Mitmeid aastaid oleme
jalakäijatele jaganud Maanteeameti helkureid, kuid endiselt liigub meie tänavatel hämaral ja pimedal ajal inimesi, kes
helkurit kanda ei armasta. Head autojuhid ning jalakäijad, arvestagem üksteisega ning olgem ettevaatlikud!
Viimastel nädalatel on maakonna erinevatest kohtadest tulnud teateid mustlastest, kes sõidavad ringi välismaa numbrit
kandvate sõidukitega ning pakuvad ini-

mestele müügiks erinevaid mootorsaage,
mille nimi esmapilgul vägagi tuntud firmat meenutab. Olles ise kokku puutunud
pakutud saagidega, julgen väita, et tegu
on pigem saemakettide kui saagidega.
Pealt vaadates on mootorsaag nagu saag
ikka, mis ka käivitub, kuid tööd sellega
teha ei ole võimalik. Tööle saades lekib
saag üldjuhul nagu mahlakask. Soovitan
eelpool nimetatud saagidest ja saemüüjatest suure kaarega eemale hoida ning
mitte kaupa teha, sest sellist saagi ostes
pole teil hiljem kellelegi pretensioone
esitada. Toimunud saemüügi juhtumitest
on teada, et saagide hinnad on ülisoodsad
ning müüjad on osavad jutumehed. On
juhuseid, kus saemüüjad ei pea paljuks
kiigata ilma omaniku nõusolekuta viimase garaaži või kuuri alla.
Ärge jätke jalgratast valveta
Lisaks probleemidele saagidega on

suve lõpus ning sügise alguses registreeritud mitmeid jalgrataste vargusi. Ikka ja
jälle peab meelde tuletama ettevaatusabinõud jalgratast trepikotta või poe juurde
jättes.
• Jalgratta juurest lahkudes lukusta viimane jalgrattahoidla või muu sobiva
eseme külge. Jalgratta pakiraamil lukustatud lukk, mis ei ole kinnitusest või
hoidjast läbi, on kasutu!
• Võimalusel garažeeri jalgratas.
• Tee jalgrattast pilt ning kirjuta üles raaminumber (märkmikku või kalendrisse).
• Laena jalgratast vaid usaldusväärsele
isikule.
Kui keegi silmab piirkonnas midagi
ebaharilikku, millest politseil oleks vaja
teada, palun sellest ka teatada.
Värvilist sügise jätku kõigile!
Piirkonnavanem Jaan Sildoja

Elektriturg
on avanemas

Käsitööpäevadel osalejad koos tehtuga. Foto erakogust

Käsitööpäevadel tikiti Muhu susse
Esimest korda korraldasime käsitööpäevad 2006. aastal Jalase seltsimajas. Tänavu
suvel toimusid need juba seitsmendat korda. Saime kokku Kabala mõisas, teemaks
oli valitud „Muhu susside valmistamine“. Kahe päeva jooksul valmis 14 paari erineva
tikandiga sussipaari, lisaks veel kahed lastepätid. Töö kulges kahe Muhumaa õpetaja
käe all. Oskused, mis saadi, ei unune.
Täname Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupi liikmeid, kes mõistvalt suhtusid ja pea
50% õpetajate tasu eraldasid.
Hele-Mai Truuts

Uuest aastast avaneb Eestis elektriturg.
Seoses sellega ei pea ükski kodu ega
ettevõte mingeid seadmeid soetama või
midagi välja vahetama. Kui on vajadus
välja vahetada elektriarvesti, peab seda
seaduse järgi tegema piirkonna võrguettevõtja. Seega elektrituru avanemine
mingeid lisainvesteeringuid tarbijatelt ei
nõua.
Kõigile elektritarbijatele on turu avanemisel ja selle järel tagatud elekter.
Uut elektrimüüjat saab valida kuni 10.
detsembrini 2012.
Müüja vahetus peab olema toimunud vähemalt 21 päeva enne uue müüja teenuse
osutamise algust, uus leping saab kehtima hakata kalendrikuu algusest.
Kui te endale uut elektrimüüjat ei soovi või ei jõua valida 1. jaanuariks 2013,
müüb teile elektrienergiat edasi teie piirkonna võrguettevõtja nagu seni.
Infot saab veebilehelt www.avatud2013.
ee.
Elektrituru avanemise infotelefon
6160160 vastab elektritarbijate küsimustele igal tööpäeval kell 8–20.
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Tähelepanu,
7–26aastased noored!

Kabala raamatukogu annab
teada
25. oktoobril algusega kell 13.00
Kabala mõisas
Lugejate ette astub huvitava
eesti ja inglise kirjandust
võrdleva ettekandega
Raplamaa kirjamees Avo Kull,
kelle sulest on ilmunud raamatud
„Haigla“ ja „Kaubamaja“.
Kõik huvilised on oodatud!
Kabala raamatukogu
lahtiolekuajad
1. oktoobrist kuni 31. maini:

Alates 5. septembrist viib valla buss
noori Raikkülas asuvasse noortekeskusesse! Buss sõidab liinil PõlmaPurku-Kabala-Lipa-Raikküla igal
kolmapäeval. Peatuste ajad:
Põlma 17.30
Purku 17.35
Kabala 18.05
Lipa 18.15
Vajadusel võtab buss teid peale ka tee
äärest.
Tagasi hakkab buss Raikkülast sõitma
kell 20.

Pühapäeval 12–16
E, T, K
10–18
N
9–16
Reedel ja laupäeval suletud

Septembris-oktoobris toimub noortekeskuses igal kolmapäeval ehete
valmistamise huviring, mis on kõigile
valla noortele tasuta (ja saate ka ehted
endale).

Raamatukogu infoleht:
www.kabalaraamatukogu.
blogspot.com
www.metsandus.ee
OSTAB METSAKINNISTUID JA
RAIEÕIGUST ÜLE EESTI
info@metsandus.ee
Tel 7430 500, 528 8784

Kõigile
sünnipäevalastele
päevi pikki,
ilusaid,
aastaid palju ja
toredaid!
Juuli
87
Ella Kutser
84
Alma Poom
Õie Viska
82
Agnia Vaino
81
Aino Säkk
80
Vladimir Selesnev
70
Ants Matkevicius

Lisaks on noortekeskuses võimalus
kasutada internetiühendusega arvutit, vaadata filme, mängida Wii`d,
lauamänge, lauatennist, õhuhokit ja
piljardit. Meil on ka kööginurk, kus
tihti süüa teeme.
Veel toimuvad igas kuus väljasõitud,
mille kohta leiate infot noortekeskuse
facebooki lehelt või kodulehelt
www.raikkylaank.blogspot.com/

65
Ene Tulvik
August
89
Marie Aasma
84
Kaljo Kodusalu
82
Silvi Raag
Heino Leppmaa
75
Valentina Luukas
Anna Raadik
Enno Esnar
Evald Aus
Endel Talistu

83
Linda Tammaru
Hugo-Herbert
Koplimets
80
Linda Lubasoo

Siia ilma sündisid
Sandra Petrov
Liisbeth Sokk
Sander-Sebastian Tammoja
Kristofer Urban
Raikküla Vallavalitsus

Mälestame lahkunuid
Renate Soomets
Urmas Kloch
Asta Preegel
Raikküla Vallavalitsus
KRIYA HATHA JOOGA
algajatele
igal kolmapäeval
17.00–18.00
Kabala lasteaia-põhikooli saalis
Esimene kokkusaamine
10. oktoobril kell 17
Joogaõpetaja Kadrin Karro
Info 53 448 704
Tunnitasu 4.Kaasa oma matt

75
Aili Teras
Helvi Tiirik
Õie Keskküla
Ennu Vinter
70
Leino Luks
65
Jaan Pärnamets

September
86
Martin Rekkaro
84
Saima Junninen

Raikküla Valla Leht
Väljaandja Raikküla Vallavalitsus
www.raikkyla.ee

Trükitud Pärnu trükikojas
Hansaprint
Tiraaž 750

Toimetaja REET SAAR
reetsaar@hotmail.com, 5557 5936

