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Advendiaeg algas Kabalas töötubade ja muusikaga
Kätte on jõudnud rahulik jõuluaeg.
Küünlatuled ja jõulumuusika saavad jälle
üheks meie päeva osaks.
2. detsembril kogunes Kabala põhikooli seltskond, kes soovis tähistada esimest adventi toreda ettevõtmisega. Päeva
alustati kooli sööklas, kus oli võimalik
tutvuda leiva ja karaski valmistamisega.
Leivakatteks tehti erinevaid võideid. Valmistati ka kuuma jõulujooki, millest õunamahla-piparmündi kuum jook maitses
eriti hea. Samal ajal oli avatud ka kolm
töötuba, kus sai Kabala käsitööringi
naiste juhendamisel valmistada vilditud
seepe, süüteroose ning kaunistada pesulõkse.
Hiljem tutvustas Anne Kalf LEADER
programmi erinevaid võimalusi, mille
abil elavdada ja parandada kohalikku
seltsielu.
Päeva lõpetas Kabala segakoori jõulukontsert. Kaunis muusika, maitsev toit
ja jook – kõik see tekitas hinge mõnusa tunde, millega jõuludele vastu minna.
Iga osaleja sai kaasa küünla vallavanema

Advendiaeg juhatati sisse Kabala kooli sööklas, kus valmistati maitsvat
sööki ja jooki. Foto erakogust
poolt Rapla kirikust kaasa toodud advenditulega.
Aitäh kõigile osalejatele, kes tulid

Ja läinud ta ongi – aasta 2012.
Ajaratas on jõudnud aasta pimedamasse
perioodi,valgust lisab vaid äsjasadanud lumi.
On möödunu meenutamise ja uuele aastale mõtlemise aeg. Lõppev aasta oli Raikküla vallale teguderohke ja majanduslikult edukas – aasta on lõppemas
positiivse tulemiga.
Suur tänu kõigile ettevõtjatele tehtud tubli töö eest!
Aitäh meie sportlastele, kes esindasid valda Rapla
maakonna XXI suvemängudel Märjamaal! Aitäh
vallavalitsuse ja allasutuste töötajatele tehtu eest !
Jõuluaeg ja aastavahetus on alati särav olnud.
Kuusk, küünlad ja jõuluvana – need loovad meeldiva
pühadetunde.
Rahulikke jõule Teile kõigile ja tujuküllast aastavahetust!
Austusega
vallavanem Jaan Truuts

meiega jõuluaja algust tähistama. Ilusat
jõuluaega kõigile!
Korraldajate nimel Katrin Grichin
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Purkulil oli kolmas tegus aastaring
MTÜ Purculi tegutseb kohaliku kultuurielu korraldajana kolmandat aastat.
Kevad-talvisest hooajast väärivad
meenutamist kohtumisõhtud Tõnis Mägi
ja Ivo Linnaga. Mõlemad vanameistrid
tõid kohale täissaali kuulajaid. Tõnis
Mägi etteaste oli just selline, mida mäletatakse veel kaua: kergelt nukra alatooniga, aga samas nii elujaatav ja humoorikas. Ivo Linna võlus rahvast oma siira ja
vahetu suhtlemise ning elurõõmuga.
Veebruarikuus toimus südamlik kohtumisõhtu Vladislav Koržetsi ja Margus
Mikomäega. Vladislav oli väga üllatunud, saades teada, et tema hea sõber ja
tekstide viisistaja ning esitaja Riho Sibul
on siin koolis käinud.
23. veebruaril tähistasime koostöös
kohaliku ettevõtja Kaivi Trans OÜ omaniku Kaido Viluga vastlapäeva ja ühtlasi
ka Eesti Vabariigi 94. aastapäeva. Osales üle saja inimese. Üheskoos pidasime
maha vahva vastlatralli koos võistlusmängude, autoralli, hernesupi ja kõige
muu selle traditsiooni juurde kuuluvaga.
Aprillis avasime pidulikult Maalehe
25. juubeliaasta üritustesarja. Jüri Aarma
ja Egon Nuter naerutasid publikut värske
“Naeri huumorikavaga”. Naerdi koguni
nii palju, et esinejad olid kohemaid valmis selle programmiga üle-eestilisele tuurile minema. Uut huumoriajakirja Pilkaja
tutvustas toimetaja Andrus Tamm. Avati
ka Rein Lauksi karikatuuride näitus.
Mõned karikaturistid on pärast näitust
oma karikatuurid meile kinkinud, neid
pilte säilitame huumoritoas. Huvilistel on
võimalus tutvuda tuntumate Eesti karikaturistide loominguga Purku koolimaja
teisel korrusel.
Kaks korda on vallarahvaga teatris
käidud. Draamateatris käisime vaatamas
“Jaan Umbi lugu” ja “Eesti matust”. Juba
jaanuarikuus ootab ees uus teatriskäik.
1. mail osalesime heakorratalgutel
Teeme Ära 2012. Koduküla sai taas puhtamaks ja kaunimaks. Talgud lõppesid
ühise teejoomise ja koogisöömisega.
Maikuus toimus Aino Perviku 80.
sünnipäeva puhul koolimaja trepil lasteraamatu “Kunksmoor ja kapten Trumm”
ettelugemine Ingrit Karbi eestvedamisel.
Tavapäraselt korraldasime maikuus ka
Purku Kevadlaada.
Juunikuus käis MTÜ kolmeliikmeline esindus koos Rapla maakonna külade
liiduga tutvumas MTÜ-de ja külaseltside
tegemistega Järvamaal. Vahetasime ko-

gemusi ja ideid.
September algas traditsioonilise kokkusaamisega: oli tervislike
hoidiste tutvustamise päev. Vahetati
retsepte
ja jagati nippe
maitsvate hoidiste
valmistamiseks.
Oma Islandi reisi
muljeid rääkis ja
hingematvalt kauneid loodusvaateid näitas Reet
Ivo Linna ja Antti Kammiste võlusid kuulajaid oma
Merenäkk.
elurõõmuga.
Oktoobrikuus
Alumisel pildil suhtleb publikuga Jüri Aarma.
sai hoo sisse huuFotod erakogust
mori- ja kohtumisõhtute neljas hooaeg. Põnevaid külalisi ja
toredaid esinejaid siia jätkub. Esimesteks
külalisteks olid Jüri Paet ja Erich Krieger.
Jüri Paet on meil varem esinenud ja rahvas ootas teda tagasi. Osalejad said osta
ka tema uhiuue paetismide raamatu.
Novembrikuus andis heategevusliku
kontserdi Ott Lepland. Koos Otiga musitseeris kitarrist Kristjan Kaasik. Ott
esitas laule oma kahelt eelmiselt plaadilt
ja mõned lood ka uuelt, veel ilmumata
albumilt. Publiku seas oli palju fänklubi
liikmeid, noori ja lapsi, kes laulude sõnu
peast teadsid ja kaasa elasid. Ott esitas
kontserdi ajal ka ühe oma ema kirjutatud
loo ja tegi ühtlasi sügava kummarduse
oma emale, kes samuti publiku hulgas
viibis. Viimase loo ajal seisis publik püsti
ja laulis kaasa kõigile tuttavat hitti “Kuu- Spordiklubi OÜ-ga ja kirjutasime projekla”. Kõik soovijad said võimaluse armas- ti Raikküla valla perepäeva rahastamitatud lauljaga koos pilti teha ja autogram- seks. Hoolimata sellest, et toetust eraldati
mi küsida. Kontserdi tuluga toetati MIA soovitust vähem, sai perepäev ühiste jõuJõulumaad, kus vähekindlustatud pered, dudega edukalt ellu viidud. Oleme teinud
puuetega inimesed ja lastekodulapsed koostööd ka vallavalitsusega erinevate
projektide elluviimisel.
saavad osa suurest jõulurõõmust.
Detsembrikuus kogunes taas mäluNovembrikuu huumoriõhtu toimus
mänguseltskond.
veidi tavatus vormis. Nimelt oli meie hea
Teist aastat tegutseb laste näitering
koostööpartneri Heiki Maibergi südameIngrit
Karbi juhendamisel ja juba 3. adsoov tähistada oma 60 aasta juubelit just
vendil
saab näha “Operatsioon Kintsumeie väikeses õdusas koolimajas. Heiki
tükk”
II
osa. Ühtlasi toimub koolimajas
palvel esinesid Peeter Kaljumäe ja Jüri
ka
väike
jõululaat.
Aarma. Sellel õhtul olid kõik koos nagu
MTÜ Purculi soovib vallarahvale
üks pere ja juubilar oli õhtu lõppedes
kauneid
jõule ja põnevaid kohtumisi uuel
silmnähtavalt rahul ja õnnelik. Samal
aastal.
Ootame
teid kõiki osalema meie
päeval avati ka Heiki Maibergi naljapiltiüritustel!
de näitus “Eesti vabariik”, mida praegugi
koolimaja teisel korrusel vaadata saab.
Novembrikuus tegime koostööd selt- Salle Nurmeta
singuga Kabala Kooli Heaks ning ATO Ester Luik
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Raikküla vallal on oma tervisekaart
Kabala spordimaja juhataja
Tarmo Rahuoja otsis juba mõnda aega lahendusi, kuidas pakkuda elanikele tervisele suunatud võimalusi süsteemselt, mitte
vaid üksikute ürituste kaupa. Ta
mõtles välja valla tervisekaardi,
mida on juba aktiivselt kasutama
hakatud.
Selle aasta lõpuni kestab Euroopa Sotsiaalfondi ja Raikküla vallavalitsuse koostööprojekt „Tervis kaardile!“,
millega saab Raikküla valla tööealine
elanikkond tasuta kasutada Kabala spordimaja teenuseid ja peale selle ka projekti partnerite – Märjamaa ujula ja Sadolini
spordihoone jõusaali – võimalusi.
„Esimesed sada kaarti said ruttu otsa.
Praegu on välja antud 102 kaarti. Info
sellise võimaluse üle on levinud suust
suhu, mis on kõige parem reklaam,“ rääkis Rahuoja hetkeseisust.
Kaardi soetanud Raikküla valla elanik saab sellega neljapäeval ja laupäeval
tasuta kasutada Kabala spordimaja, esmaspäeva õhtul on oodatud kuni seitsmeaastased lapsed koos oma vanematega. Jälgida tasuks nii Kabala spordimaja
(www.kabalasm.ee) kui tervisekaardi kodulehti (www.tervisekaart.ee), et aegade

ja kasutamisvõimaluste osas segadust ei
tekiks. Kabala spordimajas saab mängida
saalihokit, sulgpalli, korv- ja võrkpalli,
lauatennist ja koroonat, uusim võimalus
on indiaca.
Eelregistreerimise alusel saab kord
kuus supelda Märjamaa ujulas tasuta.
Novembrikuu statistika põhjal külastas
39 kaardiomanikku ujulat ja 30 inimest
jõusaali. Rahuoja hindas selle tulemuse
igati heaks. Ka Kabala spordimajas on
mõnevõrra rohkem kasutajaid.
Ester Luik on Purku rahvale toonud
ligi paartkümmend kaarti. „Novembris
käis 15 inimest ujumas ja detsembris läheme jälle. Tervisekaart on suurepärane
võimalus ja soovime, et selle kasutamine
jätkuks. Praegu tasume bussisõidu eest
ise 3 eurot, ujula pileti (3.70) saame tasuta. Selline soodustus on suur asi, eriti kui

ühest perest on mitu inimest,“ rääkis Ester Luik. Ta lisas, et Kabala spordimajas
pole Purku-rahvas sel põhjusel käinud,
sest enam ei saa pallimänguks gruppi
kokku, lauatennist on võimalik Purkuski
mängida.
Projekt „Tervis kaardile“ hõlmab ka
IT-lahendust. Nii on tervisekaardil olemas oma koduleht (www.tervisekaart.
ee), kus on kogu info kaardi kohta, vastused korduma kippuvatele küsimustele
ja kaarditaotluse vormistamise koht. ITlahendus täieneb peagi.
Tervisekaardi võib soetada ka teise
valla elanik, kes sel juhul saab soodustingimustel kasutada vaid Kabala spordimaja teenuseid. Praegu on kaart 14–64aastastele, kuid noorematele hakatakse
võimaluse korral kaarte väljastama 2013.
aasta teises kvartalis.
Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu viidav
projekt kestab aasta lõpuni, aga Raikküla vald otsib juba võimalusi, et ettevõtmist jätkata kas siis mõne uue projekti
abil või õnnestub selleks leida raha valla
eelarvest. „Minu teada on tervisekaart
unikaalne lahendus, teised vallad Eestis
midagi sellist ei paku,“ rääkis spordimaja
juhataja.
Reet Saar

Kablutamisest suusatamiseni ehk sügisest talve
Kabala kooli sporditegevusest kahel
esimesel õppeveerandil.
Rahvajooks „Kabala kablutamine“
kooli sünnipäeva tähistamiseks ja aktiivse eluviisi propageerimiseks toimus septembri lõpus juba 12. korda. Hoolimata
porist ja vihmamärjast, saabusid noorem
grupi jooksjad 3,5 ja vanemad 5 km rajalt
õnnelikena. Saanud kätte oma kohadiplomid, muljetati õhinal läbielatud katsumustest ning nauditi meie kooli kokkade
küpsetatud haruldaselt maitsvat kringlit.
Seekordsed kuldmedalistid olid:
Keithlyn Pajo, Hardi Voomets, Marili
Orro, Kaarel Piirsalu, Marje Arro ja Andrus Ründal. Külla saabus Kabala kooli
vilistlasi, tervisejooksu harrastajaid nii
Raplast kui ka Tallinast. Täname väga
Karmani kaubamaja magusate auhindade
eest!
Spordisündmusi eelnenud kuudel
Septembris osalesime Raplamaa 6.–9.
kl poiste jalgpallivõistlusel, kus saavutasime III koha.

Rapla piirkonna koolide jooksuvõistlusel võitis kõik jooksualad (60 m; 200 m
ja 600 m) meie 3. klassis õppiv üliandekas tütarlaps Marliis Siniallik. Keithlyn
Pajo saavutas vanemas grupis I, II ja III
koha, tema oli kõigil aladel esikolmikus.
Esikolmikusse pääsesid veel Tairi Tali,
Carolin Volt, Jette Vangonen ja Hardi
Voomets.
Novembris käisime Raplamaa koolinoorte kabemeistrivõistlusel, kus individuaalse II koha saavutasid Laura Düüna
4. kl; Joel Düüna 6. kl ja Anete Düüna
9. klassist.
Raplamaa põhikoolide 5.–7. klasside korvpallimeistrivõistlusel sai meie
tütarlaste võistkond III koha ning poisid
IV koha. 4.–6. klasside rahvastepalli esivõistlusel jäime põhikoolide ja algkoolide arvestuses viiendale kohale.
Detsembris saavutasid 6.–9. klassi
noormehed III koha Kalevi kooliliiga
võrkpallivõistlusel, mille Raplamaa voor
toimus Kohila spordihoones.

Olen väga rahul nende 6.–9. kl poistega, kes näitasid üles huvi selle keerulise tehnikaga kauni spordiala vastu ja
ilmutasid tõsist harjutamissoovi viimase
kahe kuu jooksul: Markus Aedla, Elvis
Tammet, Kevin Ekart, Kaarel Piirsalu,
Egon Talisoo, Kevin Tammiste, Sander
Saanküll ja Uuno Trummal.
Soovin kõigile hoogsat talvemõnude
nautimist, millest isiklikult soovitaksin
suusatamist. Seda saate juba praegu kooli juures proovida, esialgu umbes 500 m
pikkusel klassikasõidu rajal.
Reet Tiisaar
Ostan hea hinnaga erinevaid kodumasinaid (pesumasinatest mikseriteni) ja
muud majapidamises seisma jäänud träni:
potid, pannid, võrkaiad, jalgrattad, tsiklid,
autoromud, traktorid, kombainid, kärud,
seadmed, konstruktsioonid, tünnid jms
(seisukord pole oluline). Transport, vedu
ja demontaaž TASUTA.
Tehing kohapeal, ei mingit ootamist.
Rohkem infot 5894 7301
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Uus juhataja avab noortekeskuse elu

Helen Hints (28) on Raikküla valla avatud noortekeskuse juhataja
alates 1. novembrist.

Motokrossi tutvustas noortele Alumoto MTÜ.
Foto noortekeskuse kogust.

Raikküla valda kolisin 2011. aasta
kevadel, kui avanes võimalus korterielu
maja ja hoovi vastu vahetada. Siinse kandiga olen põgusalt seotud oma mehe kaudu, kes käis Lipa koolis.
Kui nägin tööpakkumist, siis tundsin,
et mu poeg on piisavalt suur, et minna
lasteaeda ja mina olen valmis tööellu
naasma.
Eelmine juhataja Dane Tall andis
mulle üle suurepärase noortekeskuse.
Hiljuti käisin ühel koolitusel, kus sain
kinnitust, et selliste võimaluste ja ruumidega noortekeskust ei ole just paljudel.
Sisustuse ja mängude eest peab tänulik
olema eelmistele tublidele juhatajatele,
kes on kirjutanud projekte, mille kaudu
on need soetatud.
Praegu on meil käsil Euroopa Sotsiaa-

lfondi projekt, mille raames on võimalik
läbi viia erinevaid huviringe ja tööelu tutvustavaid tegevusi. Selle projekti raames
on võimalik ka noortel endil kätt proovida projektide kirjutamises. Kõigist ESF
üritustest on osavõtt tasuta.
Huviringidest on juba toimunud ehete
ja vidinate valmistamine, mida viis läbi
Eli Sukles. Käimas on sõutantsu kursus,
mida juhendab Maris Laev, uuel aastal algab sissejuhatus teatriellu ja õmblusring.
Oma elukutsest on rääkinud konstaabel Jaan Sildoja ja juuksur-jumestajaküünetehnik, motokrossi hingeelu tutvustas Alumoto MTÜ.
Ka talvisesse koolivaheaega on planeeritud põnevaid ettevõtmisi. 27. detsembril on meil jõulupidu, kuhu on oodatud noored koos vanematega. See annab
võimaluse koos aega veeta ja vanemad

näevad, kus noored oma aega veedavad.
Tantsukursuse lõpetuseks toimub ka õpitud tantsu esmaesitlus.
28. detsembril sõidame Juurimaa
Talli, et seal veeta üks tore päev hobustega ratsutades ja saanisõitu nautides.
Minu suur soov on näha rohkem
noori nii noortekeskuses kui ka üritustel.
Olen avatud kõigile ideedele ja võimalusel aitan neid teostada.
Neljapäevane bussiring annab võimaluse kaugemalt kandi noortel tulla noortekeskusesse.
Meie tegemistega saab kursis olla
blogi kaudu, mis asub aadressil www.
raikkylaank.blogspot.com, noortekeskuse grupi liikmed näevad värskeid uudiseid ja pilte facebookist.
Helen Hints

Liigelge talviste olude kohaselt
Detsember on jõulukuu ja jõulukuule kohaselt tervitati meid detsembri algul maha
sadanud lumega, mis tähendas paljude
igapäevaste tegemiste korrigeerimist. Suvised sõiduvõtted tuli kuni kevadeni varna riputada ning keskenduda libedusele
ja ettevaatlikule sõidustiilile.
Jõulud on rahu, vaikuse ning koosolemise aeg. Palju külastatakse sõpru-tuttavaid, et neile jõulusoove viia. Muutlike
ilmaolude tõttu tuleb kohalejõudmiseks
varuda ohtralt aega ning olla kannatlik.
Ei soovi ju keegi oma jõuluaega haiglas

veeta. Enne pikemat reisi tuleks üle vaadata sõiduki rehvide seisukord ning olla
kindel, et paagis on piisavalt kütust.
Viimasel ajal on Raikküla valla eri
paigust laekunud informatsiooni, et teatud täiskasvanud ostavad alaealistele kas
alkoholi või tubakatooteid. See on keelatud! Täisealine isik ei tohi soodustada
alaealistel ei nikotiini ega alkoholi tarbimist. Lisaks on alaealistel keelatud nii
omada kui ka tarvitada neid tooteid. Kui
antud teated osutavad kontrollimisel tõeseks, ootab patustanud täiskasvanut ees

karm rahatrahv.
Pühade eelne ootusärevus hakkab
vaikselt hinge pugema. Kinkige oma lähedastele üks ilus meeldejääv jõulusoov,
mis võib-olla saab ka tõeks….
Politsei tänab koostööpartnereid
meeldiva koostöö eest ning soovib kõigile Raikküla valla elanikele rahulikku
ning rõõmsat jõuluaega!
Piirkonnavanem Jaan Sildoja
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Lapsed said toreda teatrielamuse
Heategevusfond Aitan Lapsi SA ja Eesti
Etendusasutuste Liit on Eestis ellu kutsunud imetoreda heategevuskampaania
„Aitan lapsi“, mille eesmärgiks on anda
vähekindlustatud lastele võimalus teatrielamuseks. Juba eelmisel aastal ühines
meiegi kool selle kampaaniaga ja kõigil
lastel avanes võimalus tasuta külastada
teatrietendusi.
Tore tava on jätkunud ka sellel õppeaastal. V–IX klassi õpilased käisid Ugala
teatris vaatamas noortemuusikali „Inetu“.
Nüüd said toreda jõulukingi kõik meie
kooli I–IV klassi õpilased, kes vaatasid
nuku- ja noorsooteatri etendust „Puhh“.
Enne teatrisse sõitu olime veidike
mures, sest kui piletid saime projekti abil
tasuta, siis bussisõidu kohal olid esial-

gu murepilved. Sellele probleemile tuli
aga lahendus meie valla sotsiaalnõuniku
Evelin Rikkeri abil, kes ütles, et kui oma
kooli lapsi ei aita, keda siis veel. Ta leidis
need nii vajalikud eurod ja sõit teatrisse võis alata. Tänada Evelin Rikkerit, et
suutsime üheskoos anda lastele emotsionaalse jõulukingi.
Lõpetan Keithlyn Pajo mõttekilluga:
„Etendus oli vägev ja naljaks, hästi vahvad olid näitlejate kostüümid. Eriti jäi
meelde tiigri kostüüm. Kooli juurde tagasi jõudes võisime öelda, et meie lõbus
päev oli lõppenud. Täname teatriskäigu
eest!“
Ilusat ja rahulikku advendiaega!
Koidu Pettai

Pensionilisa lapse kasvatamise eest
1. jaanuaril 2013 jõustub riikliku pensionikindlustuse seaduse muudatus,
mille kohaselt arvutatakse vanaduspensionile, töövõimetuspensionile ja
toitjakaotuspensionile juurde pensionilisa lapse kasvatamise eest.
Pensionilisale on õigus:
• ühel vanematest, vanema abikaasal,
eestkostjal või peres hooldajal iga lapse kohta, kes on sündinud ajavahemikus
1980. aasta 31. detsembrist kuni 2012.
aasta 31. detsembrini ning keda ta on kasvatanud vähemalt kaheksa aastat, kahe
pensioni aastahinde suuruses;
• ühel vanematest, vanema abikaasal,
eestkostjal või peres hooldajal, kes on
sündinud enne 1983. aasta 1. jaanuari ja
kes ei ole kohustatud isik kogumispensionide seaduse tähenduses, iga lapse kohta,
kes on sündinud 2013. aasta 1. jaanuaril
või hiljem ning keda ta on kasvatanud
vähemalt kaheksa aastat, kolme pensioni
aastahinde suuruses.
Kehtiv aastahinne on 4,515 eurot.
Kui lapse kasvatamise aastad arvatakse isiku pensioniõigusliku staaži hulka,
siis pensionilisa selle lapse kasvatamise
eest ei maksta.
Kirjalik nõusolek pensionilisa
saamiseks
Kui sama lapse suhtes on õigus taotleda pensionilisa mitmel õigustatud isikul,
lepivad isikud kokku, kes seda õigust
kasutab. Kokkulepet väljendab kirjalik
nõusolek. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus kohtus.

Riigipoolse täiendava sissemakse
tegemine pensioni II sambasse lapse
kasvatamise eest kuni 3- aastaseks saamiseni
Alates 1. jaanuarist 2013 hakkab riik
tegema täiendavaid sissemakseid pensioni II sambasse kogumispensioni kohustatud isikule, kes kasvatab kuni kolmeaastast last.
Sissemaksele on õigus Eestis elaval
last kasvataval vanemal, vanema abikaasal, eestkostjal või hooldajal.
Sissemakseid tehakse laste eest, kes on
sündinud alates 1. jaanuarist 2013. Õigus
sissemaksele tekib alates lapse sünnist.
Riik maksab pensioni II sambasse 4%
Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kalendrikuu tulust. Sissemakseid tehakse igas kuus eelmise kalendrikuu eest. Sissemaksete tegemiseks
tuleb Sotsiaalkindlustusametile esitada
avaldus.
Enne 2013. aastat sündinud laste eest
jätkub senine kogumispensionide seaduse
alusel tehtav sissemakse määr - 1% vanemahüvitiselt.
Korraga tehakse sissemakseid ühe
vanema eest. Kui sama lapse suhtes on
õigus taotleda täiendavate sissemaksete
tegemist mitmel õigustatud isikul, lepitakse kokku, kumb sissemaksete õigust
kasutab. Kokkulepet väljendab kirjalik
nõusolek. Isikut, kelle eest sissemakseid
tehakse, saab kuni lapse kolmeaastaseks
saamiseni vahetada. Selleks tuleb esitada
uus avaldus.
Sotsiaalkindlustusamet

Alkoholitarbimise
ennetuskampaaniale
oli hea vastukaja
Alkoholitarbimise ennetuskampaania
“Aita ennast ja toeta teisi” toimus sellel aastal meie valla Raikküla, Purku ja
Tamme piirkonnas 1.–22. novembrini.
Kampaania oli mõeldud kindlale sihtgrupile: sõltlased, nende lähedased, kogukonna aktiivsed rakukesed.
Kampaania eesmärgiks oli probleemi
teadvustada, aidata üle saada valehäbist
ja ebamugavustundest, olla avatud eneseabiks ja lähedase toetuseks. Taotletav
tulemus oli, et inimesed julgeksid oma
probleemist rääkida ja et sisimas tekiks
oma kindel MINA, kes ei taha enam senise olukorraga leppida ning otsustab
enda elu muuta.
Osalejate tagasiside oli igati positiivne. Väga oluliseks peeti personaalset
lähenemist. Omandati kasulikke ja uusi
teadmisi. Paljudele projektis osalenutele
tuli see kõik üllatusena, sest nad ei ole
varasemalt sellistest üritustest osa võtnud
(osalejad organiseeriti sihtkohta) ning
alkoholism on senini olnud nende jaoks
tabuteema.
Peale projekti on välja toodud selliseid mõtted:
• ma ei teadnudki, et minu arvamus
kedagi huvitab;
• ma arvasin, et projekt pole minu
jaoks, see on tähtsamatele inimestele;
• oskan vajadusel EI öelda;
• ei oleks osanud arvata, et läbi nalja
saab nii tõsist teemat käsitleda;
• on tore jagada oma muret nii, et keegi ei mõista sind hukka ega süüdista;
• hea, et anti lugemist kaasa – nüüd
saan hiljem üle vaadata, kui vaja.
Projektis osales 28 inimest nii individuaalselt kui rühmiti. Tänan südamest
kõiki, kellega võtsime ühendust ja nad
nõustusid projektist osa võtma.
Aitäh aitajatele: Ede Talistu – MTÜ
Purculi, Jaan Sildoja – piirkonna juhtivkonstaabel, Tarmo Rahuoja – Kabala
Spordimaja, Ene Kangur – Raikküla Kultuurikeskus, Ülle Rüüson – Rapla Maavalitsus, Liivia Vacht – Raplamaa Infoja Nõustamiskeskus.
Suur tänu kõigile vabatahtlikele, kes
aitasid seda toredat kampaaniat korraldada, olid nõu ja jõuga abiks!
Sotsiaalnõunik Evelin Rikker
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Maamaksuvabastusest kodualuselt maalt
Kodualuse maa maamaksuvabastus
hakkab vastavalt maamaksuseadusele
kehtima alates 2013. aastast.
Maamaksust vabastatakse Tamme,
Raikküla ja Purku külas üldplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal
kuni 1500 m² ulatuses ja ülejäänud hajaasustusega alal kuni 2 ha ulatuses.
Maamaksusoodustuse saamise eelduseks peavad olema täidetud järgmised
tingimused:
• isik peab olema maa omanik või
maa kasutaja;
•
maa peab olema elamumaa sihtotstarbega või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisu kuulub õuemaa
kõlvik;
•
maal asub hoone, milles on maa
omaniku või maa kasutaja püsiv elukoht
vastavalt rahvastikuregistrisse kantud
elukoha andmetele.

Maa omanikul ega kasutajal ei ole
maksusoodustuse saamiseks vaja avaldust esitada, maksusoodustus arvestatakse automaatselt.
Kui maa on isikute ühis- või kaasomandis ning nende elukoht on rahvastikuregistri andmetel maamaksust vabastatud maal asuvas hoones, siis on nad
vabastatud maamaksu tasumisest nende
kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal sõltumata ühis- või kaasomanike
arvust kokku 1500 m2 ning hajaasustusega alal kokku kuni 2 ha ulatuses.
Maamaksu tasumisest on vabastatud
üksnes maa ühis- või kaasomanikud, kelle elukoht on vastavalt rahvastikuregistri
andmetele maamaksust vabastatud maal
asuvas hoones.
Maa ühis- või kaasomanikud on maamaksu tasumisest vabastatud proportsio-

naalselt oma osa suurusele maatükist.
Näiteks kui tiheasustusega alal asuv
1500 m2 suurune hoonestatud elamumaa
sihtotstarbega maatükk kuulub võrdsetes
osades kahe isiku kaasomandisse ja vaid
ühe kaasomaniku elukoht on maatükil
asuvas hoones, siis on maamaksu tasumisest vabastatud vaid hoones oma elukoha registreerinud kaasomanik 750 m2
ulatuses.
Korteriomandite omanike osas on
erand. Seaduses sätestatud tingimustele vastav iga korteriomandi omanik on
vabastatud maamaksu tasumisest kortermaja juurde kuuluva elamumaa või
maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas
tiheasustusega alal kokku 1500 m2 ning
hajaasustusega alal kokku kuni 2 ha ulatuses.
Maa-ja keskkonnanõunik Tiit Olju
486 5519, tiit.olju@raikkyla.ee

Ärge unustage seda kuupäeva
Lp korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajad! Läheneb 20.jaanuar 2013 . Mis saab vabastustest?
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 2013. aastal vallavalitsusele
uus taotlus.
Jäätmevaldajad, kes nimetatud tähtajaks uut taotlust esitanud ei ole, loetakse alates 21. jaanuarist 2013 korraldatud
jäätmeveoga automaatselt liitunuks.
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotlemine on õigustatud näiteks pikema eemalviibimise korral elu- või tegevuskohast, pikemaajaline komandeering,
suvekodu, ehitusjärgus olev või elamiskõlbmatu ehitis. 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 aadressile tiit.olju@raikkyla.ee 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.
Tiit Olju

Teid tahame tänada
Aastaring hakkab lõppema ja käes on advendiaeg. See on ilus ja südamlik aeg, kus
kõige suurem õnn on üksteisele rõõmu valmistada ja tänada häid inimesi.
Kabala koolis on kestnud suvest saadik
katuse remont. Siis, kui õpetajad puhkasid,
võitlesid Tiia, Ülle, Virge ja Villu sisse sadava vihmaveega ja päästsid maja nii kuidas oskasid ja suutsid. Suur tänu teile selle
tohutu töö eest!
Aitäh Villule, kes oma oskuste ja kuldsete kätega kõik elektriga tekkinud probleemid alati kiiresti kontrolli alla sai. Tänu
lasteaia personalile, kes on teinud kõik
endast oleneva, et lastel oleks majas hea ja
turvaline olla.
Palju sõltub koolis ja lasteaias ka lastevanematest ja kogukonna liikmetsest.
Toetav ja mõistev suhtumine annab kõigile
jõudu ja tahtmist anda endast rohkem ja
paremini. Jõmmu rühm tänab alati koostöövalmis ja vastutulelikke Helve Annokit
ja Pilve Raudseppa, Purku lasteaia tänud

lähevad
neile suurepärastele
vanematele,
kes aitasid oma
jõu ja nõuga laste mänguväljakut
korrastada.
Aitäh abi eest Urmas Uustallole, Anne
Lehele, Margo Aedlale,
Eino Kosele ja Katrin Grichinile.
Suur tänu õpetaja Helele ja tema perele imeilusa kähara kuusepuu eest, mis täna
kaunistab meie kooli saali.
Kindlasti on veel neid häid inimesi,
keda tänada tehtud töö ja abi eest. Suur
aitäh teile kõigile!
Imelist jõuluaega, rõõmude- ja üllatusterohket vana-aasta lõppu ning helget uut
aastat!
Kabala Lasteaed-Põhikool
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Noored kogusid Pakamäe pärimust
Peagi 90-aastaseks saava Ilse Rahkema jutustuse järgi kirjutasid Raikküla valla noored üles pärimusi, mis on
põlvkondade viisi levinud suust-suhu.
Projekti ,,Pakamäe pärimus“ rahastas
Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp.

kabjaplaginat
ning metsasarve
häält. Arvati, et
kärajate hinged
käivad nendel
aegadel
koos
nõu pidamas.

Pakamägi
Raplast Järvakandi poole sõites kümnendal kilomeetril paremal pool teed
metsa sees asub koht nimega Pakamägi.
Peale väikese pruuni tahvli ei viita sellele
midagi.
Kuid ometi sajandite eest oli see paik
eesti rahva ajaloos väga tähtsal kohal.
Balti jääpaisjärve ajal on Paka olnud saar.
Kohati meenutab mägi seent. Vanasti arvatigi, et tegu on maa seest välja kasvanud seenega.
Muinasajal oli Pakamägi tähtis paik
kogu tolleaegse Eesti jaoks. See oli hõimuvanemate (kärajate)
kooskäimise
koht, kus peeti kord aastas parlamenti
ning võeti vastu tähtsaid otsuseid. Nii
mõnigi sündmus mõjutas Eesti saatust.
1343 a. Jüriöö ülestõusu alguseks peetakse mõnedel andmetel just maja süütamist
Paka mäel.
Sajandeid enne ristiusu vastuvõtmist
olid eestlased maausulised. Ka selle paigaga on seotud mitmeid legende ja lugusid. Läbi sajandite on Pakamäele antud
seoses sellega ka mitmeid eri nimesid.

Mungamägi
Läti Henriku
Liivimaa kroonikas on mainitud, et tulemas
on suur sõjavägi (aastal 1216
tulid lätlased ja
sakslased Eestit vallutama).
Sakala
vanem Pakamägi on lame õhukese pinnakattega metsane paeLembitu saatnud kõrgendik. Läti Henriku Liivimaa kroonika järgi on PaRaikelesse sõna, kamäge peetud Muinas-Eesti hõimujuhtide kärajate ehk
et koguda kokku nõupidamise paigaks. Pakamäe lääneküljel on 9 meetri
mehed vasturün- kõrgune astang. Siin näed Raikküla lademe kivimeid.
nakule. Aeg ja Allikas: puhkaeestis.ee
koht hoiti suures
rimaks koha tähtsust muistses vabadussaladuses. Äkki keset arutelu tulnud ho- võitluses.
busel mööda mäekülge kihutades mungaKa on mäge seostatud Kalevipojaga.
rüüs ratsanik, kes hüüdnud: „Rahu olgu Osa mäest on hobuseraua kujuline. Leteiega!“ Mungarüü alt aga paistnud eesti gendi kohaselt olla Kalevipoeg just sinna
sõjamehe riietus. Mungarüüsse varjumi- ühe hobuse raua ratsutades ära kaotanud.
ne oli tol ajal elutähtis, et pääseda elusalt
Mäge peetakse ka omamoodi pühaks
võõrvägede ümberpiiratud aladelt läbi. paigaks. Mäe külje all on kahe auguga
Kuid Paka salajane koht oli avastatud. suur valge kivi, kuhu on viidud ohverduMäel ratsutavat mungarüüs ratsanikku si. Samuti leidub ka teisi ohvrikive.
olla hiljemgi aeg-ajalt nähtud.
Mäe veerel asub nn kivikülv, mis sinVanarahvas teadis ka rääkida, et Pa- na jääajast tekkinud. Legendi kohaselt
kamäe kõige kõrgema kuuse tipus oli ei saanud isegi Vanatühi nendest muidu
pikka ega olnud rist ja mõõk sümbolisee- mööda, kui pidi üle hüppama.

Vaimude mägi
Rahvasuu räägib, et nii jüri- kui jaanipäeva aegu võib kuulda mäelt hobuste

Kirikuteated
EELK Rapla Maarja-Magdaleena
kirikus
Pühapäeval, 16. detsembril kell 12
III advendi jumalateenistus, laulab Tabasalu
kammerkoor
Kolmapäeval, 19. detsembril kell 18
Raplamaa noortekollektiivide suur jõulukontsert
Laupäeval, 22. detsembril kell 12
koguduse eakate jõulupuu pastoraadi inglisaalis
Pühapäeval, 23. detsembril kell 12 IV
advendi armulauaga jumalateenistus, laulab
ansambel Amabile;
kell 18 Arsise kellade ansambli jõulukontsert
(piletitega)
Esmaspäeval, 24. detsembril
kell 15.30 jõulukontsert pasunakoorilt;

kell 16 jõuluõhtu jumalateenistus, Maarja
koor ja pasunakoor
Teisipäeval, 25. detsembril
kell 12 I jõulupüha jumalateenistus, laulab
koguduse segakoor;
kell 14 jõulujumalateenistus Rapla haiglas
Kolmapäeval, 26. detsembril kell 10 jõulujumalateenistus Kalbu hooldekodus;
kell 11 jõulujumalateenistus Keava raamatukogus; kell 19 Maria Listra ja Jassi Zahharovi jõulukontsert (piletitega)
Pühapäeval, 30. detsembril kell 12 armulauaga jumalateenistus
Teisipäeval, 1. jaanuaril kell 12
jumalateenistus pastoraadi saalis
Laupäeval, 5. jaanuaril kell 17 kontsert
- Riinimanda 20!
Pühapäeval, 6. jaanuaril kell 12 kolmekuningapäeva jumalateenistus, laulab kogu-

duse segakoor; järgneb koguduse jõulupuu
pastoraadi saalis

EELK Järvakandi Pauluse kirikus
Pühapäeval, 16. detsembril
kell 15 III advendi jumalateenistus
Esmaspäeval, 24. detsembril kell 18 jõuluõhtu jumalateenistus
Teisipäeval, 25. detsembril kell 15 I jõulupüha armulauaga jumalateenistus, laulab
koguduse ansambel
Pühapäeval, 6. jaanuaril kell 15 kolmekuningapäeva jumalateenistus
EELK Kehtna Peetri kirikus
Esmaspäeval, 24. detsembril kell 14 jõuluõhtu jumalateenistus
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AASTALÕPU PEOÕHTU

MEMME-TAADI
JÕULUPÄEV

Raikküla Kultuurikeskuses
29. detsembril kell 21–01

Raikküla Kultuurikeskuses
pühapäeval,
16. detsembril kell 12

Tantsuks mängib ansambel

LooTusTe LinnuTee
Laur Teär ja MeeLis Laido

KONTSERT
Järvakandi meesansambel
„VIISITIIM“
Raikküla ansamblid
„Rõõm laulust“ ja „Enelas“

ÜLLATUSESINEJAD
ÕNNELOOS
Lauad ettetellimisel tel 5160783;
Piletid hinnaga 5 € eelmüügil
Raikküla Kultuurikeskuses ja
Raikküla Raamatukogus alates
10. detsembrist.
Peoõhtul pilet 10 €
Puhvetist saab osta teed ja kohvi,
muu VAJALIK võtke palun kaasa!

Ootame kõiki
Raikküla valla eakaid:
süütame kolmanda
advendiküünla,
kuulame kauneid jõuluviise ja
kinnitame keha verivorstidega.
Üritus on tasuta. Võimalusel teatada osalemisest ette tel 5160783
Buss: Purkust 11.15;
Kabalast 11.30; Lipalt 11.45

Kõigile
sünnipäevalastele
päevi pikki,
ilusaid,
aastaid palju ja
toredaid!

90
Leida-Hermine Uustalu

Oktoober

86
Maimu Randlepp

65
Jüri Metsjärv
November

Detsember

86
Erni Tammaru

82
Alo Valk

89
Ester Litter

81
Ilme Treimaa
Albert Lepik

75
Mai Reimann

80
Endel Aalde

70
Kärt-Tiia Kipper
Eda Tali

81
Aino-Armilda Haasmaa
Harri Reiu
80
Laine Oga
Erna Einama

75
Eha Jõesar
70
Jaak Volga
65
Kaida Lilleoja
Valve Vilu
Jaak Pregel
Tiit Pregel

Raikküla Valla Leht
Väljaandja Raikküla Vallavalitsus
www.raikkyla.ee

Kuulete meest ja mesindusest,
näete vahaküünla valmistamist,
kätt saate proovida õnneloosis.
Kohal on mee ja käsitöö müüjad.
Üritus toimub
12.01.2013 kell 12–17
Rapla Kultuurikeskuses.
Sissepääs 2 €,
pensionär ja õpilane 1 €,
allameetri mees tasuta.
Ootame Teid!
Raplamaa Mesinike Selts MTÜ

89
Ulla Kaselaan

90
Elmar Sõrmus

82
Asta-Regina Kuusemets
Kalju Kingsepp

Tulge kõik perepäevale!

91
Asta Pajo

82
Helje Kangur
Selma Püü

85
Laine Uusima

Raikküla valla
KODUSTE LASTE
JÕULUPIDU
15. detsembril kell 12
Lipa koolimajas

65
Marika Tsukker
Kati Petter
Ilmar Petter
Rein Tõntsohn

Trükitud Pärnu trükikojas
Hansaprint
Tiraaž 750

Siia ilma sündis
Melinda Vain
Raikküla Vallavalitsus

Mälestame lahkunuid
Kalju Kivioja
Helga Kensapä
Ülle Rüter
Seia Himanen
August Koks
Raikküla Vallavalitsus

Toimetaja REET SAAR
reetsaar@hotmail.com, 5557 5936

