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Olgu me sel advendiajal rikkad või
vaesed, terved või haiged, kesk peret
või üksi – igas olukorras võib jumal
meid puudutada, meile kinkida selle,
mis meie hinge särama paneb.
Aga selleks, et see ime võiks sündida,
tuleb meilgi anda oma osa. Keegi
meist pole nii vaene, et ei saaks kellegi päeva ilusamaks muuta oma hea
sõnaga, oma naeratuse ja tunnustusega. Mitte keegi meist ei ole nii
rikas, et ei vajaks kaaslase head sõna,
naeratust või tunnustust.
Märkame üksteist, toetame
ja tunnustame!
KAUNEID SAABUVAID JÕULE,
RÕÕMUROHKET
AASTAVAHETUST JA
TEGUSAT UUT AASTAT!

Volikogu uus koosseis on varasemast väiksem
Raikküla vallavolikogu VIII koosseis on
varasemast väiksem – nüüd on siin üheksa
liiget. Koalitsiooni moodustasid sotsiaaldemokraadid, valimisliit Meie Koduvald Raikküla ja Keskerakond.
Volikogu esimeheks valiti Anne Kalf
(VL Meie Koduvald Raikküla), aseesimees
on Arvo Kivi (Keskerakond). Volikogu liikmed on Tiia Sõber, Avo Päädam ja Kübe
Lokkota sotsiaaldemokraatide nimekirjast;
Jaak Pregel, Urmas Uustallo ja Tõnu Rahula
IRLi nimekirjast ning Jaan Truuts valimisliidust Meie Koduvald Raikküla.
Vallavanem Anne Leht esitas 5. detsembril peetud volikogu istungil vallavalitsuse
viieliikmelise koosseisu. Sinna kuuluvad
tema kõrval maa- ja keskkonnanõunik Tiit
Olju, majandusnõunik Uno Markson, pearaamatupidaja Õnne Merdikes ja sotsiaalnõunik Maiu Kalmus. Senise vallavanema
Jaan Truutsi volitused lõppesid 6. detsembril
ja siis toimus vallamajas ka volituste üleand-

mine.
Volikogu alatiste komisjonide esimeeste
ja aseesimeeste valimisel tekkis sel istungil
aga tõrge. Volikogu esimees Anne Kalf tegi
ettepaneku kinnitada ka alatiste komisjonide
koosseisud. Seda ei olnud kutses kirjas ja see
tekitas IRLi nimekirja liikmete vastuseisu.
Asuti valimise juurde, mille käigus tekkis konflikt. Ekraanile pandud volikogu otsuse eelnõus olid juba kandidaatide nimed
sees, aga eelnevalt oli saadikutele läkitatud
nimedeta variant. Nimed kirjuti sisse enne
istungi algust volikogu esimehe ettepanekul.
Anne Kalfi sõnul põhines see koalitsiooni
liikmete suulisel kokkuleppel. Kalf kinnitas,
et Isamaa ja ResPublica Liidu nimekirjast
volikogusse valitud liikmetele on pakutud
kohti komisjonides, kuid nad on kõigest loobunud. Oma vastulausetes ei olnud Uustallo,
Pregel ja Rahula nõus volikogu esimehe vastandava suhtlemisstiiliga ja ei pea õigeks valida isikuid, keda kohal pole. Nad soovivad

oma ettepanekud teha kirjalikult.
Täiendava ootamatuse põhjustas see, et
revisjonikomisjoni esimehe kandidaat Avo
Päädam oli üles seatud ka haridus-, kultuuri- ja sporditöö komisjoni juhiks. Ta oli
just käinud revisjonikomisjoni koolitusel ja
arvas istungil, et nii kaaluka töö kõrvalt ta
teist komisjoni juhtida ei jõua, aseesimees
võiks küll olla. Sellest tekkis kohapeal vajadus leida selle komisjoni ette keegi teine ja
teha vangerdusi teistegi komisjonide juhtide
osas.
Komisjonide juhtide kinnitamiseks oli
vaja koosseisu häälteenamust ehk viit poolthäält, aga kaks hääletusvooru näitasid, et üle
nelja hääle kokku ei tule.
Alatiste komisjonide juhid jäid seekord
valimata. Raikküla vallavolikogu järgmisel
istungil tahetakse kinnitada nii komisjonide esimehed, aseesimehed kui komisjonide
koosseisud.
Reet Saar
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Raikküla vallas on Annede aeg
Anne Leht kandideeris valimistel üldse
esimest korda ja kohe läks nii hästi, et
nüüd on ta Raikküla vallavanem. Mitmendat ametiaega järjest on volikogu
esimeheks Anne Kalf. Saame selles loos
tuttavaks vastse vallavanemaga.
„30 aastat tagasi seisin samas ruumis,
kus praegu peab istungeid volikogu, kolhoosi esimehe ukse taga ja ootasin, kas
mind võetakse tööle,“ alustas Anne Leht.
Olustvere sovhoostehnikumis agronoomiks õppinud näitsik tuli oma esimesse
töökohta ja oli siin ametis kolhoosi lõpuni. Järgnevad 11 aastat oli ta Kabala koolis erinevates ametites: alustas majahoidjana, seejärel oli sekretär ja ligi kümme
aastat majandusjuhataja. Siit külast leidis
ka oma õnne. Abikaasa Ago Leht on ettevõtja. Peres on kolm last, kellest kaks
on juba täiskasvanud ja pesamunast tütar
õpib Kabala kooli 6. klassis. Rõõmu teevad viis lapselast.
Raamatupidamise eriala lõpetanud
naine tegi 1999. aastal kannapööde: läks
FIEna ettevõtlusse ja hakkas töötama
raamatupidajana. Ta kuulub mitme oma
perekonnaga seotud ettevõtte juhatusse
(Ago Auto OÜ, Ago Põllud OÜ, AL Teenused OÜ), aga enam palgatööl neis ei
ole. Põllumajandus ja maaettevõtlusega
seotud küsimused on Annele väga hingelähedased.
Tegus naine kuulub Tamme külas
tegutsevasse MTÜsse Tammekoor. See
ühendus on paaril viimasel aastal Tamme küla elule sära andnud. Kevadel oli
nende eestvedamisel menukas rohevahetus, sellele järgnes sügisel hoidiste ja
nunnude konkurss. Teist aastat alustati
advendiaega ühiste töötubadega, kus olid
suureks toeks ka käsitööringi naised. Teisel advendipühapäeval oli jõululaat, mis
sai alguse üleskutsest minna tänavustele

Uus vallavanem Anne Leht ja mitu valimisperioodi vallavanem olnud
Jaan Truuts pärast volituste üleandmist.
jõuludele vastu omatehtud kingitustega.
„Oleme leidnud meie külast palju toredaid inimesi, kes tahavad ühiselt midagi
teha,“ sõnas Anne Leht rahulolevalt.
Vallavanem on korteriühistu Uustare juhataja ja seetõttu on talle lähedased
korteriomanike teemad. Ta tahab hoogustada korteriühistute tegemisi, kutsuda
neid kokku ja koolitada, et hakataks kirjutama majade renoveerimiseks projekte.
Praegu Tamme küla igas majas pole korteriühistut, järgmisest aastast muutub see
kohustuslikuks. Lehe arvates on õigem
moodustada suurem ühistu mitme maja
peale, saada sellele korralik juhtimine ja
raamatupidamine – siis hakkavad asjad
paremini liikuma.
Aastaid laulab Anne Leht Kabala segakooris, mis tähendab, et ka taidlejate
elu pole talle võõras.
Täisvolitused sai uus vallavanem
6.detsembril. Sinnamaani oli Anne Leht

Jaan Truutsi „töövarjuks“: käis kaasas
mitmetel kohtumistel ja viis end asjadega
kurssi.
„Kandideerisin valimistel, sest tundsin, et tahan teha rohkem, kui ma praegu
teen. Tundsin, et tahtmist mul on, oskusi
saab alati omandada ja usun, et saame
koos palju ära teha. Minu poolt on tehatahtmine ja uudne pilk kohalikule elule.
Kui lisame juurde ka külaliikumise ja
kogenud kolleegide panuse vallamajas,
saab sellest kokku suur jõud. Minu meelest on Raikküla vald väga rikas – meil
on suurepärane asukoht, väga ilus loodus
ning palju väe ja sädemega inimesi. Kui
me selle kõik rakendame, siis me oleme
edukas vald,“ rääkis Anne Leht veendunult.
Reet Saar

Jõulurõõm tuleb oma käte vahelt ja südamest
On 1. detsembri keskpäev ja Kabala
koolimaja poole liigub ükshaaval ja
paarikaupa inimesi. Nad on teel esimese advenditule süütamise sündmusele.
Juba teist aastat korraldab MTÜ Tammekoor koos Kabala käsitööringiga 1. advendi aegu käsitöötubasid, kus sel aastal
sai valmistada jõulukaarte, kaunistada
piparkooke, valmistada kingikotte ja kau-

nistada endale üks purk, millega hiljem
oleks võimalik advendituld koju viia.
Rahvast kogunes rohkesti ja päeva
alustuseks tegime koos kiirelt valmis ka
piparkoogitaigna.
Kooli kokk Piret küpsetas eelmisel
päeval valmis suure hunniku piparkooke,
mida igaüks oma maitse järgi kaunistada
sai. Helen õpetas purke pitsistama, Katrin
abistas kingikoti meisterdajaid ja Airika

voltis kaarditoorikuid. Kõigil olid näpud
kibedasti ametis ja valmistöid sai mitu
lauatäit.
Seejärel algas Kabala segakoori jõulukontsert. Nagu juba tavaks saanud, pakuti samaaegselt kuuma jõulujooki ja ka
pehmet piparkooki. Kontserdi lõpetuseks
palus vallavanem Anne Leht kooril veel
kord laulda laulu „Mu südames nüüd
süüta“, et süüdata eelmisel päeval Rapla
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Toome esile meie sädeinimesed
Austatud vallaelanikud!
Selleks korraks on valimised möödas.
Olete oma otsuse teinud. Volikogu on
tööle asunud. Mind on valitud vallavanemaks ja uus valitsus on moodustatud.
Kandideerisin Raikküla valla volikokku ja vallavanemaks, sest tahan
panustada oma ideid ja oskusi, et muuta
meie koduvalla elu arengusuutlikumaks.
Minu eesmärgiks on vald, kus iga inimene ja iga pere tunneb end väärtustatuna. Need on ilusad sõnad ja üllad ideed,
kuid usun, et me suudame seda üheskoos
teha, kui me seame kohaliku elu korraldamisel esiplaanile inimeste vajadused.
Kui mõistame, et kodulähedased lasteaia-, kooli- ja töökohad, korras teed ja
toimiv ühistransport ning hoolekandeteenuste kättesaadavus on poliitilistest
mängudest olulisemad, siis me üheskoos
saavutame oma eesmärgid.
Ma panustan koostöösse teiega, lugupeetud valijad ja volikogu liikmed. Tahan
kaasata omavalitsuse ülesannete täitmisel
ka teiste omavalitsuste, ettevõtete ja
kodanikeühenduste esindajaid. Ma tänan
usalduse eest valijaid ja volikogu liikmeid. Tean, et see ei ole üksnes hinnang
minu senisele tegevusele, vaid eelkõige
suur vastutus. Olen selleks vastutuseks
valmis ja tahan innustunult tegutseda
meie kõigi ühise heaolu nimel!
Tänan kõiki vallaelanikke, kes valimiste õnnestumisele oma panuse andsid
– teie tegite valiku inimestest, kes järgneva nelja aasta jooksul suunavad ja kujundavad vallaelu.
Volikogu liikmeks valimine on suur
au, mis toob see kaasa suurema töökoormuse, vajaduse olla kursis seadusandkirikust toodud ja üleöö põlemas hoitud
advenditulest küünlad ning jagada seda
tuld kõigile, kes kohale olid tulnud. Sai
tore päev. Tänulikud olid korraldajad ja
ka osalejad.
Ja jälle on pühapäev, sedapuhku
8.detsember ja teine advent. Koolimaja
juures jälle sagimine, sest ühest väikesest
uitmõttest on läinud käima kohalike
käsitöömeistrite jõululaat. Müüjaid on
koolimaja saal täis saanud. Kohale on
tulnud ka paar kauplejat väljapoolt valda.
Kaubavalik on väga lai – käsitööseebid ja
küünlad, kudumid ja ehted, sallid-prossid,
uhked suhkrumassist lauakaunistused,
mett ja muudki suupärast. Koolilapsed

lusega ja täieliku arusaamise, et volikogu
on see, kes tegelikult vallaelu juhib.
Ma loodan siiralt, et kõikide meie volikogu liikmete esmaseks eesmärgiks on
valla arengu silmaspidamine – puudutagu
see siis külaliikumist, noori, ettevõtlust,
keskkonna-, maa-, sotsiaal-, kultuuri- või
haridusküsimusi. Oleme tööle valitud ja
nüüd on õige aeg alustada tõhusat koostööd ühiste eesmärkide saavutamiseks.
Raikküla vald on meie kodupaik
ja me kõik tahame, et kodus valitseks
rahulik meel, sõbralikud suhted, üksteisemõistmine, arukus ning üksteisest
lugupidamine. Seepärast pöördun kõigi
vallakodanike poole palvega: olge meile
headeks nõuandjateks, heatahtlikeks suunajateks, ettepanekute tegijaks. Julgege
avalikult pöörduda minu või vallavalitsuse liikmete poole oma ettepanekute ja
küsimustega.
Meie vallal nagu paljudel teistelgi ei
saa kerge olema. Praegune eelarve küll
survestab, seades piirid arendustegevusele, aga lubab siiski toime tulla püstitatud eesmärkidega kohaliku elu korraldamisel. Tähtis on panustada keskkonda,
kuhu inimesed tahavad tulla ja kus olla.
Kindlasti tuleb lähiajal otsustada hea
ja halva vahel. Vallana püsima jäämine on
ideaalis tähtis meile kõigile. Aga missugused riiklikud asjaolud võivada tingida
ühinemisi, ei ole praegu kaugeltki selged,
selleks tuleb siiski valmis olla. Uuel vallavalitsusel ja volikogul seisab ees töörohke periood, mil otsuste langetamine ei
pruugi olla kerge, kuid eesmärk töötada
valla hüvanguks on loogiline ja selge.
Ametist lahkuva vallavalituse nimel
ütles Jaan Truuts: tegime, mis suutsime,
tehke paremini, kes oskab. Aitäh tehtu

eest sulle, Jaan ja ametist lahkunud vallavalitsus! Hindan teie kogemusi ja
panust meie vallaelu heaks.
Mul on palju mõtteid, millega kohe
tegelema tahan hakata, kuid jäägu aasta
viimane leht natuke pidulikumaks. Jagan
teiega oma plaane järgmises lehes, kuid
loodan, et enne järgmise numbri ilmumist
saan juba paljudega teie hulgast isiklikult
kokku, et arutada ühiseid tegemisi.
Üks ülekutse veel minu poolt. Meie
suurim vara on meie inimesed. Me peame
neid hoidma ja tunnustama. Olen puutunud kokku paljude meie valla inimestega,
kes toimetavad vabatahtlikena, panustades oma aega ja vahendeid meie vallaelu
hüvanguks. Ootan teie ettepanekuid, kes
need inimesed on, kes teevad rohkem,
kui nende tööülesanded neilt nõuavad. Kes tegutsevad vabathtlikena, on
abivalmis kodanikud, head tööandjad,
külaelu aktivistid jne. Saatke mulle oma
ettepanekuid, kes väärivad esiletõstmist
ja me hakkame igas vallalehe numbris
oma inimestest kirjutama.
Meie valla ettevõtted, kes soovivad ennast reklaamida valla kodulehel!
Võtke vallavalitsusega ühendust ja saatke
materjale. Ka mittetulundusühingud,
korteriühistud ja külaseltsid jt saavad
taotleda meie kodulehel oma info väljapanekut. Osa projektitaotlusi nõuavad
MTÜ-delt kodulehte, selles osas saame
kohe kiiresti neile abiks olla.
Kohalikud ettevõtted võivad panna
meie kodulehele või vallalehte tasuta
oma tööpakkumisi.
Praegu ütlen aitäh kõikidele tublidele
tegijatele: mis südamest tulnud, see
südamesse läinud!
Vallavanem Anne Leht
on müügiks toonud isetehtud kooki ja
meisterdusi. Ja ostjaidki tuleb ja läheb
ning vahepeal on saal täitsa tihedalt inimesi täis. Siis äkki on saali keskel meie
kooli tantsutüdrukud, kes on teel esinema
ning pakuvad ka laadarahvale rõõmu oma
Kabala Kaera-Jaaniga. Viimased ostlejad
jõuavad kohale napilt enne lõpetamist
ja saavad nemadki veel oma osa! Aitäh,
Airika Rahuojale, laada ettevalmistamise
kõige suurema töö tegijale!
Lõpetuseks väike jõululubadus – järgmisel aastal teeme me seda kõike jälle!
Korraldajate nimel
Tiia Sõber

4

Raikküla Valla Leht

MTÜ Purculi annab ülevaate tegusast aastast
2013. aasta esimene huumoriõhtu toimus
juba 11. jaanuaril. Kõigile teada-tuntud
Heinz Valk tuli rääkima oma koostööpäevadest naljaajakirja Pikker toimetuses
seitsmekümnendatel aastatel ja Kuku klubi juhtumistest. Kauneid muusikalisi vahepalu esitasid isa ja tütar Veiko ja Aliis
Siniroht. Avasime Erki Evestuse karikatuurinäituse.
Väga huvitavaks kujunes märtsikuu
huumori- ja luuleõhtu, kus esinejateks olid
Sulev Oll, Jürgen Rooste ja Mati Soomre.
Toimus ka Heiki Maibergi „Piibujuttude“
teise raamatu esmaesitlus. Muusikalist
meelelahutust pakkus lõõtspillimees Kaarel Kõivupuu. Tal oli kaasas neli pilli ja
kõiki neid tutvustas ta väga kaasahaaravalt, justkui oleks tegu elusolenditega.
Teatris käisime kaks korda. Tallinnas
Draamateatris vaatasime “Rahauputust”
ja Pärnu Endlas kantrimuusikali “Viimane kauboi”. 23. jaanuaril on ees eelmise
aasta menuetenduse “Boyband” ühiskülastus Endlas.
Teatrit on sellel aastal kohapealegi
jagunud. Oktoobrikuus sai meie majas vaadata Hageri näitetrupi mängitud
A.Kivirähki “Uljast neitsit”. Etendus oli
hoogne ja lustakas, kahju ainult, et nii
vähe inimesi oli tulnud sellest sündmusest osa saama.
Novembris toimus taaskohtumine
Arvo Treimaa lavastatud R.Thomase
“Kaheksa armastava naisega”. Taaskohtumine selles mõttes, et kümme aastat tagasi osalesid samas etenduses meie oma
küla naised ja ka kaks laenatud meest,
kes olude sunnil toona naisi kehastasid.
Seekordses koosseisus mängisid Rapla
Keskraamatukogu naised ja peab ütlema,
et hästi mängisid. Jõudu Arvole järgnevateks lavastuslikeks leidudeks!
4. mail toimusid traditsioonilised talgud. Osalised olid jaotatud gruppidesse ja
tehtud sai hulk tarvilikke töid. Suur tänu
kõikidele külaelanikele, kes väärtustavad
oma koduküla heakorda ja on nõus oma
vabast ajast kaasa lööma, ikka selle nimel,
et meil ja meie lastel oleks siin hea olla!
Päeva lõpetasime Purku külade piirkonna infotahvli avamisega ja ühise tordisöömisega. Suur tänu Aarule ja Ainile,
kes hoolimata mõningatest viperustest
tahvli paigaldatud said. Tänusõnad ka Urvele ja Edele, kes olid eelnevalt ära teinud
põhjaliku töö infotahvli koostamiseks,
samuti Jaagule, kes aitas leida võimalusi
infotahvli ja külaplatsi väljaehitamise rahastamiseks.

Külatahvli avamine 4. mail 2013.
Fotod MTÜ Purculi kogust
Jaanituli sai peetud 22. juunil. Toimusid võistlused ja loterii. Peo ajaks sai
tublide oma küla meeste abiga valatud ka
tantsuplatsi põrand. Tantsumuusikat oli
tulnud tegema kahemehebänd Enno ja
Sõber, kelle võimendus meie platsi jaoks
kahjuks liiga nõrk oli. Seetõttu jäi sellel
jaanitulel tantsuplatsi kasutamine üsna tagasihoidlikuks, lustisid põhiliselt lapsed.
Samas peab meeste kiituseks ütlema, et
mängisid nad ausalt poole kolmeni.
Lõke aga oli meil kindlalt üks valla
kaunimaid! Selle eest aitäh Anttile, Koidule, Mardile ja Kaimarile. Kaidole tänusõnad pinkide-laudade kokkupaneku
eest.
Rahva seas tekitas pahameelt osalustasu küsimine. Kuna MTÜl jaanitule korraldamiseks arvestatavaid summasid ei
olnud, siis kogu piletiraha läks ansambli
esinemistasuks. Oma vahenditest suutsime soetada võistlusmängude auhinnad.
Sel aastal juhtus nii, et väga lühikese
vahega peeti meie külas kaks jaanituld.
See on mõtlemise koht – nii väikeses
külas võiks olla ikka üks ühine jaanituli.
Eks kõik on läbirääkimiste küsimus ja nii
ootamegi kaasalöömist, häid mõtteid ja
põnevaid ideid järgmise jaanitule organiseerimisel kõigilt külaelanikelt.
August oli toimekas kuu. 9. augustil
peeti meil Eesti Huumoriliidu konverents
ja avati Eduard Tüüri naljapiltide näitus.
Konverentsil osales ka Berliinist pärit
noor karikaturist Frank Zimmermann,
kelle tööde näitust saab praegu Purkus

Väga südamlik kohtumine oli Riho
Sibulaga, kes esines oma kunagises
kodukoolis.
kohapeal vaadata.
16.–18. augustil võõrustasime noori
sotsiaaldemokraate, kes korraldasid meie
majas Sotsiaalse Liidri Akadeemia.
Selle hooaja pärliks võib pidada oktoobrikuus toimunud väga südamlikku
kohtumisõhtut Riho Sibulaga. Purkus
kasvanud ja koolis käinud muusikut olid
kuulama-vaatama tulnud nii noored kui
vanad. Publiku hulgas oli ka Riho koolivendi- ja õdesid. Riho oli taaskohtumisest
koduküla rahvaga silmnähtavalt liigutatud ja plaanib uuesti meid oma muusikaga
rõõmustada järgmisel aastal.
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Jaanuarist aprillini said huvilised kaasa lüüa Hiina tervisevõimlemise Qigong
treeningutel Katrin Parve juhendamisel.
Treeningud jätkuvad järgmisel aastal,
nüüd on võimalik tutvuda ka Shindo venitusvõimlemisega.
Sügisesel hoidiste päeval tegime tutvust ukraina köögiga. Ukraina rahvustoitude tegemist õpetas meile Purku külas
elav ukrainlanna Maria Brovkina.
Sügisesel koolivaheajal korraldasime
koostöös Purku raamatukogu juhataja
Rael Padjusega pärlehete valmistamise
töötoa lastele. Juhendajaks oli Kabala
lasteaia-põhikooli vilistlane Katrin Sillavere.
Mälumänguhooaeg algab oktoobris
ja lõpeb aprillis, igas kuus toimub üks
mäng. Sel hooajal viisime sisse väikese
tehnoloogilise uuenduse – hakkasime kasutama küsimuste esitamisel projektorit.
See säästab aega, hoiab paberit kokku ja
muudab mängu ka atraktiivsemaks, kuna
saab kasutada palju pildimaterjali.
Oktoobrikuus paigaldati lasteaia
mänguplatsile värviline ja lastesõbralik
liumägi ja kiiged ning plats ümbritseti
võrkaiaga. Sellega on loodud turvaline
keskkond, kus meie küla lapsed saavad
oma vaba aega veeta. Projekti rahastas
PRIA, projekti elluviimisel olid abiks
Raikküla Vallavalitsus ja Kabala Lasteaed-Põhikool.
Sügisel alustas taas käsitööring Gerli
Karu juhendamisel. Koos käiakse kaks
korda kuus kolmapäeviti. Kavas on palju
põnevat ja kõik käsitööhuvilised on jätkuvalt oodatud osalema.
Soovime kõigile rahulikke ja
valgeid jõule ning tegusaid päevi
uuel aastal!
Salle Nurmeta
Ester Luik
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Kabala Spordimaja õhutab sportima
Julgen väita, et lehe ilmumise ajaks on
Kabala Spordimaja kasutatud 1200
korda, seda arvestatuna 2013. aasta algusest.
Selle ülevaate kirjutamise ajaks olid
spordimaja kasutanud 960 täiskasvanut,
207 noort ja 11 last. Kui täiskasvanute ja
laste osas jäävad numbrid alla 2012. aasta
omadele, siis tänu koostööle noortekeskusega on noorte külastuste arv tublisti
kasvanud. 2012. aasta numbrid olid 1086
täiskasvanut, 81 noort ja 75 last.
Kolmel õhtul nädalas mängitakse spordimajas sulgpalli, ühel õhtul saalihokit ja
reedeti peab oma võistlusi noortekeskus.
Väga harva sporditakse teisipäeva õhtul
soodusajal – Tervisekaardiga tasuta kasutamiseks mõeldud ajal. Tuletan siinkohal
meelde, et kui ka kaaslast ei leidu, saab
spordimajas üht-teist oma tervise heaks
ära teha. Näiteks sõuda sõudeergomeeteril
või kasutada uut jalgrattatrenažööri. Kuigi
meil jõusaali pole, annab spordimajas olevate spetsiaalsete kummilintidega üldist
jõutreeningut väga edukalt teha. Kui leiad
paarilise või rohkem inimesi, saad sulgpalli, saalihokit, lauatennist, indiacat, korv- ja
võrkpalli mängida.
Koostöös Kabala lasteaia-põhikooliga
korraldasime perepäeva ning Tallinna ja
Peterburi lastele spordilaagrid.
Kabala Spordimaja aitas komplekteerida Raikküla valla tali- ja suvemängude
võistkonnad. Saavutasime mõlemal korral
väikeste valdade seas II koha. Mõlemal
korral oli valda esindava võistkonna suurus
ligikaudu 30 inimest.
Ago Lehe ja Uno Marksoni eestvedamisel ja kohaliku spordimaja abiga toimusid autospordivõistlused Kabala vigur ja
jäärada ning Jaani vigur & sprint. Kokku
osales kahel võistlusel 76 tehnikasportlast.

Rapla maakonna sulgpalli meistrivõistluste raames peeti meie spordimajas
kaks etappi. Kokku oli 52 osalejat. Ühe
korraldajana kutsun kõiki julgemalt sulgpalli proovima. Tegemist on väga head
koormust andva mänguga. Vahendeid saab
spordimajast rentida.
Ürituste kokkuvõte on paslik lõpetada
kahe jooksuvõistlusega. Paka Mäe Jooksul
ja Kabala Kablutamisel oli kokku 125 osalejat. Paka Mäe Jooksu korraldajana tänan
kohalikke ettevõtjaid, kes toetasid võistlust
auhindadega. Aitäh Raikküla vallavalitsusele, kes aitas seekord ekstreemsetes tingimustes (lumi ulatus kohati poolde säärde)
korraldatud jooksul aega võtta, rada märkida, auhindu ja teed jagada.
Läheme sportlikult ka uude aastasse.
Lisaks 2013. aasta ülevaatele saan edastada ka info, mis puudutab tervisekaarti.
Tänu koostööle Raikküla vallavalitsuse ja
Märjamaa ujulaga on alates 18. detsembrist tervisekaardiga võimalik taas käia üks
kord kuus tasuta Märjamaa ujulas ujumas.
Esialgne kokkuleppe on sõlmitud detsembriks 2013 ja jaanuariks ning veebruariks
2014. Kui eelarve vähegi lubab ja kasutajaid jagub, pikendatakse teenust veelgi.
Lihtsustunud on ka kaardi kasutamine.
Esita Märjamaa ujulas tervisekaart ja isikut
tõendav dokument. Ujula administraatoril
on nimekiri kõigist kasutajatest. Oma nime
taha kirjuta allkiri ja võidki suplema minna. Helistada nagu eelmisel korral ei ole
enam vaja.
Sportlikke pühi soovides tuletan ühtlasi kõigile meelde, et 23.-29. detsembril
on kõigile eelregistreerijatele spordimaja
kasutamine jõulunädala raames tasuta.
Tarmo Rahuoja

Pikendati korraldatud jäätmeveo lepinguid
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus pikendas korraldatud jäätmeveo ainuõigust
AS-ga Eesti Keskkonnateenused kuni 31.
märtsini 2015. Jäätmeveo leping ja lepingu
lisad kehtivad ka pikendatud korraldatud
jäätmeveo perioodil.
Lepingu pikendamine tagab senise korraldatud jäätmeveo muutusteta jätkumise
maakonnas ning võimaldab ühtlustada jäätmevedu reguleerivaid seadusandlikke akte
maakonna kohalikes omavalitsusüksustes.
Elanike jaoks lepingupikendus lisakohustusi kaasa ei too. Jäätmevedaja Eesti
Keskkonnateenused AS jätkab prügiveoteenuse osutamist senikehtinud hindadega

ja tingimustel.
Lisaks tuletame teile meelde, et korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuil tuleb
esitada iga aasta 20. jaanuariks (hiljemalt
20. jaanuariks 2014) Raikküla Vallavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole
eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei
ole kasutatud. Kui kinnistuomanikult/jäätmevaldajalt vastavat kinnitust 20. jaanuariks elukohajärgsesse omavalitsusse pole
saabunud, loetakse kinnistuomanik/jäätmevaldaja alates 21. jaanuarist korraldatud
jäätmeveoga liitunuks.
Vabastuse saamiseks tuleb esitada
Raikküla Vallavalitsusele kirjalik taotlus,

kus näidatakse ära põhjus, miks vabastust
taotletakse ning elukoht, kus on liitutud
korraldatud veoga. Samuti võidakse teilt
küsida lisadokumente, mis näitavad ära vee
ja elektrikulu vabastataval objektil ja põhielukohas tasutavaid jäätmeveo arveid.
Korraldatud jäätmeveost vabastuse
taotluse (ka ühismahuti avalduse) vormid
on kättesaadavad kohalikus omavalitsuses
või nende kodulehel. Taotluse võib saata
skaneeritult või digiallkirjastatult emailile
või allkirjastatult posti teel.
Palume Teil taotluse esitamist mitte jätta viimasele hetkele!
Maa-ja keskkonnanõunik Tiit Olju
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Valla maine on vallakodanike endi kätes
Aasta 2013 on peagi läbi saamas. Kas
detsembrikuu meie ellu ka lund toob,
seda ei tea kindlalt keegi. Ometi on aastavahetus aeg, mil igaüks meist heidab
mõttes pilgu möödaläinud aastale.
Küllap kõigil oli nii kordaminekuid
kui ebaõnnestumisi – neid viimaseid ei
tahaks aasta lõpus meenutada. Õnnestumiste ja kordaminekute üle on kindlasti
igaühel hea meel.
Sellesse aastasse jääb memme-taadi
pidu ja maakonna laulu- ja tantsupidu,
kus ühes rongkäigus sammusid võrdväärsetena teiste valdade taidlejatega
Raikküla valla isetegevuslased. Ühele
poole said suured renoveerimistööd Kabala koolimajas. Tegevust alustas Raikküla valla vabaajakeskus ja taasalustas
tegevust Raikküla kultuurikeskus, loodi
uusi mittetulundusühinguid, kes kohalikku elu edendama hakkavad. Need on vaid
üksikud meelde tulnud märksõnad.
Aasta tähtsündmuseks võib pidada
kohalike omavalitsuste volikogude valimisi. Tahan tänada kõikide volikogu liikmete nimel vallaelanikke, kes valimiste
õnnestumisele oma panuse andsid – Teie
tegite valiku inimestest, kes järgneva nelja aasta jooksul suunavad ja kujundavad
vallaelu. Volikogu on nüüdseks tööle
asunud, teotahteline ja energiline daam
Anne Leht vallavanemaks valitud, teda
toetamas äsja ametisse kinnitatud vallavalitsus.
Teie soovi ja tahte tulemusena istub
volikogu laua taga kõikide valimisnimekirjade esindajaid, mis tähendab, et
on esindatud erinevate poliitiliste suundumustega inimesed. Kokku üheksa inimest: IRL-i nimekirjast Urmas Uustallo,
Jaak Pregel, Tõnu Rahula, sotsiaaldemokraatide nimekirjast Avo Päädam, Kübe
Lokkota ja Tiia Sõber, keskerakonnast
Arvo Kivi ning valimisliidust Meie Koduvald Raikküla Jaan Truuts ja käesoleva
artikli autor. Neli volikogu liiget on nö
uued ja neil pole volikogutöö kogemust.
Tore, et on lisandunud uusi tegijaid!
Kui volikogu tööle rakendamisel kõik
väga ladusalt ei lähe, võib öelda, et see on
märk otsivast vaimust.
Tänan volikogu usalduse eest, et andsite võimaluse taas jätkata volikogu esimehena.
Soovin nii vallavalitsusele kui volikogu liikmetele tarkust, heatahtlikkust,
pikka meelt ja oskust leida parimaid
lahendusi valla arenguks. Koostöö- ja
kompromissivalmidus on märksõnad,

mis on vallaelu eduka toimimise aluseks.
Kõikide volikogu liikmete esmaseks
ülesandeks peab olema valla arengu silmaspidamine – puudutagu see siis külaliikumist, noori, ettevõtlust, keskkonna-,
maa-, sotsiaal-, kultuuri- või haridusküsimusi. Volikogu esimehena tahan jätkuvalt suunata volikogu ja selle komisjonide tööd selliselt, et valmiksid valla
arenguks parimad otsused.
Raikküla vald on meie kodupaik, aga
me ju kõik tahame, et kodus valitseks rahulik meel, sõbralikud suhted, üksteisemõistmine, arukus ning üksteisest lugupidamine.

Oma probleemseid peresuhteid ei
lähe me keegi suurele ilmale kuulutama
ega arvusta avalikult, kui saamatu või
rumal on pereisa või -ema. Sama peaks
kehtima ka oma koduvalla kohta. Igaüks
meist saab kujundada valla mainet. Otsigem üles see, mis on hästi. Ärgem võimendagem vallast rääkides negatiivset
kuvandit. Meie kodu maine on ka meie
endi, vallaelanike maine ja seda saame
paremuse poole suunata vaid me ise.
Seepärast pöördun, austatud vallakodanikud, Teie kõikide poole palvega:
kujundagem valla positiivset mainet,
olge volikogu liikmetele headeks nõuandjateks, heatahtlikeks suunajateks,
ettepanekute tegijaks. Julgege avalikult
pöörduda iga volikogu liikme poole oma
ettepanekuga. Ütleb ju vanasõnagi: “Kus
viga näed laita, seal tule ja aita.”.
2013. aasta jõuab peagi lõpule. Et
käesolev leht on selle aasta viimane ja
jõuab Teie kätte jõulude eel, soovin volikogu nimel Teile kõigile tähelepanelikkust üksteise suhtes, abivajaja märkamist
ja leidke aega rohkem mõelda oma lähedastele.
KAUNEID SAABUVAID JÕULE
JA TEGUSAT UUT AASTAT!
Siira lugupidamisega
Raikküla vallavolikogu esimees
Anne Kalf

Lustilaste kolm tippüritust
Lipal töötava Lustilapse lasteaiarühma
kolm meeldejäävamat üritust sel sügisel
olid puu- ja köögiviljanädala lõpetanud
sügisnäitus, lasteaia sünnipäev ja teatriskäik.
Tervislikule toitumisele paneme
lasteaias rõhku kogu aeg ja sööme iga
päev tervislikuks vahepalaks puu- või
köögivilju. 20. septembril toimus sügisnäitus, mida kutsusime vaatama ka lapsevanemad. Näituse väljapanek koosnes
põhiliselt huvitavatest aiaviljadest, kuid
olid esindatud ka nisu ja oder ning mõned lillesordid. Meid aitas veidi ka meie
maakonnas hästi tuntud aednik Margus
Maripuu, kes oli näitusele saatnud mõned
põnevad kartulisordid. Arutlesime selle
üle, mis tunne küll võiks olla süüa keedukartulit, mis toorena on lillakassinine.
Soojade viinerite juurde maitsesid hästi

kodudest kaasa võetud maitsvad salatid
ja letšod. Koosviibimise lõpetas lapsevanemate koosolek.
14. novembril tähistasime lasteaia
sünnipäeva, mis seekord toimus pannkoogipeona. Kõigepealt üllatasid tublid
laulupoisid oma vanemaid südika esinemisega, direktor Maire Roht õnnitles lustilapsi sünnipäeva puhul ning seejärel oli
aeg asuda pannkooke sööma. Suur tänu
kõigile, kes tõid kaasa mõnusaid moose.
Meil oli koogi peale panemiseks metsmaasika-, banaani-, punasesõstra-apelsini- ja ploomimoosi, lisaks veel mitut
sorti mustika- ja õunakeedist. Kõhud said
kõvasti täis. Meil jätkus nüüd piisavalt
jõudu, et asuda meisterdama. Emade-vanaemade abiga valmisid paberist lõbusad
autod ja loomad, millega oli järgnevatel
päevadel tore mängida.
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Saame tuttavaks: sotsiaalnõunik Maiu Kalmus
Viimaste aastate jooksul olen teinud
mitmeid enesetutvustusi. Aga iga kord
on ikka sama küsimus – kes ma siis
antud eluhetkel olen, mida ma eelnevalt teinud olen ja mida ma siin vallas
teen?
Üsna keeruline on öelda, kes ma olen,
kuna on mul on mitmeid väga erinevaid
rolle. Kui järjekorras alustada, siis kõigepealt olen ema. Mul on kaks last (13ja 18aastane). Privaatselt olen abikaasa,
tütar, tütre tütar, kahe koera ning ühe
kassi suur sõber. Viimased 18 aastat olen
elanud maal koos oma vanaemaga. Tänu
temale on minu maailmavaade avardunud ja mitmekesistunud. Olen muutunud
tolerantsemaks ja kannatlikumaks.
Hariduselt olen kasvatusteaduste magister, lihtsamalt öeldes olen klassiõpetaja ning lisaerialaks on sotsiaaltöö koolis.
Leian, et minu senine haridus- ja teenistuskäik toetavad täielikult minu tööd
Raikküla vallas. Olen läbinud mitmeid
erinevaid erialaseid täiendkoolitusi ja
osalenud teemakohastel seminaridel.
Töö koolis probleemsete lastega aitas
näha sotsiaaltööd laste seisukohast. Juuru
vallavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsespetsialisti kogemus aitas näha sotsiaaltööd
tervikuna.
Viimase kolme aasta jooksul olen
põhjalikumalt kokku puutunud kohaliku
omavalitsuse sotsiaalvaldkonna tööga.
Uuendanud ja täiendanud sotsiaalvaldkonda puudutavaid õigusakte, loonud
uusi teenuseid valla inimestele. Minu
viimaseks suuremaks väljakutseks oli
29. novembril käisime koos Muumi rühma ja suuremate lasteaialastega
Kabalast vaatamas Viljandi Laste- ja
Noorteteatri Reky etendust „Päkapikupere jõulupäev“. Me ei pidanudki kaugele
sõitma, sest Reky oli tulnud oma etendusega Raplasse. Lapsi paelusid ilus lavakujundus, toredad kostüümid ja lõbusad
tegelased.
Soovime kõigile oma sõpradele teistes rühmades ja nende vanematele ning
õpetajatele kaunist jõuluaega, palju kingitusi ning rõõmurikast uut aastat!
Lustilapse rühma õpetaja Tiina Viin
Käes on lastele ühed aasta erilisemad
hetked. Lustilapsed koos jõuluvanaga.
Foto Piret Urtson

da lastega perede riski sattuda
toimetulekuraskustesse. Pean
oluliseks pakkuda toimetulekuraskustega ja majanduslikult
kehval järjel olevatele lastega
peredele mittemateriaalseid ja
materiaalseid sotsiaaltoetusi ja
-teenuseid. Samuti ei saa ma
unustada valla eakaid, kes vajavad samuti tuge ja nõustamist.
Olen persoon, kes väldib inimeste suhtes eelarvamusi. Minu
jaoks on kõik inimesed võrdsed,
olgu nad vanad või noored, rikkad või vaesed. Inimene peab
saama tunda, et ta on vajalik ja
vajalik just iseenda ja oma lähedaste jaoks.
Sisseelamine uude keskkonda võtab natuke aega, et
kohaneda Raikküla valla ja
Raikküla vallavalitsuse sotsiaalnõunik
inimestega, nende iseärasusMaiu Kalmus.
te ja kommetega. Kindlasti on
Foto erakogust
mul plaanis sotsiaalvaldkonnas
Maidla lastekodu restruktureerimine.
toimuvat natuke korrigeerida.
Samuti uue asutuse, Juuru Lasteküla Loodan, et aasta pärast saate öelda, et
loomine ja juhtimine. Sellest ajast päri- asjad on muutunud ja just paremuse suunevad kogemused ja probleemid aitasid nas. See on üks minu eesmärkidest siin
sotsiaalvaldkonna tööd intensiivsemalt ja vallas.
tõhusamalt teha. Tõsi, vahepeal jäi jaksu
Soovin kõigile inimestele rahu südaväheks, aga rauarikaste toiduainete ja hea messe ja imelist jõuluaega. Nautige aega,
muusika kuulamise toel sai energia jälle kus saate koos olla oma kõige lähedasetaastatud.
mate ja kallimate inimestega.
Hetkel on kõige südamelähedasemad
Meeldivat koostööd!
teemad sotsiaaltöö laste ja peredega ning
haridusvaldkond. Toimiv sotsiaalhoo- Maiu Kalmus
lekandesüsteem vallas aitab vähenda-
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Aitäh meie abilistele
Jõulude eel on sobiv hetk heita pilk tagasi lõppevale aastale ja
meenutada tänuga möödunut.
Kabala Lasteaeda-Põhikooli kaheksa aastat juhtinud direktor Maire Roht lahkus novembrikuus ametist isiklikel põhjustel
ja direktori kohusetäitjana jätkab selle õppeaasta lõpuni allakirjutanu. Kooli ja lasteaia elus juhi vahetus suuri muudatusi
kaasa ei too: õppeaasta üldtööplaan on kinnitatud ja tegevused
planeeritud.
Täna tagasi vaadates võib öelda, et kõige olulisem, mis Maire juhiaega jäi, oli lasteaiarühmade ja põhikooli ühendamine
ning ühise meeskonna loomine ja kohandamine vastavalt muutustele. See oli suur töö ja täna saab öelda, et meil on suur ja
hästi toimiv kollektiiv. Meie lasteaiarühmad ja põhikool on pidevas arengus, meil on toredaid ettevõtmisi ja häid praktikaid,
mida jagada. Suur tänu meie senisele direktorile Maire Rohule
tehtu eest!
Meie tegemistes on suureks abiks ja toeks olnud meie laste vanemad, vilistlased, kogukond ja valla ettevõtted. Muumi
rühma uue liivakasti ehitamisel ulatasid abikäe Kaivi Trans OÜ
juhataja Kaido Vilu, isad Tõnis Rannamäe, Mehis Hints, Kaido Koolipere on tänulik annetatud diivanite eest. Foto
Pregel, Sten Soomaa ja Margus Seervald. Muumi rühma män- kooli kogust
guväljaku uuendamisel ja täiendamisel olid abiks MTÜ Purculi, go Aedla, Jaana Aedla ja Kadri Viira. OÜ Violante Mööbel ja
Maie Pregel, Nana Pregel, Pilvi Pregel, Ester Luik ja Õie Varik. Reili Rahkema kinkisid meile uued diivanid.
Muumi rühma varjualuse ehitamiseks annetas puidumaterjali
Töövarjupäeval pakkusid 9. klassi õpilastele võimalust oma
Arvo Treimaa.
tööd jälgida mitmed meie valla ettevõtted. Õpilastele rääkisid
Lepatriinu ja Jõmmu rühmale tõi materjale meisterdamiseks oma tööst vilistlased Karin Isak ja Kaupo Arro.
Raido Rahkema ja mänguasju kinkis Agnes Uustallo.
Suur, suur tänu teile hoolimise, toetuse ja abi eest! Suur tänu
Kooli ja lasteaia lastevanemate listi aitas üles seada Karl kõigile, kes oma südame, mõtte ja teoga meie laste mängu- ja
Bogdanov. Meie kooli saali tõi kauni jõulukuuse Ago Leht. Pi- õppimisvõimaluste paremaks muutmise eest on seisnud!
sematel ja suurematel remondi- ja meisterdustöödel on abi ja
Kaunist jõuluaega ja rõõmurohket uut aastat!
toetust pakkunud OÜ Tammis ja Eino Kose ning OÜ Ago Auto.
Uue pingi varjualusesse ehitas Rainer Voomets. Meie õpilaste Kabala Lasteaia-Põhikooli nimel
spordivõistlustel osalemisel on abiks olnud Margit Düüna, Mar- Jaanika Voomets

Õpime looduses ja loodusest
Sellest õppeaastast alustas Kabala koolis
tööd loodusring. Ringi üks ülesanne on
arendada õpilastes teaduslikku mõtlemist
ja õpetada kasutama loodusteaduslikku
uurimismeetodit. Loodusringis käivad
peamiselt 1.–5. klassi õpilased.
Sügisel alustasime õuesõppe tundidega, kus tegime tutvust kooli ümbruses
kasvavate puude ja põõsastega, kogusime
lehti herbaariumi jaoks ja hiljem klassis
uurisime, millised on puude rahvapärased
nimetused ja kus kasvavad kõige suuremad puud. Osalesime ka Eesti Vabariik
100 tammede istutamisel.
Ilmade jahenemisel kolisime oma
tegevustega bioloogia-keemia klassi ja
alustasime mulla uurimist. Õpilased tunnetasid erinevate meelte abil mulla omadusi, uurisid luubi abil mullastruktuuri.
Leiti ka mullas elavaid organisme, keda
palja silmaga pole võimalik näha. Järgnesid katsed, et kindlaks teha, kas mullas
leidub vett ja vees lahustunud mineraal-

aineid. Kõik katsed
vormistasid õpilased töölehtedel ja
analüüsisid
katse
tulemusi.
Igapäevastes
loodusõpetuse tundides ei ole piisavalt aega, et õpilased saaksid töötada
mikroskoobiga ja
seepärast on loodusring selleks igati sobiv koht.
Õpilased õppisid
esmalt mikroskoopi Meie oma tammed said maha külvatud ja koguvad
tundma ja seda kä- jõudu kooli parki istutamiseks.
sitsema, seejärel said Foto kooli kogust
õpilastele lähemalt tutvustada meil talvikõik võimaluse uurida erinevaid vees elavaid pisiorganisme. tuvaid linde ja viise, kuidas meie sulelisi
Kõik nähtu vormistasid õpilased oma vi- sõpru aidata talve üle elada.
hikusse joonistustena.
Peagi algava talve tulekuga on plaanis Ülli Toomemäe
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Valla vabaajakeskus on pikkamisi käivitumas
Volikogu 17. aprilli 2013 määrusega
55 moodustati Raikküla valla hallatav
asutus Raikküla Valla Vabaajakeskus.
Keskuse eesmärgiks on vaba aja veetmise võimaluste korraldamine, koordineerimine ja arendamine, pakkumaks
vallaelanikele mitmekülgseid kultuurilisi
ning vabaaja veetmise võimalusi ja elukestvat õpet.
Alates 2. septembrist on vabaajakeskusel juhataja, kelle ülesandeks on keskuse tööd korraldada. Võib öelda, et pikkamisi on elu vabaajakeskuses liikuma
läinud. Järgnevalt väike ülevaade sellest,
mis tehtud ja mis teoksil.
Esimeseks suuremaks ettevõtmiseks
oli 18. septembril kodanike algatatud
erakorraline volikogu istung, kus arutlusteemaks oli Rail Balticu trassi kulgemine Raikküla valla territooriumil. Elanike
jaoks valuline teema oli toonud saali rahvast täis.
Seejärel toimus 18.oktoobril Raikküla
valla lipupäev. Sel päeval tunnustatakse
traditsioo¬niliselt valla kõige pisemaid
kodanikke ja nende emmesid-issisid.
Päev algas kaunite kandlehelide saatel,
musitseerijaks Kaidi Kalf.
Tunnustusüritusele olid kutsutud
Joanna Leier – kauaaegne lasteaiakasvataja, kunstnik, aktiivne Kabala kirjandusklubi liige, Anne Rekkaro – raamatute
„Hingehobune Iwan” ja Kõnigsbergi naised 1945–1948” tõlkija, Avo Isak – vallast pärit ettevõtja, firma Pelltech OÜ
üks asutajatest, ärimaailmas tunnustatud

AASTALÕPUPIDU
31.12.2013 kell 22
Kabala koolimajas

Üllatusesinejad, diskor,
lauad – meie poolt
Kaasa võtta söök-jook ja
hea tuju
Osalustasu kuni 27.12
5 eurot
alates 28.12 – 7 eurot
Registreerimine tel
5902 7244 Kübe Lokkota
A/a 10010438394012
K. Lokkota
Kohtumiseni peol!

väikeeksportöör, Evelin Rikker – tänuks
tehtud töö eest Raikküla valla sotsiaalnõunikuna. Tegusate inimeste aeg on piiratud ja seepärast sai tunnustamisel pisipõnnide kõrval olla vaid Anne Rekkaro.
Hingedekuu alguses 1. novembril
toimus vabaajakeskuse avaüritus – reisiklubi Mihkel Kukega, kes jagas muljeid
kuuekuulisest viibimisest Kanadas Briti
Columbia provintsis Vancouveri linnas.
Mihkel Kuke sisukat esinemist ilmestas rikkalik pildikogu Vancouverist, selle
lähiümbrusest, Torontost ning kohalikest
elanikest, eriti Eesti kogukondadest. Neli
tundi möödus nii, et arugi ei saanud.
Vestlustele pakkusid muusikalisi vahepalasid Jüri Pootsmann ja Morten Langi.
Suur tänu arvukale kuulajaskonnale
ja avamispeole õnnitlusi tooma saabunud
koos-tööpartneritele-naabritele.
29. novembril oli vabaajakeskuse
saal harrastusnäitlejate päralt – Rapla
Keskraamatu¬kogu oli oma 110. sünnipäevaks Arvo Treima juhendamisel
lavalaudadele seadnud Robert Thomase
näidendi “Kaheksa armastavat naist” .
Aitäh Arvole ja keskraamatukogu rahvale, kes köitsid publiku tähelepanu täielikult! Peab tunnistama, et teatrietenduste
korraldamisel võib Lipa koolimaja saal
väikeseks jääda. Vaevu-vaevu mahtusid
soovijad etendust vaatama.
Ja kindlasti peab tulevikus lava ehitamise peale mõtlema. Vanemad inimesed
mäletavad veel neid aegu, kui saali kõrval olevasse klassiruumi lava üles seati.
5. detsembril oli välja kuulutatud
õdus õhtupoolik õlivärvidega. Osalejaid
juhendas äsja Raikküla valda elama asunud Inga Sule. Kuigi esimesel korral oli
vaid kaks osalejat, on siit-sealt kuuldunud, et soovijaid oleks veelgi. Vaatame,
mis elu edaspidi toob: kas õhtupoolikud
maalikunsti saladustega tutvumisel jätku-

vad või oli see ühekordne ponnistus.
Detsembrikuu on olnud kindlasti kõikidel tihedalt täis sebimist. Vaja on täita
päkapiku jõulukotikesi, käia erineval jõulupidudel.
10. detsembril oli Lipa lasteaiarühma
jõulupidu, 21. detsembril toimub vabaajakeskuses traditsiooniline koduste laste
jõulupidu. Valla poolt on lastele koos vanemate ja vanavanematega kutsed saadetud. Külla tuleb lasteteater Lepatriinu ja
jõuluvanagi olevat Lipa poole teel.
Ehk pärast jõule aastavahetuse eel on
inimestel taas aega puhkusele mõelda.
28. detsembril olete oodatud aastavahetuspeole, kus tantsuks mängib ansambel TooMus Kaiu vallast. Olete oodatud,
aga peab tunnistama, et kes ees, see mees.
Kohtade arv on piiratud ja eelnevalt peab
osalustasu olema tasutud. Jälgi reklaami
vallalehest .
Alates oktoobrist on vabaajakeskuse
alluvuses tegutsemas ka kaks ringi – Kabala segakoor Marike Uusjärve ja Anu
Sinirohu juhendamisel. Koori proovid
toimuvad endiselt Kabala koolimajas.
Teise ringina tegutseb Lipa koolimajas
pühapäeviti Katrin Grichini juhendamisel käsitööring.
Vabaajakeskusel pole esialgu veel kodulehekülge ja seepärast soovitan jälgida
vabaajakeskuse tegemisi valla kodulehelt
www.raikkyla.ee, aga ka valdade raamatukogudest, kuhu alati info toimuvate ürituste kohta edastatakse.
Tänan kõiki, kes vabaajakeskuse tegemistes on kaasa löönud, kes tulevikus
kavatsevad kaasa lüüa, ja soovin kaunist
jõuluaega, rahu südamesse ja kodudesse.
Raikküla valla vabaajakeskuse
juhataja Anne Kalf

RAIKKÜLA VALLA
VABAAJAKESKUSES

kalfanne@gmail.com või
telefonil 53 611 901

28. detsembril 2013
algusega kell 19.00
LAUDADEGA
AASTALÕPUPIDU

Osalustasu 7 € tasuda Lipal
Vabaajakeskusesse,
Raikküla või Kabala
Raamatukogusse.

TANTSUKS ansambel
TooMus
Lauad ainult ettetellimisel
Kohtade ettetellimine
hiljemalt 26.12 2013

Peoõhtul pilet 9 €
* Külm toit hinna sees
* BAAR
Info: tel või 53 611 901

10

Raikküla Valla Leht

EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduses
Pühapäeval, 22. detsembril kell 12 IV advendi perejumalateenistus,
kaastegevad pühapäevakooli lapsed ja õpetajad; kell 19 jõulukontsert Maria Listra, Jassi Zahharov, Jaanus Nõgisto, Margus Kappel (piletitega)
Teisipäeval, 24. detsembril kell 14 jõulujumalateenistus Kehtna Peetri
kirikus; kell 15.30 pasunakoori jõulukontsert; kell 16 jõuluõhtu jumalateenistus, Maarja koor ja pasunakoor; kell 22 jõuluöö jumalateenistus,
Riinimanda koor
Kolmapäeval, 25. detsembril kell 12 I jõulupüha jumalateenistus ristimise ja leerilaste õnnistamisega, segakoor; kell 14 jõulujumalateenistus
Rapla haiglas, naiskoor Õnnehein
Laupäeval, 28. detsembril kell 12 eakate jõulupuu pastoraadi inglisaalis
Pühapäeval, 29. detsembril kell 12 armulauaga jumalateenistus
Teisipäeval, 31. detsembril kell 23.30 aastavahetuse vigiilia
Kolmapäeval, 1.jaanuaril kell 12 uusaasta jumalateenistus pastoraadi
saalis
Pühapäeval, 5. jaanuaril kell 12 kolmekuningapäeva ja alliansspalvenädala oikumeeniline jumalateenistus, segakoor, jutlustab Tallinna Oleviste
koguduse pastor Heldur Kajaste, järgneb pastoraadis koguduse jõulupuu

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

75
Heljo Esnar
Asta-Mari Oruväli
Anna Palla

Oktoober

65
Elvi Välman

91
Elmar Sõrmus

81
Laine Oga
Erna Einamaa

November

90
Ester Litter

91
Leida-Hermine
Uustalu

86
Laine Uusima

87
Maimu Randlepp

83
Asta-Regina
Kuusemets
Kalju Kingsepp

83
Alo Valk

82
Aino-Armilda Haasmaa
Harri Reiu
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82
Ilme Treimaa
Albert Lepik

Avatud Kabala raamatukogus
asutuse lahtiolekuaegadel
kuni veebruarikuu lõpuni

10. jaanuaril 2014 kell 13
Kabala mõisas
kohtumine autoriga
PUURKAEVUMEISTRID
Puurkaevude ja -aukude projekteerimine, puurimine ning likvideerimine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade
paigaldus.
Lisainfo tel 5021279
www.puurkaevumeistrid.ee
Ostan PARIMA HINNAGA seismajäänud
kodumasinaid/elektroonikat, autoromusid,
tsikleid, põllutehnikat, rattaid, tööriistu,
metalli jne. Transport ja demontaaž
TASUTA! Raha kohe! Rohkem infot:
58947301

70
Eevi Seiler
Detsember
92
Asta Pajo
90
Ulla Kaselaan
87
Erni Tammaru
83
Helje Kangur
Selma Püü
80
Vilma-Elfriede Aalde
75
Galina Kumann
70
Eino Treilmann

81
Endel Aalde

Väljaandja Raikküla Vallavalitsus
www.raikkyla.ee

Tarvo Aro Meti
vitraažinäitus
PÄIKESEPÜÜDJAD

Trükitud Pärnu trükikojas
Hansaprint
Tiraaž 725

Mälestame lahkunuid
Õie Viska
Eda Riismaa
Anne Reintamm Laantee
Raikküla Vallavalitsus

Toimetaja REET SAAR
reetsaar@hotmail.com, 5557 5936

