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Valli küla Samaaria koda on tegutsenud 20 aastat
Esimesel nelipühal oli Valli kü
las asuv Samaaria koda tavali
sest palju rahvarohkem, sest 20
aastat möödus selle koha pühit
semisest. Kroonikaraamat, kust
mõtte tekkimise aega vaadata,
on tänaseks kahjuks kaduma
läinud, kuid tegevuse algusaeg
on täpselt teada.
Sipelga talu elutuppa sisse
seatud väikeses pühakojas teeni
sid seekord koguni kolm vaimu
likku – Kalju Kukk Järvakandist,
kes on siin nende aastate jooksul
tihti jumalasõna kuulutanud, sa
muti Rapla kirikuõpetaja Mih
kel Kukk ja diakon Kalle Kõiv.
Muusikalist külakosti pakkus
tänujumalateenistusel Rapla
koguduse segakoor.
Õpetaja Mihkel Kukk mär
kis, et avapäeval oli siin samu
ti toatäis rahvast nagu seegi
kord. Tema sõnul on Samaaria
koda üks väheseid kohti Eestis,
kus kirikuliste seas on meeste

ülekaal. Teenistus toimub siin
iga kuu teisel pühapäeval kell
15. Ega tavaliselt väga palju
inimesi kokku tule, aga tule
vad need, kes hinge kosutada
soovivad.
Eestpalves meenutati ini
mesi, kes on meie hulgast lah
kunud või kes ei suuda enam
kirikusse tulla, paluti rahu rahu
tule Ukrainale ja sooviti edu
Raikküla vallale.
Pühakoja asutamise mõtte
andis Lea Särekanno, kes on
õppinud usuteaduse instituu
dis ja Soomes praktiseerides
nägi teenistuste pidamist ka
väikestes kohtades. „Mõnigi
võis toona mõelda, et milleks
Samaaria koda, kui kirik on
Raplas ja Kehtnas. Aga see
koht on kõigi nende aastate
jooksul olnud nagu lõkkease.
Nii mõnigi kord on tundunud,
et tuli hakkab kustuma, kuid
siis tekib jälle uus puhang,“ ise

Samaaria koja mõtte algataja ja eestvedaja Lea Särekanno ja Rapla
koguduse õpetaja Mihkel Kukk.
Foto Reet Saar

loomustas Mihkel Kukk siinse
pühakoja elu.
Avamispäeva teenistusel oli
kohal tollane vallavanem Jaak
Pregel, seekord praegune val
lavanem Anne Leht. Ta tänas
soojade sõnade ja roosikimbuga
Lea Särekan
not, kes siin
„tule süütas
ja koldes tuld
hoiab“.
O m a
sõnavõtus,
mida koos
viibijad eriti
tähelepaneli
kult kuulasid,
rääkis Lea,
et tema mõt
les just nii,
et kui teised
kirikud
on
kaugel, võiks
kohapeal olla
väike kirik.
Sipelga talu

on selleks just õige koht, sest
aastate jooksul tõi postiljon
siia küla posti ja inimesed olid
harjunud majast läbi käima.
Maja endine elanik Maria,
keda kutsuti Riiaks, oli see,
kelle juures Lea nägi piltidega
piiblit ja hakkas usuteema vas
tu huvi tundma.
„Diakoonia on elustiil,
kristliku abi väljendus. Ar
mastus hoiab meid,“ ütles Lea
Särekanno oma panuse kohta.
Ta märkis, et mõnigi on kü
sinud, et mida te siin teete. Ta
kutsus küsijaid päriselt läbi
astuma, et oma silmaga kõike
näha. Lea tänas vallavalitsust
abi ja toetuse eest ning ütles,
et tema suur kingitus vallava
litsusele on õues. Selleks oli
pirakas puutüvi, millest saab
kujundada lillealuse.
Pärast armulaua jagamist
paluti kõik kohvile ja koogile.
Reet Saar
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Kabalas oli rohevahetus ja talgud
10. mail toimus Kabala laulula
val teist korda rohevahetus, kus
pakuti taimi, mida endal üle oli
jäänud ning saadi vastu istikuid,
mis just oma aiast puudu.
Lisaks sellele võis omava
hel mõtteid vahetada aianduse
nippidest. Külas käis Anne Kalf,
kes tutvustas erinevaid LEA
DER programme külaelu eden
damiseks. Vallamajas sai vaa
data Kabala käsitööringi tööde
kevadnäitust.
Et oma kodukohta kauni
maks muuta, toimusid samal
päeval ka talgud istutusala loo
miseks. Traktor kooris pinnase
ja tõstis kohale kivid. Talgulised
paigutasid mättaid ringi, pai
galdasid kattekangast ja katsid
kiviktaimla mullaga. Samuti
värviti ära pargi tarbeks saadud

Vastne istutusala saab iga päevaga lopsakust juurde

palkpingid. Õhtupoolikul istuta
ti juba esimesed taimed. Nädal
varem sai „Teeme Ära“ talgute
raames korrastatud Kabala bussi
jaama kõrval olev park, kuhu
tänaseks on paigutatud pingid ja

prügikastid, et nautida ühist kau
nist kätetööd.
Aasta alguses loodi Kaba
lasse MTÜ Kappeli külad, mille
üheks eesmärgiks on edendada
Kabala ja selle ümbruses olevate

külade seltsielu. MTÜ tege
vusest saab ülevaadet blogist
kappelikylad.blogspot.com
ja FB kontolt. Kui tunned, et
ka Sina tahad osaleda külaelu
tegevuses, siis kirjuta aadres
sil kappelikylad@gmail.com
ja anna endast teada. Head
mõtted ja huvitavad ideed on
alati teretulnud.
Aitäh kõikidele talgulis
tele ja abistajatele! Tänu teile
oleme saanud ühe paiga jäl
le ilusamaks. Suured tänud
toetajatele: LEADER Rapla
maa Partnerluskogu, Raik
küla Vallavalitsus, Saarioinen
Eesti OÜ.
MTÜ Tammekoor
MTÜ Kappeli külad

Talgupäev tõi Järvakandi mõisa kabeli võsast välja
Purku rahva talgupäev „Teeme
ära“ raames keskendus Järvakan
di mõisa kabelile. Kokku oli suu
ri ja väikesi talgulisi 34.
Suurem osa tööjõust suundus
metsasihi poole Järvakandi mõisa
kabeli juures, mis tuli puhastada
võsast ja teha uudistajatele ligi
pääsetavaks ning kergesti läbita
vaks. Talgute tulemusel sai kabeli
ümbrus uue ilusa ilme ning vaade
kabelile on nüüd avaram. Teera
jale jäävale kraavile ehitati aga
vahva sild, nii et ka kraav ei ole
enam takistuseks kabeli juurde
jalutamisel.
Osa talgulisi töötas Purku
lasteaia mänguväljakul, kuhu

püstitati lastevanemate abiga
varikatus, mis annaks varju lõõs
kava päikese eest ja kuhu mudi
lased saavad vihma eest varjuda.
Teeäärtest, külaplatsilt, par
gist ja bussijaamast kojati prügi.

Koristustöödel olid abiks tublid
kohalikud lapsed.
Kordaläinud päeva lõpe
tuseks istuti ühisesse söögi
lauda. Maitsva hernesupi ja
saiakestega maiustamise ajal

tehti kokkuvõte tööpäevast ja
mõlgutati mõtteid tulevikust.
Külas käis Anne Kalf, kes tut
vustas LEADERi ja Raplamaa
Partnerluskogu tegevust ja
toetusvõimalusi kohaliku elu
edendamiseks.
Täname kõiki, kes leidsid
aega ja tahtmist kaasa lüüa
tööderohkel talgupäeval ning
andsid oma panuse kodukoha
kaunimaks muutmisel!
Talgupäeva aitas korralda
da Raplamaa Partnerluskogu.
Ester Luik, Ede Talistu
MTÜ Purculi

Jagasime talgulistele tammeistikuid
Kätte on jõudnud suvekuu juu
ni, millega seonduvad koolide
lõpetamised, jaanipäev, maasi
kad... Ees seisab palju erinevaid
sündmusi, kuid kõigepealt väi
kene tagasivaade.
Möödunud aeg vallas on
olnud toimekas. On korrastatud
ümbrust, tehtud talguid. Sel aas
tal jagasime vallas talgulistele
tasuta prügikotte ja töökindaid.
Käisin läbi kõik talgukohad,

mida teadsin. Kahjuks sain osa
leda vaid kolme koha töös, kuid
teisi talgupaiku käisime vallava
litsuse liikmetega vaatamas ja
istikuid jagamas. Kokku sai eri
nevatesse kohtadesse välja antud
15 tammekest. Tean, et koos tööd
teha ja talgutel osaleda on lõbus
ja tore. Talgutel osalejad oska
vad lugu pidada enda ja teiste
tehtud tööst. Rõõmustame koos
tehtu üle ja hoiame siis korda!

Kurvaks teeb, kui hommikul
korjad vastkorrastatud pargist
prügikotitäie taarat ja sodi, kui
ometigi on käeulatuses olemas
prügikast. Imestama paneb, et
haljasalale või pargipingi kõr
vale peab sõitma autoga. Ol
gem lugupidavamad nii oma
inimeste kui looduse vastu.
Hoiame oma kodukohta!
Tänan Raikküla vallavalit
suse nimel kõiki, kes on hea

korra parandamisel oma panu
se andnud. Tänan abi eest Pajo
Saeveski OÜ esindajat Aivar
Pajot, Raikküla Farmer OÜ
esindajat Tõnu Rahulat, Ago
Auto OÜ esindajat Ago Leh
te, Raini OÜ esindajat Raini
Vangoneni, Saarioinen Eesti
OÜ-st Agnes Uustallot.
Vallavanem Anne Leht
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Jaanika Voomets: mulle meeldib õpetada
Emadepäeva eel nimetati Raplamaa aasta ema 17.
korda. Tiitli pälvis seekord
Merike Tiidrus Kohilast.
Raikküla vald esitas omalt
poolt aasta ema kandidaadiks Jaanika Voometsa.
„See oli mulle suur üllatus,“
tunnistas naine, kes vallas on
juba töö tõttu hästi tuntud – ta
juhib praegu kohusetäitjana Ka
bala lasteaeda-põhikooli. „Ma
olen pühendunud oma tööle ja
küla- või ühiskondlikus elus
pole väga aktiivselt kaasa löö
nud. Sel hooajal läksin esimest
korda elus rahvatantsurühma,“
rääkis selle loo peategelane
oma panusest tagasihoidlikult.
Õpetajaks saamise lugu
Jaanika on nende aastate jook
sul külas omainimeseks saanud,
aga tema õpetajaks saamise
lugu pole ehk üldteada. Kui
Häädemeeste keskkooli lõpe
tanud neiu tegi sisseastumisek
sameid Tartu Ülikooli raken
dusmatemaatika erialale, küsiti
temalt, kas ta on valmis ka ma
temaatikaõpetajaks õppima, kui
soovitud erialale sisse ei saa.
„Mitte mingil juhul,“ kõlas kin
del ei.
Ometi on läinud just vastu
pidi ja õpetaja Voomets ei salga,
et klassi ees õpetada meeldib
talle väga. Õigupoolest on ta
koolis üles kasvanud, sest nen
de kodu oli koolimajas, ema oli
Pärnumaal Massiaru algkoo
lis algklasside õpetaja ja väike
tüdruk veetis palju aega tema
tundides. Nüüd on kolmaski
põlv suguvõsas õpetajateele
astunud, sest vanem poeg Gert
õpib praegu kehalise kasvatuse
õpetajaks.
Kas ehk õpetajast ema on
tütrele mõne kullatera tööteele
kaasa andnud?„Ema on mulle
oma isikuga eeskujuks olnud.
Ta on täpne ja korrektne. Ta on
olnud ka kooli juhataja ja oskab
vastata, kui olen temalt nõu kü
sinud,“ tuli vastuseks
Ülikooliõpingute ajal sündis
Voometsade perre kaks last ja
kuna abikaasa on Kabalast pärit,
siis seati uue Eesti aja alguses
end siin sisse, sest kalakasva

Jaanika Voomets kuulab aasta ema tunnustamistseremoonial, kuidas teda
on iseloomustatud. Paremal maavanem Tiit Leier.
Foto Reet Saar

tajast Raineri töö Võrumaal sai
otsa. Noor naine tuli 1991. aas
ta sügisel kooli küsima, kas ehk
õpetajat pole vaja ja talle pakuti
kahe klassi tunde. Nii see algas.
Ta läks peagi ka uuesti õppima,
et saada õpetaja kutse.
Lisaks matemaatikale ja
arvutiõpetusele on ta õpetanud
ajalugu, hiljem lisandus õppe
alajuhataja amet. Kui aga tekkis
olukord, kus koolijuht oli lah
kunud, usaldati see töö aastal
2004–2005 just Jaanikale. Ka
praegu on tal direktori kohuse
täitjana juhtida kool ja neli las
teaiarühma.
Maakooli võlu ja valu
Pisut enam kui kahekümne töö
aasta jooksul on elu maal selle
poolest oluliselt muutunud,
et nii palju inimesi on maalt
lahkunud. Kabala põhikoolgi
võiks palju rahvarohkem olla,
kuid tõmbekeskuseks on Rapla
ja paljud vanemad panevad lap
se kohe sinna kooli, eriti kui ise
seal ka tööl käiakse.
Sel õppeaastal oli Kabala
põhikoolis 57 õpilast, parimal
aastal on olnud 120. „Lootus
on, et laste arv sügisel ei vä
hene. Minu ülesanne on seista
nende õpilaste eest, kes meie
kooli on valinud,“ ütles kooli
juht kindlasõnaliselt.
Õnneks on praegu lahen
duse leidnud habemega lugu
ja kooli katus enam vett läbi ei
lase ning ventilatsioon on välja

ehitatud. Nüüd ootavad sise
ruumid remonti, et suurte tööde
jäljed peita.
Kabala kool on lastevane
matega väga tihedas kontaktis
ja koostöö nendega on koolile
alati tähtis. Eks algklassilaste
vanemad käi kooliga tiheda
malt läbi ja kui laps juba ise
seisvamaks muutub, see side
nõrgeneb, aga õpetaja loodab,
et kui vanem on harjunud kooli
ga koostööd tegema, siis ta jääb
siia käima.
Maakooli võluks peab õpe
taja Voomets looduslähedust ja
et vastastikku üksteist hästi tun
takse, aga ennekõike püüab iga
kool anda konkurentsivõimelist
haridust. Tal on hea meel, et
kooli sai osta kaks robotit ja sü
gisel hakatakse väikeses koolis
õpetama lastele programmee
rimist ja robootikat. LEGO ro
botid soetati projektiga „Arvuti
teel juhitavad seadmed õppe
tööks“. Selle maksumus oli 834
eurot, millest vald eraldas 333
eurot ja vajaliku tarkvara ost
mist toetas Raikküla Farmer.
Ühehoidev pere
Voometsa pere vanemad lap
sed Gert ja Kärt on kodust juba
läinud ja tütar ise juba emaks
saanud, pesamuna Hardi lõpetas
edukalt Kabala kooli 4. klassi.
„Jaanika on olnud ja on kõiges
ja kõikjal oma lastele eeskujuks
ja juhendajaks. Teda iseloo
mustab rahulik ja kindlameelne

tegutsemine, oskus teiste ini
mestega arvestada, olla avatud
kõigele uuele ja huvitavale.
Tema poole võib alati pöördu
da. Veidi mõelnud-kaalunud,
ongi ta leidnud kõiki osapoo
li rahuldava lahenduse. Nii ta
jagabki oma päevi lähedaste,
kooli ja tantsurühma vahel,
tehes seda kõike hoole, armas
tuse ja maksimaalse pingega,“
iseloomustas vallavalitsus oma
aasta ema.
„Hindan kõrgelt Jaanika
professionaalsust õpetajana ja
tema vaikset kohaloleku os
kust,“ ütles vallavanem Anne
Leht, kes elab Voometsade pe
rega ühes majas. Ta kiitis neid,
kui häid majanaabreid ja kui
väga üksmeelset peret, kes alati
tuleb välja, kui kortermajal on
ühiseid tegemisi. Ka oma töid
teevad nad ikka koos, olgu see
siis puudeladumine või muru
niitmine.
Vähe on veel neid peresid,
kus isa on olnud väikese lapse
ga kodus, aga Rainer jäi pere
viimase lapsega aastaks koju,
sest õpetajast ema ootas uus õp
peaasta. Jaanika on väga tänu
lik oma kunagisest lasteaiaõpe
tajast ämmale, kes on aidanud
lapsi hoida, eriti siis, kui nad on
haiged olnud. „Mamma, nagu
me teda kutsume, on laste kasva
tamisel suurt rolli mänginud ja
on meile väga tähtis pereliige,“
rääkis Jaanika soojalt.
Kui õpilased juba naudi
vad vaheaega, siis direktoril
tuleb juulikuu alguseni oodata.
„Esimesed kaks nädalat ei jõua
muud teha, kui piltlikult öeldes
kiiktoolis istuda. Seejärel hak
kad vaikselt juba jalaga hoogu
lükkama,“ iseloomustas õpe
taja kooliaastaga kogunenud
väsimust. Kindlasti sõidetakse
suvel paariks nädalaks Jaanika
koju Massiarru ja käiakse usi
nalt Kabli rannas vett ja päikest
nautimas. Igal suvel sõidab pere
piiri taha Petserimaale, et ära
käia lähedaste haudadel. Suure
lugejana saab Jaanika puhku
se ajal rahulikult nautida kri
minaalromaane, aga lahendada
ka sudokusid ja loogikamänge.
Reet Saar

Raikküla Valla Leht



Suve aitab sisustada seiklus
Juunikuu esimene päev on
mõeldud lastele ja nende kaits
misele. Sel puhul panid oma
pead ja seljad kokku Raikküla
valla ANK, Kabala lasteaedpõhikool ja Kabala Spordimaja,
et korraldada valla lastele tore
ja lõbus ohutuspäev.
Ohutuspäeva töötoad
Kutsusime töötubasid läbi
viima Seikuspisiku, politsei,
Punase Risti Raplamaa seltsi,
maanteeameti ja Raikküla
vabatahtliku tuletõrjeseltsi.
Seikluspisik pakkus välja
julgus- ja osavusproovi kasti
ronimise näol. Ülesanne nägi
ette iseenda alla kastitorni ehi
tamist. Olles turvavarustusega

Noortekeskuse suvised
lahtiolekuajad
E 11.00–14.00 Kabala
15.00–18.00 Raikküla
T 14.00–18.00 Kabala
K 14.00–18.00 Raikküla
N 14.00–18.00 Purku
R 14.00–17.00 Purku

Bussiringi suvel ei ole!
Tule
PURKU
JAANITULELE
21. juunil kell 18
Purku külaplatsile
• Piilupardi
mängutuba
• Hobusõit (tasuline)
• Kirbuturg
(ost-müük-vahetus)
• Rahvatantsijad
• Mängud suurtele ja
väikestele
• Õnneloos (1 €)
Muusikat teeb
URMAS SOOSALU!
Kohapeal
grillimise võimalus
Info: 5330 8285;
5263 071, 486 3223

Ohutuspäevaliste ühispilt Lõvi Leoga. Foto erakogust

kinnitatud, sai oma tasakaalu
proovile pannes ehitada enda
jalge alla kasthaaval virna ning
kõrgusekartust ja kukkumishir
mu talitseda.
Politsei telgis sai katseta
da purjusoleku uimast tunnet.
Selleks pandi ette prillid, mis
muutsid pildi moonutatuks ja
häguseks. Et saada aru, kuidas
selline olek su kordinatsiooni
mõjutab, pidi etteantud alalt
topse korjama ja need kindlas
se punkti viima. Seda katset oli
põnev teha nii lastel kui ka va
nematel.
Laste suureks lemmikuks
oli komme ja õhupalle jaganud
politseimaskott Lõvi Leo, kelle
ga koos ohtralt pilte tehti.
Punase Risti telgis sai näi
data oma teadmisi elustamise
kohta. Kohale oli toodud kolm
eri suuruses nukku, kellele pidi
tegema nii südamemasaaži kui
ka suust suhu hingamist. Pääste
auto juures prooviti voolikute

kokku ja lahti monteerimist.
Nii mõnigi sai selga tuletõr
juja töövormi. Maanteeamet
pani üles raja, millel sai näidata
oma teadmisi ja osavust ratta
või tõukerattaga sõites. Kõigis
punktides räägiti juurde teema
kohast ohutusjuttu.
Päeva aitas sisustada ka We
Dance tantsustuudio oma kol
me rühmaga. Nende kava oli
spetsiaalselt selleks päevaks
kokku miksitud kümneminuti
liseks sõuks. Tantsijaid juhen
das Maris Laev. Päeva lõpetas
Kabala kooli 4. klassi õpilane
Marliis Siniallik, kes kutsus
kõiki soovijaid oma etteastesse
osalema.
Ohutuspäev Raikküla valla
lastele sai rahastuse Eesti Hai
gekassa Rapla maakonna vigas
tuste vältimise projekti kaudu.
Registreeritud külalisi sellel
päeval oli kokku 116, neist lapsi
ja noori 79. Suur aitäh kõigile,
kes päevast osa võtsid!

Suve sisustab “Seiklus”
Positiivse vastuse sai ka ANK
maakondlik projekt nimega
„Seiklus“. Selle kirjutamisse
andsid oma suure panuse kolm
väga tublit tüdrukut – Gerli
Valgre, Kerli Tammeväli ja
Annemari Laane. Nende idee
dest kokku kirjutatud projekt
sai rahastuse ja tegevused toi
muvad juunist septembrini.
Esimeseks on seikluspäev,
mis algab 17.06 kell 9.30 Lipa
külaplatsil. Teiseks on parve
matk 18.07 kell 12 Kabalas.
Kolmas on üleelamiskursus
metsas (25.–26.08) Purku kan
dis, neljas GPS orienteerumi
ne 6.09 Raikkülas. Tegevuste
põhjalikku sisukirjeldust saate
lugeda www.seikluspisik.ee ja
www.parvematkad.ee koduleh
tedelt.
Kõigile seiklustele saab end
registreerida kahe nädala jook
sul enne toimumist. Registree
rida saab, kirjutades mulle kas
FB-sse või helistada 5380 7562.
Kohtade arv on piiratud. Trans
porti seekord ei ole.
Suvi on puhkuste aeg ja ka
mina puhkan natuke. Noortekas ei toimu tegevusi 20.06–
27.06 ja 21.07–1.08
Et kõigega jooksvalt kursis
olla, on kõige lihtsam jälgida
noorteka FB kodulehte.
Tänan kõiki noori, kes on
külastanud noortetube ja aida
nud kaasa, et oma elu põneva
maks muuta.
Helen Hints

Putukanädalal otsisime Otti
16. mail oli Jõmmu rühmal
õuesõppe päev koolilähedases
metsas. Metsateel uurisid lap
sed luupidega erinevaid tun
tumaid putukaid ja sitikaid.
Tuletati meelde varem õpitud
puu- ja taimeliike, vaadeldi
lehti ja õisi. Õppekäik lõppes
ühise piknikuga raiesmikul.
Pärast puhkepausi tundus
meile, et oleme metsa „ära
eksinud”. Oletasime, kus pool
võiks olla lasteaed. Otsin Otti
koolituse läbinud koolieeli

kud tuletasid meelde kolme
kuldset reeglit: 1. kallista puud;
2. ole nähtav-kuuldav; 3. hoia
sooja!
Lapsed meisterdasid ühi
selt metsa alt leitud okstest,
samblast ja lehtedest kuiva
istumisaluse ja märgistasid
kommipaberitega ühiselt ühe
teeäärse puu, et meid märga
taks. Kuuldavaks tegemiseks
proovisime “Appi!” hüüda ja
vilistada. Selgus, et vilistada
on kergem ja see kostab kau

gemale. Okstest ja käbidest
valmistasime ohumärke teele,
arutlesime nende vajalikkuse
üle. Lõpuks leidsime siiski
õige tee lasteaeda.
Kohale jõudes olid kõik
rõõmsad ja veidi väsinud
ning lõunasöök maitses eriti
hästi!
Lasteaiaõpetajad
Liina Väljaots ja
Merle Piirsalu
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Meenutame lõppenud õppeaastat
Taas on aastaring koolielus täis
saamas ja ongi sobiv hetk heita
pilk tagasi, et tuua välja selle
õppeaasta meeldejäävamad het
ked.
Lasteaiaelus on sel aastal
läinud suurepäraselt – kõikides
rühmades toimusid hoogtöö
päevad koos vanematega, kus
lasteaia mänguväljakutel sai
palju ära tehtud. Purku külas
olid abiks ka külaelanikud. Suur
tänu abilistele tehtu eest!
Meie
lasteaiarühmade
ühised ettevõtmised – lasteaia
olümpia, teatripäev ja tuletõrje
olümpia Valgus – õnnestusid
hästi. Lasteaialapsed said uusi
kogemusi, õppisid toime tule
ma uutes olukordades ja suhtle
ma eakaaslastega.
Sel aastal läbisid laste
aiaõpetajad „Otsi Otti“ õpe
tajakoolituse ja Jõmmu rühma
lastega õpiti metsas liikuma.
Sügisest on kavas jätkata laste
aiarühmades „Otsi Otti“ kooli
tustega.
Koolielus olid jätkuvalt
fookuses keskkond ja tervis.
Loodusringi tegemised said sis

se suurema hoo ja toimus mitu
põnevat väljasõitu, koolis oli
keskkonnanädal, kus külalised
Eesti Maaülikoolist, Tartu Üli
koolist ja Eesti Ornitoloogia
ühingust viisid läbi teistmoodi
koolitunde.
Tervisenädalaid oli sel õp
peaastal lausa kaks. Sügisel oli
teemaks suu tervishoid ja väga
huvitava tunni hammaste ter
vishoiust andis meie oma kooli
vilistlane Karin Isak. Kevadi
sel tervisenädalal keskendusi
me saabuvale suvele, siis oli
teemaks vigastuste vältimine,
käitumine looduses ja veekogu
ääres.
Kindlasti ei saa nimeta
mata jätta meie meisterdamise
õhtupoolikuid, kus õpilased ja
vanemad meelsasti kaasa löö
vad. Sel õppeaastal oli üks enne
jõule ja teine enne kevadpühi.
Õpilased koos vanematega said
valmistada erinevaid pühade
kaunistusi.
Üheks meeldejäävamaks
ettevõtmiseks kujunes muu
sikanädala raames toimunud
paroodiasaade „Su nägu kõlab

tuttavalt“, kus oli mitmeid ülla
tavaid etteasteid nii õpetajate
kui ka õpilaste esituses.
Pean oluliseks ka seda, et
projekti „Arvuti teel juhitavad
seadmed õppetööks“ abil ja
Raikküla vallavalitsuse ning
Raikküla Farmeri toetuse abil
oleme kooli saanud LEGO
robotid ja sügisel käivitub
robootika õpe. Suur aitäh
toetajatele!

Oli põnev, toimekas ja tegude
rohke aasta ja kevadiste kokku
võtete tegemisel sai kirja juba
mitu toredat ideed järgmise aas
ta tegemisteks.
Suur tänu kõigile, kes meie
selle õppeaasta kordamineku
tele kaasa on aidanud! Rõõm
sat suvepuhkust!
Kabala lasteaia-põhikooli
direktori kt
Jaanika Voomets

Vanapaberikampaania oli tulemuslik
Kabala lasteaia-põhikooli lap
sed osalevad juba alates 2008.
aastast Väätsa prügila korral
datud vanapaberikampaanias.
Läbi aastate on kevadeti
korjatud vanapaberi kogused
olnud erinevad. Tänavu ko
gusid lapsed, õpetajad ja kogu
kond kokku rekordilise 5665
kilo vanapaberit. Suurimad
kogused tõid Marliis Siniallik
– 492 kg ja Hardi Voomets –
393 kg. Üle 200 kg paberit ko
gusid veel Keiti Ekart, Rudolf
Lokkota, Keithlyn Pajo, Jette
Vangonen ja Mart Uustallo.

Üldarvestuses olime 25 põhi
kooli hulgas seitsmendad, Rap
lamaa koolide hulgast teised.
Suur tänu kõigile, kes kaasa
aitasid!
Järgmisel kevadel on uus
kampaania. Siinkohal üleskut
se vallarahvale: kui vanapabe
rit koguneb, ära viska seda ära,
vaid korja kokku.Teeme ke
vadel ühe kogumisringi valla
abiga ja ehk tuleb võit ka meie
õuele!

sai saali tore näitus. Voolimise
lõppedes anti koolieelikutele
kätte tunnistused, mis tähistasid
eelkooli lõppu.
Kolmapäev oli tõsine tead
miste testimise päev. Vastavalt
loosiga tulnud õppeainele tuli

minna nn aine töötuppa, kus
olid ette valmistatud erinevate
õppeainete töölehed. Mõni laps
sai päris mitu korda näiteks
matemaatikat teha.
Neljapäev oli pühendatud
erinevate meelte testimisele.
Lapsed pidid maitstes, kompi
des ja nuusutades ära tundma
erinevaid aineid, taimi ja ese
meid.
Reedel liitusid algklasside
õpilastega viienda klassi õpi
lased, kellega koos ühiselt luge
sime tagurpidi muinasjutte.
Koos tehtud tunnid olid õpi
lastele huvitavad, eks aitavad
natuke teistsugused koolipäe
vad õpilaste koolirutiini veidi
elavdada. Suur tänu osavõtjate
le ning kaunist suvepuhkust!

Majandusjuhataja
Tiia Sõber

Pikk tund kestis ter ve nädala
Eelviimasel koolinädalal oli
meie kooli algklasside õpilastel
veidi teistsugune tunniplaan kui
tavaliselt – nimelt toimus tra
ditsiooniline “Pikk tund”. Sel
aastal otsustasime, et see kestab
peaaegu nädala. Tund algas
teisipäevaga ja lõppes reedel.
Teisipäeval olid koolis ka
koolieelikud, kes olid kutsutud
spetsiaalselt kohale, et suure
mate õpilastega koos tegutseda.
Samal ajal olid koolis ka kooli
eelikute lastevanemad, kellega
vestles psühholoog Pille Kuld
kepp.
Lapsed jagasime kahte
rühma, esimene rühm sai koos
meie külalise Ene Kiinvaldi
ga keraamikas kätt proovida.
Iga laps voolis savist taldriku,
mille ta siis kevadiselt lilledega
kaunistas. Lisaks valmistasid
lapsed veel kujukesi kaela ripu
tamiseks. Meie juhendaja võt

tis värsked savitööd Raplasse
kaasa ning kuivatas ja glasuu
ris need. Valmis tööd said väi
kesed meistrid kätte viimasel
koolipäeval. Teine rühm õpilasi
maalis iseenda portreed, tööd
olid tõeliselt vahvad ja nendest

Käsil on keraamikatund. Foto kooli kogust

Õpetajad
Hele Ojamaa, Kaia Karlep
ja Anu Vendelin
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Lasteaedade tuletõrjeolümpia oli Valgus
Meie lasteaia lastel oli taas
tore võimalus osaleda Märja
maa valla lasteaedade tuletõr
jeolümpial. Üritus on tra
ditsiooniline ja toimub alati
maikuus, esimeste mõnusalt
soojade kevadilmade paiku.
14. mail vuras pisike buss
Jõmmu, Lustilapse ja Muumi
rühma tublide „tuletõrjepõn
nidega“ Valgu poole. Lapsi oli
sinna kogunenud juba palju
– Märjamaa valla lasteaiad ja
esimest korda ka Harjumaa lap
sed. Ilm oli esialgu veidi külm,
kuid lapsed olid vihma ja kül
ma eest kenasti kaitstud. Juba
esimene päris tõeline rivistus
ja tuletõrjeolümpia pealiku onu
Meelis Remmeli toredad soo
jendusharjutused võtsid lastelt
külmatunde ja tegid olemise
mõnusalt aktiivseks.
Ülesandeid, milles teate
võistluses võisteldi, olime

eelnevalt kodus
harjutanud: las
tel tuli helistada
ja teatada tule
kahjust lasteaias,
vilistada,
viia
ühest
punktist
teise veeämbreid
ja kurikaid ning
riietuda.
Kõik
„tuletõrjetööd“
said väga täpselt
Väikesed võistlejad rajal.
tehtud ja kõige Foto lasteaia kogust
tähtsam – käe
plaks teisele lap
Teises, tõsisemas võistluses
sele edasi antud. Ja kui mõ olid kasutada tuletõrjujate
nes teatevahetuses tekkiski töövahendid ehk veepump,
väike hirm, siis kasvatajatä vesi ja veevoolikud. See oli
diga koos võistlema joostes juba suurt täpsust ja kiirust
see kadus – lapsed olid tões nõudev ülesanne ning ilma pä
ti väga tublid ja pisike hirm ris tuletõrjekiivrita seda teha
jooksis ka ära. Hiljem lastega ei saanud. Tuletõrjeolümpia
vesteldes selgus, et nad olek pealik ise aitas kiivrid lastele
sid tahtnud kõike veel korra pähe ja kontrollis kõik üle,
läbi teha.
sest ohutus eelkõige! Lastel

oli ülesanne käivitada vee
pump, panna vette vooliku
otsad ja joosta „tuld tõrjuma“
ehk palle posti otsast alla lask
ma. Töö nõudis jõudu, kiirust
ja täpsust. Ülesandega saadi
hästi hakkama. Ainult pumba
töölesaamine oli veidi raske
– päris pump ikka –, aga onu
tuletõrjuja oli kohe abistamas
ja kõik laabus. Ka see võistlus
oli lastele põnev. Võistlusraja
ääres ergutasid võistlejaid lap
sed, kasvatajad, tuletõrjekoer
Nublu ja teised pealtvaatajad.
Peale võistlusi toimus pi
dulik rivistus, kus iga laste
aiarühm sai tänukirja ja suure
kommikoti. Vaatamata tõsisele
tööpäevale oli laste lõpurivi
väga sirge ning lapsed rõõm
sad ja rahulolevad.

XXII Rapla Kirikumuusika Festivali kava 2014

Teisipäev 22. juuli kell 19.00
Rapla kirik
“HUGO LEPNURM 100”
Oreliduod
Denis Kasparovitch ja Kristina
Vilotseva (Eesti); Denis Makhankov
ja Dina Ikhina (Venemaa)
Kavas: Lepnurm, Merkel, Glazunov,
Ochs jt.
(Kontsert toimub koostöös “Kriisade
nimelise orelifestivaliga“)
Piletid 5€/3€

Rapla Kirikumuusika Festival sai
alguse 1993a. Festivali eesmärgiks
on maailma rikkaliku muusikapärandi tutvustamine. Üles on astunud enamus Eesti muusikaeliidist
ning välisesinejaid Suurbritanniast
Jaapanini.
Festivali juures tegutseb Rapla Suvekool noortele muusikutele, mille raames on korraldatud
meistrikursuseid keelpillimängijatele, dirigentidele ja lauljatele. XXII
festivali raames toimub rahvusvaheline koostööprojekt “Euroopa
Liidu tõusvad klassikatalendid“, mis
ühendab professionaalseid muusikuid neljast partnerriigist - Rootsist,
Eestist, Suurbritanniast ja Itaaliast.
Olete oodatud kontserte nautima!
Teisipäev 15. juuli kell 19.00
Rapla kirik
FESTIVALI AVAKONTSERT
Credo-Allika Kammerkoor
Dirigent Eivin Toodo
Collegium Consonante Ensemble
Ivo Lille (saksofon)
Kavas: Haydn, Kõrvits jt
Piletid 7€/ 5€

Kolmapäev 16. juuli kell 19.00
Järvakandi kirik
“KEELPILLIKÕLA”
Kitarriduo Jelena Ossipova ja
Daniel Julle
Kavas: Vivaldi, Cardoso, Fleury,
Lucia, Rudnev jt
Piletid 5€/ 3€
Neljapäev 17. juuli kell 19.00
Käru kirik
Keelpilliduo Mari-Liis Päkk (viiul)
ja Jason Calloway (USA, tšello),
noored lauljad ja instrumentalistid
Rapla Suvekoolist
Kavas: Ravel, Martinu, Tüür,
Garcia jt
Piletid 5€/ 3€
Reede 18. juuli kell 19.00
Rapla kirik
“ITAALIA MEELEOLUD LÄBI AEGADE”
Keelpilliorkester
Camerata Nordica (Rootsi);
Sinfonia Cymru keelpillikvartett
(Wales, UK);
Rootsi Puhkpilliansambli kvintett;
Virgo Veldi (saksofon);
Itaalia Rodolfo Celletti nim Belcanto

Akadeemia lauljad; Amy Elizabeth
Corkery (sopran, Austraalia);
Angela Giovio (metsosopran, Itaalia);
Joonas Antti Ilari Asikainen
(bariton, Soome)
Kavas: Rota, Sciarrino, Respighi,
Terranova (maailma esiettekanne)jt
Piletid 10€/7€
Laupäev 19. juuli kell 18.00
Haapsalu Jaani kirik
“RÄNNAKUD MUUSIKAS”
Keelpilliorkester Camerata Nordica
(Rootsi); Sinfonia Cymru keelpilli
kvartett (Wales, UK);
Pille Lill (sopran); Joonas Antti Ilari
Asikainen (bariton, Soome);
Oksana Sinkova (flööt)
Kavas: Schulhoff, Berg, Sibelius,
Haas, Hindemith jt
Piletid 10€/7€
Pühapäev 20. juuli kell 19.00
Tallinna Jaani kirik
“VÄIKESED RIIGID, SUURED KÕLAD”
Keelpilliorkester Camerata Nordica
(Rootsi); Rootsi Puhkpilliansambli
kvintett; Pille Lill (sopran);
Andreas Lend (tšello);
Virgo Veldi (saksofon)
Kavas: Fernström, Grigorjeva,
Nordgren, Grieg, Andersson
(maailma esiettekanne)
Piletid 10€/7€

Lasteaiaõpetaja
Marit Rahkemaa

Neljapäev 24. juuli kell 19.00
Velise kirik
“TERVITUS NEITSI MAARJALE”
Kammerkoor Collegium Musicale
Dirigent Endrik Üksvärav
Kavas: Tüür, Tobias, Tavener, Pärt jt
Piletid 5€/3€
Reede 25. juuli kell 19.00
Vahastu kirik
Raivo Tafenau (saksofonid)
Virgo Sillamaa (kitarr)
Heikko Remmel (kontrabass)
Kavas: Tafenau, Jarrett, Ellington jt
Piletid 5€/3€
Kontsertide piletid saadaval
Piletilevi müügikohtades,
Rapla Turismiinfokeskuses,
Rapla Selveris,
www.piletilevi.ee
ning tund enne algust kohapeal.
Festivali info:
http://www.kmf.eelkrapla.ee/
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Lumetõrje teostamise kord Raikküla
valla erateedel
Volikogu võttis 29. mai istungil vastu lumetõrje teostamise
korra Raikküla valla erateedel (määrus nr 13).
Teenuse saamiseks peab Raik
küla valla alaline elanik, kes ka
sutab majapidamist aasta ringi
esitama iga aasta 1. septembriks vallavalitsusele avalduse.
Taotlejal ei tohi olla tähtaega
ületavaid kohustusi valla ees
ning tal on sõlmitud ka korral
datud jäätmeveo aastaringne
leping. Teise isiku kinnisasjal
oleva tee kasutaja peab esita
ma omaniku nõusoleku. Ühise
eratee kasutajad võivad esitada
ühisavalduse.
Lumetõrjet tehakse era
teedel, mis on pikemad kui
30 meetrit ja lumekihi paksus
ületab 15 cm alates varasemas
perioodis kinnisõidetud lume
kihi pinnast.
Teedel alustatakse lumetõr
jet hiljemalt ühe tunni jooksul
pärast lumesaju või tuisu lõppu,
juhul kui kohalike teedega ris
tuv riigimaantee on läbitav.

Valla kohalike teede täieli
kuks puhastamiseks on aega
24 tundi ja erateede täielikuks
puhastamiseks on aega 36 tun
di lumesaju või tuisu lõpust.
Erakorraliste ilmastikuolude
korral võib hooldustsükli aeg
pikeneda.
Erateedel tehakse lumetõr
jet pärast valla kohalike teede
puhastamist.
Teenuse saamise nõuded
1) Tee on vabastatud lumetõr
jet segavatest objektidest
(puuoksad, kivid vm objek
tid). Vajalik minimaalne vaba
ruum tee ääres on kaks meetrit
(eranditena käsitletakse hoo
neid ja rajatisi), et oleks, kuhu
lund lükata.
2) Teemaa kohalt on eemal
datud puude oksad minimaal
selt nelja meetri kõrguselt.
3) Tee servad on puhastatud
takistustest ja tee servades
olevad takistused ja ohtlikud
või kaitset vajavad objektid
(nt ilupõõsad, puuistikud,

truubiotsad, kivid vm
objektid) on märgis
tatud viisil, mis tagab
nende nähtavuse pi
medal ajal ja lumekihi
paksusest
hoolima
ta. Märgistuseks on
soovituslik kasutada
vähemalt 1,5 meetri
kõrguseid helkur- või
muude üheselt aru
saadavate märkidega
tähistatud poste.
4) Tee laius ja kurvi
raadius peavad või
maldama lumetõrje
tehnika liikumist, ümberpöö
ramist ja ohutut lumetõrje
teostamist.
5) Tee osalise mittevastavu
se korral sätestatud nõuetele
teostatakse lumetõrjet vaid
nõuetele vastava eratee lõigu
osas, kus see on tehniliselt
võimalik.
Sätestatud nõuete eiramise
tõttu või ilmastikuoludest tin
gitud kahju omanikule ei hü
vitata.

Taotluse menetlemine
Tähtajaks esitatud taotlused
vaatab läbi valla majandus
nõunik, kes kontrollib taotleja
ja eratee vastavust käesolevas
määruses sätestatud nõuetele ja
hindab taotluse põhjendatust.
Antakse võimalus puuduste
kõrvaldamiseks ja vallavalitsus
teavitab taotluse rahuldamisest
või mitterahuldamisest.
Määruse täistekstiga saab tut
vuda valla kodulehel, vallavalit
suses või valla raamatukogudes.

Teeme jalgrattad korda!
Vahetult enne kooli lõppu olid
politsei kõrgendatud tähelepanu
all õpilaste jalgrattad. Tegime
jalgrataste seisukorra uurimi
seks kontrollreide mitme kooli
rattahoidlas.
Kontrolli tulemusel avasta
sime jalgrataste juures ka puu
dusi, mida hiljem eri vanuses
õpilastega kohtudes lahkasime.
Tüüpilisemad vead jalgrataste
juures olid helkurite ja töökorras
pidurite puudumine. Hämaras
ning pimedas on helkur asenda
matu abimees sõitja nähtavaks
tegemisel. Ei asjata öelda, et
helkur on pisikene elupäästja!
Kohustus on jalgrattal kinnitada
ette valge, taha punane ja ratta
velgede külgedele valge või
kollane helkur. Paljudel kont
rollitud jalgratastel oli üks või
teine nõutav helkur puudu.
Kontrolli käigus torkas
veel silma, et üksikud lapsed

kasutavad igapäevaseks liikle
miseks BMX ehk trikirattaid.
Iseenesest ei olekski midagi
pahasti, kuid enamasti puudu
vad neil standardvarustuses pi
durid, helkurid, signaalkell. Ei
kujuta hästi ette, kuidas rattaga
kiiresti sõites tiheda liiklusega
sõiduteed ületada, kui jalgrat
tal pidurid puuduvad. Silme
ette tuleb lapsepõlves nähtud
„Ränirahnude“ film, kus auto
sid pidurdasid juht ning kaas
sõitjad jalgadega. Trikirattad on
mõeldud trikitamiseks rambil
ning skatepargis, liiklusesse nen
dega sellisel kujul asja ei ole.
Hea oli tõdeda, et paljudel
õpilastel on head teadmised sel
lest, kuidas jalgrattaga liikluses
liigelda ning neid teadmisi tõen
dab jalgratturi luba. Auditoo
riumi ees küsides, mis elemen
did on jalgrattaga liigeldes ning
jalgratta küljes kohustuslikud,

tuli vastuseid nagu „Vändrast
saelaudu“.
Siinkohal aga üleskutse
lapsevanematele: vaadake üle
oma laste jalgrataste seisukord,
sest suvi on kätte jõudmas ning
jalgrattaid kasutatakse tänaval
liiklemiseks senisest rohkem.
Juhtumeid, kus jalgrattur jäi hel
kuri puudumise tõttu autojuhile
märkamatuks, on lugematuid.
Mõnikord võib puuduse kõrval
damine olla vaid üheainsa kruvi
või helkuri kaugusel. Kui see
kinnitatud helkur suudab pääs
ta kasvõi ühe elu, on tema roll
täidetud.
Unustada ei tohi ka kiiv
rit! Seadus nõuab kiivrit kuni
16aastaselt noorelt, aga täiskas
vanu peas näeb kiiver sama hea
välja. Ja mitte lihtsalt ei näe hea
välja, vaid kaitseb meie pead
traumade eest. Keegi meist ei
plaani ratta selga hüpates sel

lega kukkuma hakata, kuid
õnnetus ei hüüa tulles. Pealegi
on täiskasvanud noortele eesku
juks ja miks mitte näidata seda
eeskuju kiivrit kandes.
Piirkonnavanem
Jaan Sildoja

Mälestame
lahkunuid
Uno Grünbaum
Sulev Eesmaa
Roman Tšubarov
Vello Johannson
Raikküla Vallavalitsus
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EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduses
Pühapäeval, 29. juunil kell 15.00
Kehtna Peetri kiriku 160. aastapäeva
ja kiriku oreli 100. aastapäeva
tänujumalateenistus.
Jutlustab EELK peapiiskop Andres
Põder, kaasa teenivad külalis
õpetajad. Laulavad Järvakandi kogu
duse ansambel, Kehtna segakoor ja
Rapla koguduse segakoor
Pühapäeval, 13. juulil kell 12.00
kuldleeri jumalateenistus,
kuhu ootame kõiki 1964. aastal
Rapla koguduses leeritatuid.
Osavõtust palume teatada koguduse

EELK surnuaiapühad
lähipiirkonnas
22.06. kell 15.00 Kärus
24.06. kell 12.00 Raplas
24.06. kell 12.00 Märjamaal
Pakume soodsalt

killustikku ja liiva
(Lubja karjäär, Raikküla vald),
soovi korral koos veoga
tellija juurde.
Tel 5303 9898, e-post:
olga@poltsamaagraniit.ee

Kõigile
sünnipäeva
lastele
päevi pikki,
ilusaid,
aastaid palju
ja toredaid!

91
Albert Kangur
90
Helmi Tarkmeel
Antonina Šturm

Pühapäeval, 20. juulil kell 12.00
Rapla kihelkonna nimepäeva
jumalateenistus, mis on pühen
datud koguduse endise organisti ja
koorijuhi professor Hugo Lepnurme
100. sünniaastapäevale.
Järgneb kiriku aias maestrole
mälestuspingi avamine ning kihel
konnapäeva supp. Pastoraadi jutu
toas ettekanded Hugo Lepnurme
elust ja tegevusest.

29.06. kell 11.00 Vigalas
29.06. kell 12.00 Hageris
12.07. kell 11.00 Lelles
20.07. kell 15.00 Järvakandis
27.07. kell 12.00 Nissis
27.07. kell 15.00 Kehtnas
Müüa saematerjali,
palju erinevaid mõõte.
Hinnad soodsad!
Saadaval ka küttepindu
40-l võrkkotis – 1,30 € ja
1000-l võrkkotis – 20,00 €.
Info 5251520; 59036950

89
Asta Liiders

87
Aleksander
Greebe

84
Helve Satsi
Ülo Püü

83
Kalju Einama

81
Helju Kaarsalu
Aino Villand
70
Heljo Kallasmaa
Urmas Tomingas
65
Maie Treilmann
Riho Mägi
Tõnu Rahula

Raikküla Valla Leht

Väljaandja Raikküla Vallavalitsus
www.raikkyla.ee

Kabala raamatukogu kirjanduse ja käsitööseltsingu

SUVEREIS 2014

toimub 24. juulil Pärnu kanti. Veel on vabu kohti!
Võta ühendust Anne Säärits 518 5190
või Hele-Mai 511 5390

Teenused erametsaomanikule:
< Metsakinnistute ost.
< Raieõiguse ost.
< Metsa ülestöötamine ja vedu.
< Metsamajandamise kavade
koostamine TASUTA.
Teave e-post: info@metsaamet.ee,
tel 5615 0680, Karl Lister

Hambaravi ja
proteesiarst
dr Heli Schihalejev
võtab vastu
uuel aadressil Raplas
Tallinna mnt 42,
tel 5303 7533

Juuni

86
Helju Laurimaa

Mai
92
Evald Rekkaro
Eduard Tamberg

kantseleisse tel 48 55 470 või
õpetajale tel 55 650 722,
e-post: rapla@eelk.ee

OÜ Estest PR ostab

metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

81
Naima Kodusalu
Adolf Malki
80
Aili-Maret
Ainsaar

Siia ilma sündisid

75
Viive Tõnnori

Annabel Kivilo
Raiten Vichmann
Kärol Tuul

Raikküla
Vallavalitsus

Raikküla Vallavalitsus

Trükitud Saku trükikojas Rebellis
Tiraaž 720

Toimetaja REET SAAR
reetsaar@hotmail.com, 5557 5936

