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AllroundWork
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Hi-Vis
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Rip-Stop talvejope

130 €
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95

€
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Juhtkiri

Südamelt ära

Küsitlus

Ülbe rumalus maksab
ennast lõpuks kätte

Trumpi valimine presidendiks ei ole
praeguse maailmakorra lõpp

Kui suurt
huvi tunnete

Eestis on rahvakoosolekute aeg. Haldusreformi seadus
nõuab, et liitumisläbirääkimistel osaleks ka rahvas. Veel
nõuab seadus, et liituvates valdades antakse elanikele
võimalus liitumise poolt või vastu hääletada. Paraku on
kogu Eestis nii, et koosolekutel ei käida ja hääletustes ei
osaleta.
Näiteks osales 3. novembril Raplas korraldatud rahvakoosolekul vaid 0,3% linna elanikkonnast. Mõni on sellist
passiivsust natukene imeks pannud ja küsinud, milles asi,
miks inimesed oma õigusi nii loiult kasutavad?
Reformi korraldavatel poliitikutel on iga asja kohta
muidugi oma selgitus. Näiteks kinnitas mõni päev tagasi
Valga linnapea Kalev Härk õhtuses Aktuaalses Kaameras,
et haldusreformi aruteludest ei võeta osa sellepärast, et
ollakse võimu poolt pakutud lahendustega nõus. Mõni teine
on väitnud, et inimestel on lihtsalt ükskõik, kuidas nende
elu korraldatakse.
Tegelikult teavad valitsejad, olgu nad siis kohalikul
või mõnel kõrgemal tasandil, väga hästi, mis on tinginud
„ükskõiksuse“. Nad on põhjuse ise seadustesse kirjutanud.
Miks peaks keegi minema koosolekule, kuhu teda tegelikult
ei oodata? Haldusterritoriaalset reformi reguleerivad
seadused on rahva igasugusest vastutusest vabastanud
ja jätnud ta sellega ilma ka võimalusest sekkuda. Rahva
arvamust ei vajata, seadus lubab sellega mitte arvestada.
Ka hääletustulemusedei ole reformi korraldajatele siduvad
–otsustamisõigus on vaid volikogudel, kes üht-, teist või
kolmandat moodi on sunnitud arvesse võtma vaid väliseid
mõjureid, näiteks erakonda, kelle valimisnimekiri on
konkreetses vallas enamuses, piirkondliku reformikomis-

joni soovitusi, reformi kohaliku koordinaatori nõuandeid,
Vabariigi Valitsuse ettekirjutusi.
On jahmatav, kui lühinägelik võib olla võim. Ükski
rahvas ei delegeeri vabatahtlikult enda elu korraldamisega
seonduvaid olulisi otsuseid poliitikute pädevusse. Rahva

alahindamine, temaga mitte arvestamine saab varem või
hiljem tõsise vastulöögi. Kui globaalseid hoiatusi tuua, siis
on nendeks Donald Trumpi võit USAs ja Brexit. Aga ka

Reformierakonnakukkumine võiks hoiatada. Ei olnud selle
taga pelgalt sotside ja irlikate tüdimus noor-reformarite
ülbusest, tegelikult oli see kogu rahva väsimus, millele
toetuti.

Vastutustundlikud poliitikud rahva pahameelega ei mängi, see võib olla purustav, kui suunajaks pääseb mõni ohtlik
populist. Mõtlema võiks sundida see, et juba järgmisel aastal
on Eestis valimised ja siis ei pruugi päästa isegi vahepeal
reformiga justkui põlistatud parteiline haldussüsteem.

Ajaleht 135 aastat tagasi
Eestimaa maakoolid
6. talvekuu (novembri)
päeval 1881 arutles Tallinna
Sõber viitega Ristirahva
Pühapääva Lehele haridusteemadel: „Kes meie rahvast

armastab, kes tema tõsist
hinge ja vaimu haridust

nõuab, kellel heameel on
ülesehitamisest ja mitte lõh-

kumisest, see saab rõõmu
tundma, kui näeb, et meie

maa-koolid Jumala abiga
ka viimsel kooli-aastal oma
tööd tublisti on teinud ja
mitte ilma kasuta. Ammet-

liku kooli-aruande järel oli
koolidega meie juures lugu
nõnda:
Ülepea oli meie Eestimaal
534 kooli (nimelt Harjumaal
127 valla-ja 1 kihelkonna-ja
1 köstri-kool/…/ Läänemaal
107 küla-, 2 kihel.-kooli ja 3
elementaar-kooli). Nende
seas oli siis ülepea: 505
küla-kooli, 14 kihel.-kooli,
2 köstritest peetud kooli, 7

Sanger küsis Trumpi käest,
kas NATO liikmesriigid ning

sealhulgas Balti riigid võivad
loota Venemaa rünnaku kor-

ral Ameerika Ühendriikide
abile. Trump vastas sedasi:

“Kas nad on täitnud oma
kohustused meie ees? Kui on,

siis on vastus jah.” See kõneleb selgelt, et kui tugineda äsja

Siim Jõgis

valitudpresidendi retoorikale,

Ameerika Ühendriikide presidendivalimised on Eesti
meedias kaasa toonudparajalt
teravat vastukaja. Kui uskuda
kõike, mida Donald Trumpi
presidendiks valimise kohta
öeldud on, siis võib vist kehtivale maailmakorraldusele
kriipsu peale tõmmata.
Eriti teravat kõneainet pakuvad Trumpi väljaütlemised
NATO kohta, justkui oleks
ta lubanud alliansist välja
astuda. Ometi ei leia sellist
väidet tema kõnedest ega
intervjuudest. Trump on küll
kritiseerinud NATO liikmesriike, kelle kaitsekulutused
ei küündi kahe protsendini
SKT-st, kuid seda põhjusega. 2015. aasta seisuga täitis
seda kohustust 28-st NATO
liikmest seitse ning ühel (Portugal) jäi see number 1,9 peale.
Teatavasti on nende seitsme
riigi seas ka Eesti. Veel on
selles nimekirjas Ameerika
Ühendriigid, Suurbritannia,
Prantsusmaa, Türgi, Poola ja
Kreeka.
Kui nüüd näpuga rida ajada,

mida

Trump ikkagi

öelnud

on, siis tuleb välja, et vajaduses kaitsta sõja korral Eestit
ta kahelnud ei ole. Viidata
võib tänavu juulis New York
Times’is ilmunud Trumpi
intervjuule, kus NATO-st
juttu on. Ajakirjanik David

Päevapilt

siis ei tohiks Eestil USA kait-

sepoliitika muutumise osas

haldusreformi
ühinemiste vastu?

miljonitele ameeriklastele
kuude vältel meelelahutust,

kuni üks neist väljus võitjana.
Kui ma teisipäeva, 8. novembri ehk valimispäeva õhtul
magama läksin, olin täpselt
kahevahel
ma ei osanud
–

kumbagi kandidaati eelistada.
Hommik tõi aga selgust. Järgmised neli aastat vähemalt
tulebEesti poliitikutel juhtida
riiki olukorras, kus n-ö Vaba
Maailma president on Donald

hirme olla.
Küll aga on Trumpi toetaja
Newt Gingrich teinud mõnin-

Trump.

Ilmvõimatu see ülesanne
ei tundu. Isegi kui ta on välja

gaid mõtlemapanevaid avaldu-

öelnud mõningad ootamatud

si Eesti kaitsmise kohta. Tõsi,

lubadused, tasub meenutada,

need ulatuvad sarnaselt mai-

et ameeriklased valisid en-

nitud intervjuuga juulikuus-

dale ikkagi presidenti, mitte

se. Toona ütles ta jutusaate

diktaatorit. Kui tuua näiteks

otse-eetris, et mõtleks tõsiselt
järele, enne kui tõttaks Eestit

tema plaan rajada USA Mehhiko piirile müür, siis võib
–

Donald Trump paistis
valimiskampaania ajal silma
küll kõlavate lubadustega,
kuid see ei tähenda,
et ta need kõik ellu viib.
Venemaa eest kaitsma. “Eesti
asub Peterburi eeslinnas. 40
protsenti eestlastest on vene
rahvusest. Ma ei ole kindel,

kas oleksin valmis riskima
tuumasõjaga Peterburi eeslinna pärast,” lausus Gingrich
juulis. Hea uudis on eestlaste
jaoks sealjuures see, et Trump
ei valinud oma asepresidendikandidaadiks mitte Gingrichi,
vaid Mike Pence’i.

Ameerika Ühendriikide valimiskampaania oli suuresti
üles ehitatud sõuelemendile.
Mõlemad kandidaadid ning

meedia pakkusid kümnetele

Lembit, päästja: Eriti
ei ole tundnud. Tean, et
midagi toimub, aga kellega täpselt minu koduvald
Rapla liituda kavatseb,
ei tea.

Eneli, ettevõtja: Natukene ikka. Ise koosolekutel

küll arutle-

osalenud ei ole, aga olen

da selle üle,
kas see on
efektiivne
meede takistamaks

vestelenud inimestega, kes
on nendel käinud. Ma ei
usu, et minu arvamus ot-

sustamisel rolli mängiks,

aga jälgin teemat ikka.

illegaalset
piiriületust,
kuid lõplik-

ku otsust
ei langeta
Trump üksinda. Kui Senat
ja Esindajatekoda leiavad, et
müüri pole ikka vaja, siis nii
ka jääb.
Donald Trump paistis valimiskampaania ajal silma küll
kõlavate lubadustega, kuid
see ei tähenda, et ta need kõik
ellu viib. Isegi kui mõlemas
Kongressi kojas on vabariiklaste ülekaal, ei pruugi nad
kõiki presidendi ettepanekuid
läbi lasta. Valimiskampaania
on nüüd läbi, kired vaibunud
ning jaanuaris läheb tegudeks.
Siis vaatame, mis hinnangu
saab anda Trumpi tegudele.

Foto ja tekst: Ulvi Blande

mõisakooli, 5 elementaarkooli, 1 ühepäeva-kool. Peale

Riina, kontrolör: Minu
kui

Järvakandi

valla

elaniku üks kindel soov

on, et Järvakandi ühineks
Raplaga. Olen oma allkirja
selle jaoks andnud.

Ave, laohoidja: Olen selle
teema kohta lugenud. Elan
ise maakohas ja lapsevanemana näen, et ühinemisel

tekiks lastel võimalus õppida suuremates keskustes
ja koolides.

selle oli Noarootsis veel 1

seminar-kool/…/ Läbistiku
arvates, kui kooliskäijad igapäeva- ja vahekooli lapsed
kokku arvame, on igaühe
kooli kohta Harjumaal 83
last /…/ Läänemaal 90 last.

Kõige enam oleks järg-

Maie, tööline: Päris peensusteni ma kõike ei tea,
aga olen kursis. Rahvale
suurt muutust ei ole.

mistes kihelkondades veel

paiguti koolisid tarvis:
Hageris, Keilas, Raplas,

Kose kihelkonnas, Hanilas,
Uusi
Lääne-Nigulas
koolimajasid on ehitatud
25 tükki, kellest mõned ise/…/

äranis nimetame: Juuru
kihelkonnas Kaiu-Kasvandu

külas

/…/

Ühel meelel on

mõisahärrad ja vallad kooli-

majade eest hoolt kandnud;
puudulised koolimajad, mis
mõni kitsas, mõni pime
ehk niiske ehk liiga madal
on, kauvad ikka enam ära;
neid on nüüd umbes 80 veel

olemas.

“

12. novembril peeti Sadolini spordihoones kossulahingut ja ühtlasi esitleti ka Raplamaa
kalendrit. Tantsurühm Hopsani õnnistas värskelt valminud kalendri sisse neile omase toreda

tantsuga.

Kalle, operaator: Ikka
tunnen huvi. Olen Kohila
elanik ja leian, et Kohila
on nii rikas vald, et võib
ühineda teistega küll.

Küsis Stina Andok
Pildistas Siim Solman
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Kohila Vineer avas prestiižselt uue tootmiskompleksi
“Meenutan, et aasta aega tagasi ei olnud siin koha peal veel
midagi,” sõnas Dorbek.
Esmaspäeval avatud tootmiskompleksi ehitustööd said
alguse eelmise aasta sügisel

Siim Jõgis

Kohila Vineer OÜ avas
teisipäeval, 15. novembril uue tootmishoone, mis on sama
suur kui varasem
tootmispind. Avamisel
oli kohal kõrgeid
külalisi Eestist, Lätist
ja mujaltki. Teiste seas
viibisid üritusel Läti
president Raimonds
Vejonis, Eesti ettevõtlusminister Liisa
Oviir ning mõlema riigi
suursaadikud.
Terve päev viidi läbi nii eesti,
läti kui ka inglise keeles.
Teatavasti on Kohila Vineer
Läti firma Latvijas Finieris
tütarettevõte ning see selgitab, miks viibis üritusel Läti
president. Uue tootmishoone
avamine teebKohila Vineerist
ühe moodsaima vineeritehase Euroopas. Läti emafirma
on Kohilasse investeerinud
kokku 80 miljonit eurot.
Seetõttu omistas Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus oktoobris Kohila Vineerile ka
auhinna “Välisinvestor 2016”.
Uue tootmishoone avamise

ning kestsid seega täpselt
aasta aega.
Sõna võttis ka Läti president
Raimonds Vejonis, kes ütles, et
puidutööstus ei ole oluline majandusharu mitte ainult Lätis,
vaid kõikides Balti riikides.

“Latvijas Finieris on hea näide, et Läti ettevõtted on valmis
investeerima ka väljapoole
Lätit,” sõnas president.
Ettevõtlusminister Liisa
Oviir ütles, et Latvijas Finierise investeering teeb maaregioonis Eesti elu paremaks.

“Täna on hea päev meenutada,
et suured unistused toovad

suured õnnestumised,” sõnas

Foto: Siim Solman

Tähtis päev oli tähtis ka Kohila Vineeri töötajatele.
tulemusena kujuneb Kohila

Vineeri toodangumahuks eeldatavasti 45 000 kuupmeetrit
kõrge kvaliteediga vineeri
aastas. Ettevõte on Kohila

valla suurim tööandja ning
tänu emafirma investeeringule
tõuseb töötajate arv ligikaudu

veerand tuhandeni.
Kohila Vineer OÜ tegevjuht

Väiko Dorbek ütles oma kõnes,

vineeritehase üle 2011. aastal.

et uue tootmiskompleksi avamise päev kirjutatakse Eesti
ja Euroopa puidutööstuse aja-

Dorbek ütles, et viis aastat on

lukku. Lätlased võtsid Kohila

ühe ettevõtte arengus lühike
aeg, kuid seda enam ollakse
uhked seni saavutatu üle.

minister.
Kohila vallavanem Heiki
Hepner ulatas Väiko Dorbekule uue tootmishoone kasutusloa ning ütles, et Kohila
vallal on Latvijas Finierisega
algusest peale olnud usalduslik suhe. “Täna on eriline päev
Eesti ettevõtlusmaastikul,”
sõnas vallavanem. Ta lisas, et
tänu sellele investeeringule ei
saa tööd ainult Kohila Vineeri
töötajad, vaid ka metsaomanikud ning kõik, kes selle
sektoriga seotud on. “Usun,
et täna rõõmustavad ka kohalikud metsaomanikud,” ütles

Hepner.

Kärus avati rekonstrueeritud ühisveevärk ja reoveepuhasti
Siim Jõgis

rekonstrueeriti olemasolevad

selleks saata OÜ-le Türi Vesi.

torustikud ning rajati uued

Vallavanem lisas, et tänu uu-

vee-

ja kanalisatsioonitrassid

tele veesüsteemidele paraneb

Reedel, 11. novembril

Posti, Puiestee, osaliselt Aia,

avati Kärus ilutulestija
ku saatel uued
kanalisatsioonisüsteemid ning reoveepuhasti. Sündmusel oli
lisaks vallavanem Elari
Hiisile kohal ka keskkonnaminister Marko
Pomerants.

Laia tänava ning Viljandi

Novembris lõppenud reno-

maantee piirkonda.
Hiis ütles, et see võimaldab
kõikidel Käru aleviku majapidamistel nüüd ühisveevärgiga

veerimistööd olid Käru aleviku ühisveevärgi rekonstrueerimise esimene ja teine etapp,
kolmanda etapiga jätkatakse

liituda. Sooviavaldus tuleb

järgmisel aastal.

vee-

Hambavaluga pöördu Praxisesse!
Ravijärjekorrad on lühikesed.

Aasta lõpuni hammaste
kontroll TASUTA!

Hiis ütles, et tema süda on
rahul, sest vajadus uute vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide järele oli Kärus juba pikka aega.
Ta rääkis, et kuus aastat tagasi
käis ta välja idee rajada Käru
alevikku korralik reoveepuhasti ning rekonstrueerida

Doktor Andrii Mahas
Mait Leemet (esiplaanil) ja projektijuht Leho Tamvere paigaldavad silti..
Foto: Siim Solman

veevärk.
Kaks aastat tagasi hakkasid
asjad konkreetsemalt liikuma
ning ehitustööd said alguse
tänavu mais. Valmis said

ka joogivee kvaliteet.

need novembris ning tööde
hinnaks kujunes 1,4 miljonit
eurot. Töid finantseerisid

Keskus ning Käru Varahaldus.

Töid teostasidLemminkäinen
Eesti AS, AS Terrat ja OÜ

Uus reoveepuhasti asub aadressil Viljandi maantee 16 ehk
vana puhasti endisel kinnis-

Keskkonnainvesteeringute

Watercom.

tul. Renoveerimistööde käigus

Tel 485 6263,
524 4476

E-R 9-16

Koidu 23, Rapla

www.erapraxis.ee
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Raplas ründas
täiskasvanud
mees väikest
poissi
Stina Andok
Esmaspäeval, 7. novembril
tungis 40-aastane meesterahvas Raplas kallale 7-aastasele poisile, lüües teda
rusikaga näkku, mille tagajärjel oli poisi silm sinine.
Rünnaku järel kutsuti välja
politsei ning kannatada
saanud poisi ema tegi ka
avalduse. Vägivaldne mees
peeti politsei poolt kinni,
kuid Raplamaa Sõnumite
toimetusele anti teada, et
poisi ema olevat hirmul ka
pärast mehe kinnipidamist,
kuna mees elab alaliselt

nendega samas trepikojas
ning võib pärast vabane-

mist kättemaksu ihata.
Rapla politseijaoskonvanemuurija Kaie
Nurmsalu kinnitas, et 7.
novembril kutsuti politsei
appi Raplas Välja tänaval

na

asuvasse korterisse, kus
viibis purjus mees, kes oli
löönud last. Politsei pidas
mehe kinni ning alustati

kriminaalmenetlust.
Tänaseks on mehele määratud kohtus karistuseks
kaks kuud vangistust. Koh-

tuotsus veel jõustunud ei
ole. Politseile teadaolevalt

tarvitati korteris alkoholi
ja mees sinna jõuga ei tunginud, vaid viibis korteris
korteriomaniku varasemal

nõusolekul. Kõik asjaosalised on omavahel tuttavad
juba varasemast ajast.
Info sellest, et majas ela-

vad inimesed tunnevad end
ohustatuna, jõudis ka politseini ning piirkonnapolitseinik käis eelmisel nädalal
maja elanikega rääkimas.
Olemas on kokkulepe, et
politseid informeeritakse
kohe, kui on tekkimas või-

malikohtlik olukord.Lisaks
politseinikele jätkavad selle
juhtumi osalistega tööd ka
sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad.

Lääne prefekt tunnustas aastapäeva

puhul politseinikke ja partnereid
Siim

Jõgis

Politsei teeneteristi
hõbemedali pälvis
kauaaegse laitmatu
teenistuse ja teenistusalaste ülesannete
silmapaistvalt hea
täitmise eest vanemkomissar Kaie
Nurmsalu.
Reedel, 11. novembril tähistati Rapla politseijaoskonnas
politsei- ja piirivalveameti
aastapäeva. Selle puhul tänas
Lääne prefektuuri prefekt
Kaido Kõplas tehtud töö eest
politseinikke ning koostööpartnereid.
Lisaks Nurmsalule tänas
prefekt ka Raplamaa abipolitseinikke. Üks neist oli Madis
Viinamägi, kes on olnud abipolitseinik peaaegu kakskümmend aastat. Politsei ridadega
liitus ta vabatahtlikuna 1997.
aasta juulis. Viimased kolmteist aastat on ta enda sõnul
aktiivselt patrullis käinud.
Ikka tihedamini kui üks-kaks

Ühispilt Rapla politseijaoskonnas. Esireas vasakult kolmas Rapla politseijaoskonna juht Janno Ruus ja tema
Fotod: Siim Solman
kõrval Lääne prefektuuri prefekt Kaido Kõplas.
kokku ehk 30-40 tundi,” rääkis

Raadik. Sellele lisanduvad
koolitused.

korda kuus.

oli n-ö nuiakoolitus, millele

dasi, et olin 12 tundi järjest

eelnes suvel Paikusel läbi

täisvahetuses ja tihti öösiti,”

viidud koolitus selle kohta,

rääkis Viinamägi. Ta lisas, et
abipolitseiniku tegevus talle
meeldib ning seega tuleb see
kuidagi oma ajakavasse sisse
mahutada. Leiba teenib ta

kuidas tuvastada võltsitud

dokumente.
Kokku on Rapla maakonnas
27 abipolitseinikku.

Politseikoer

hobitalunikuna.

läks pensionile

Viinamägi on Juuru valla
elanik, kuid 2006. aastast tegutseb ta abipolitseinikuna
ka Kohila vallas. 19-aastase
staaži juures on ta näinud ja

Üks emotsionaalne sündmus
leidis reedesel tänuüritusel

läbi elanud mitmesuguseid

lugusid. Kuigi vägivalda tal
selle aja jooksul kasutada ei

Politseiteated
Kehtna vald
9. novembril kella 19 ja 22

vahel varastatiKeava alevikus mobiiltelefon Huawei.
Kahju on 232 eurot.

Rapla vald
8. novembril kell 20.28 toimus Rapla-Märjamaa tee 2.
kilomeetril liiklusõnnetus,
kus 29-aastane naine sõitis
sõiduautoga Mercedes-Benz
E 320 CDI tagant otsa alkoholijoobes ja valgustamata
jalgratturile, 62-aastasele
mehele. Jalgrattur toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse kontrolli.

Politsei-ja

piirivalveamet

Viimane neist

“Esimesed aastad olid se-

ole tulnud, on roolijoodikuid
taga aetud küll. Üks selline
episood leidis aset Kohila
vallas. Viinamägi rääkis, et
roolijoodik ei reageerinud
peatumismärguandele ning
alustas põgenemist. Mitu

kilomeetrit tuli teda Kohila
valla piires taga ajada, kuni
ta pööras tupikteele, mis viis
metsa. “Ta pani jooksu, aga
parajasti oli talvine aeg ja
külm. Ta väsis metsas ära ja
hakkas külmuma. Ma pidin
teda tassima Viljandi maanteele. See oli päris ekstreemne,
aga õnneks saime ta kätte,”
rääkis Viinamägi.
Peretülide lahendamisel

saab sõimata
Veel pikemat aega on abipolitseinik olnudpraegune Haimre

Rapla politseijuht Janno Ruus kinkis teenekale politseikoerale lamamisaseme.
külavanem Agu Raadik. Tema

suur võim teha protokolle ja

staaž ulatub juba sellesse
aega, kui tegutses veel miilits.
Alates 1972. aastast oli Raadik

tuvastada juhtidel alkoholi-

ühiskondlik autoinspektor

ning abipolitseinikuks hakkas
ta niipea, kui Eesti vabariik
taasiseseisvus ning politsei
loodi. Reedesel politsei- ja
piirivalveameti aastapäeval
andis Lääne prefektuuri prefekt Kaido Kõplas talle tänutäheks üle hinnalise kingituse

Tissot’ käekella.
Raadik meenutas, et miilitsaajal oli ühiskondlikel
-

autoinspektoritel küllaltki

joovet. Abipolitseinikul neid
õigusi enam ei ole. “Ega ma
ei kahetse. Nii ongi parem,
kui neid asju viivad läbi koolitatud mehed,” sõnas Raadik
ning lisas, et tegelikult on ka
abipolitseinikke koolitatud
päris palju. Tema tegutsemispiirkond on Märjamaa vald,
ent tihtipeale tuleb tööd teha
ka teistes Rapla maakonna
piirkondades. Patrulliga väljas
käies hoiab Raadik enamasti

korda liikluses, kuid ette tuleb
ka teistsuguseid ja ootamatuid

olukordi.

On ka selliseid situatsioone,
kus tuleb lahendada peretü-

lisid. See on Raadiku sõnul
küll emotsionaalselt raske,

kuid õnneks vägivalda tarvitada ei ole tulnud. “Aga hea

närv peab olema. Sellistes
olukordades sõimatakse päris
palju,” ütles ta. Peretülidega
tegelemist tuleb ette siiski
harva. Tavalisem on maantee
ääres kiiruse mõõtmine ja
juhtide alkoholijoobe tuvastamine. “Olen juba 66-aastane
ja käin väljas vastavalt oma
võimetele. Aasta peale tuleb

veel aset. Väärikalt saadeti
pensionile politseid üheksa
aastat truult teeninud neljajalgne kaaslane, teenistuskoer
Henny, kes liitus politseiteenistusega 17. mail 2007.
Tema juht ja õpetaja on olnud
algusest peale Margit Härm.
Hennyt teab ilmselt iga Raplamaa koolipoiss ja lasteaia jüts.
Lugematu arv kordi on tema
esinemisi nähtud maakaitse-

ja ohutuspäevadel.
Jälje- ja narkokoeraks
koolitatud Hennyl on olnud
koera-aastates pikk teenistus
ja alates novembri algusest
on ta pensionil. Tänutäheks
teenistuse eest kingiti Hennyle mälestusmeene, pehme
ase ja head-paremat toidupoolist. Teenistuskoerte arv
Raplamaal ei vähene, kuna
alles hiljaaegu liitus springerspanjel Hugo, kes teeb
Raido Galjaevi käe all esimesi

edusamme saamaks heaks
teenistuskoeraks.
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Tapmiskatse Prillimäel ehk armunud mees
on naise nimel valmis kõigeks
2015. aasta 25. oktoobri pärastlõunal kella 1516 vahel saabub mees midagi halba aimamata
oma Kohila vallas Prillimäel asuvasse koju. Ta
väljub autost ning kuuleb koridoriukse poole
astudes kahte valju pauku.
Hiljem annab ta politseile

ütlusi, et esimese puhul uskus
ta, et lõhkes auto rehv, ning
teise paugu arvas ta olevat
trepikoja elektrikaabli lühise.
Mees jõudis koju, elusana ja
hirmu tundmata, teadmata

siis veel, kui juhuslik tema
pääsemine tol hetkel oli.
Kaks püssipauku
ja kirvehoop
Eelmise aasta suvel tutvus
1988. aastal sündinud Raplast
pärit noormees Taivar Tuhkanen 1973. aastal sündinud
Kelly Maasikaga. Sama aasta

sügise hakul asus Tuhkanen
juba planeerima teise inimese
elu kallale minemist. 2015.
aasta 24. novembril tunnistab

Tuhkanen telefonivestluses
sõbraga, et ta on tegelenud 3
kuud ja 2 päeva ühe probleemi
lahendamisega. Selline vestlus
tuvastati jälitustoimingute
käigus, mida tutvustas kohtusaalis viibinutele Rapla
ringkonnaprokurör Aarne

Pruus.
Taivar Tuhkaneni tuttav,
1968. aastal sündinudTõnu Pi-

helgas on tunnistanud, et tema
on see, kes andis 2015. aasta 24.
oktoobri õhtul Tuhkanenile

naaseb hilisoktoobrikuisel õh-

tul ilma jopeta, suundub auto
juurde ning sõidab minema.

Ta sõidab esialgu Prillimäe
suunas, kuid mõni minut
hiljem pöörab tagasi ning
võtab suuna Tallinnale.
Vaid viis päeva hiljem,
30. oktoobril kella kuue paiku varahommikul, ründas
Tuhkanen sama meest, kelle
suunas oli ta vaid loetud päevad varem tulistanud. Sel

korral olid ründevahendiks
pipragaas ja kirves. Nimelt

alustas Tuhkanen rünnakut
pipragaasi näkku laskmisega
ning seejärel lõi kannatanut
ühe korra kirvega pähe. Mees
põgenes ja pääses kõigest
mõne sentimeetri pikkuse haavaga. Kirverünnaku tagajärjel
tegi aga kannatanu politseile
avalduse. Järgmisel päeval

sisendanud Tuhkanenile, et

valt armunud mees. Tunnista-

süüdi endine elukaaslane.

jad tunnistavad kohtusaalis,
et Tuhkanen oli muutunud
mees juba pärast Afganistanis
käiku, kuid muutus veelgi
rohkem pärast tutvumist Kelly Maasikaga. Tunnistaja on
veendunud, et Kelly Maasikas
kasutas Tuhkaneni ära, ning
ütles, et tema hinnangul oli
Maasika ja Tuhkaneni vahel

Lisaks endise elukaaslase üle arutamisele, selgub

Tallinna kauplustes kaks var-

armusuhe.

gusekatset.

mehena, kes oli oma armastatu nimel valmis kõigeks. Ta
oli valmis proovile panema

avaliku korra rikkumisele

Võrdselt süüdi

ka oma võimete piirid, tuues

kaasa aitamises ning relva ja

Prokuröri hinnangul on tõestatud, et eelmise aasta 25.
ja 30. oktoobril aset leidnud

sõjatandril kogetu endaga

laskemoona ebaseaduslikus

kodumaale tavainimeste tüli-

käsitlemises.

desse kaasa.
Olgu tema piiritu truuduse
tunnistajaks kasvõi asjaolu,

kuus aastat ja kuus kuud van-

vib Armani dresse. Novembri

alguses sooritabki Tuhkanen

elukaaslase ebameeldivast

laadi ega hetkeemotsioonidest

käitumisest, ei uskunud keegi,

lähtuvad, vaid olid eelnevalt

et Tuhkanen võiks reaalselt
midagi ette võtta. Tuhkanen
andis politseile ütlusi, et Maa-

planeeritud ja pikalt ettevalmistatud teod, mille toimepa-

sikas olevat talle rääkinud,

Kelly Maasikas.

et tema endine elukaaslane
varastas temalt raha ning
väärkohtles nende ühist tütart.

Hirmutada, mitte tappa

nemisele kihutas Tuhkaneni
Maasikas ütles kohtusaalis,

et kahetseb üldiselt seda, et
nad kolmekesi koos Tuhka-

neni ja Pihelgaga süüalusteks
on sattunud. Ta ütles, et kõik
sai alguse tema endisest elu-

kaaslasest, kes väärkohtles
nende ühist last, kuid midagi
sellist, nagu Tuhkanen tegi,
ta ei ole soovinud. Naine on
veendunud, et tahtlikult päris
kindlasti keegi kedagi tapma

Teisipäeval, 15. novembril
Pärnu maakohtu Rapla kohtumajas toimunud istungil

ei läinud. Ka Tuhkanen ja
Pihelgas väljendasid kohtuistungil kahetsust.
Ajakirjanikuna juhtumit jälgides jääb mulje, et Tuhkanen
tegutses tõepoolest armunud

tekitamises kirvega löömise
juhtumis, relva ja laskemoona

et mehe autost leiti märkmik,
milles seisis käsikirjaline
tekst: „Aga tead Kelly, Taivar
ikkagi armastab sind Kelly
elulõpuni. “ Tuhkaneni enda
tunnistust ajakirjanikul

kuulda ei õnnestunud, kuna
kohus võttis arvesse mehe
palvet tema eraelu kaitseks
ja kuulutas selles osas istungi
kinniseks.

elumajal lasujäljed ning leiti

osaliselt deformeerunudkuul.
Hilisem ekspertiis selgitas

välja, et sündmuskohalt leitud

tapmisele kihutamises ja
Pihelgat kaa-

saaitamises.
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TUTVU TEISTE NOVEMBRIKUU KAMPA

tab end süüdi

Kelly

Maa-

sika

endise

elukaaslase
ründamises,
kuid väidab,

TRIIBULINE GS CA
Suure söödaväärtusega, lindudele sobivaim
seemnekest. Sobib kõigile aia- ning metsalinidudele.
PÄEVALILLESEEMNED

CeMena

nonconneMHHKa

kuid politsei alustas tema
suhtes jälitustoimingut ning

25. oktoober algas Tuhkanenile varakult. Kohila valla Urge
küla Statoili bensiinijaama
valvekaamerad fikseerivad
Tuhkaneni nimele registreeritud sõiduauto saabumise
jaama parklasse kell 4.09. Auto
lahkub parklast pelgalt neli
minutit hiljem. Umbes kella
poole üheteist ajal saabub
Tuhkanen taas samasse Statoili bensiinijaama, ostab mõned
toiduained ja sigaretid ning
lahkub jällegi, kuid seekord
jalgsi ning Prillimäe suunas.
Mõni minut pärast kolmveerand kolme sama päeva pärastlõunal saabub Tuhkanen
jalgsi tagasi bensiinijaama. Ta

selle tulemusena selgus, et
Tuhkanen nägi palju vaeva

leidmaks taas tulirelva, et
minna uuele katsele. Selleks

helistab ta mitmele sõbrale ja
tuttavale, rääkides neile, et tal
on vaja teatud meetmeidtarvitusele võtta ühe meesterahva

suhtes, et tal on vaja inimese
mahalaskmiseks tulirelva ja

laskemoona ning ütleb ka,

edasi elab.

ANIÄPAKKUMI5TEGA

LEHEL
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KIVIVILL ROCKWOOL
SUPERROCK
KaMeHHan aaia

50x565x1000 mm,
8,48 mVpk

ei saanud laskmisel olla, kuna

Säästukaart+

klientidele!
Tavahind: 6Ai

&

—

ROCK
WOOL
SUPER

Pakkumine
Säästu kaardija

Pakkumine

Säästukaardi ja
Säästukaart+

..

klientidele!

ROCK

15.35

saanud sel hetkel toimuvast

maltki lasknud. Pruus on
seisukohal, et ei Pihelgas ega
Tuhkanen teadnud, kui täpne
see relv on. Pruus selgitab, et

kuigi Pihelgal puudus tahtlus
reaalselt inimese elu ohtu

Pakkumine
Säästukaardi ja
Säästukaart+

9. 99

klientidele!
Tavahind: 14.99

16.35

Tavahind:21.50

i

m

»

seadmisele kaasa aidata, oli
tal siiski tahtlus kaasa aidata

õigusvastasele teole.

SÄÄSTUKAARDIGA

Maasikas süüd tunnistanud

ei ole ning ka Tuhkanen eitab,

omakohus.
mees, kelle suhtes
Tuhkanen pidas kõige õigemaks omakohut, on tema
naistuttava Kelly Maasika
endine elukaaslane ja lapse
isa. Kohtuistungil avaldati, et

kihutanud. Prokurör väidab
aga kohtus jälitustoimingu
protokollidele toetudes, et
Kelly Maasikas on mitme vestluse ja sõnumite vahendusel

See

suurtele tegudele õhutas, ka

65

jendab kohtuistungil veendumust, et hirmutamise eesmärki

et naine oleks kuidagi oma
sõnade või tegudega teda oma

et kõige õigem meetod oleks

see armastus, mis niivõrd

AaMMHatHbifi napKer

r
'

Prokurör Aarne Pruus väl-

arugi. Samuti on Tuhkanen
andnud kinnipidamise järel
ütlusi, et ta ei mõista, kuidas
ta sai mööda lasta, kuna sihtis
rindkere piirkonda ning on
varem Afganistanis kauge-

Saatuslik päev, 2015. aasta

gistust, Maasikale kuus aastat
ja üks kuu ning Pihelgale 1,5
aastat vangistust tingimisi
kaheaastase katseajaga. Seega, ajalises mõttes kannavad
Tuhkanen kui teo täideviija
ja Maasikas kui teole kihutaja peaaegu võrdselt oma
karistust. Aeg näitab, kas

«nn ninu

üksnes hirmutada.

Plaanis omakohut

misele kaasaaitamises.

Tuhkanenile mõisteti kokku

LAMINAATPARKETT
JALAKAS KANADA
«-�1-lipp, 6 mm,pk=3,23

lus ei olnud meest tappa, vaid

mees, kelle suunas tulistati, ei

käsitlemises, kuid mitte tap-

ebaseaduslikus käsitlemises

ning varguses. Kelly Maasikas mõisteti süüdi tapmisele
kihutamises ja kehavigastuste tekitamisele kihutamises.
Tõnu Pihelgas mõisteti süüdi

EHITUSKESKUS
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Tuhkanen

relvast.
Tuhkanen väitis politseile, et
pärast kirveintsidenti on ta
loobunud mehe ründamisest,

listamise osas, kehavigastuste

küll tunnis-

kuul on lastud Tõnu Pihelgase

hirmutamiseks õhku tulista-

süüdi tapmiskatses relvaga tu-

neni tapmiskatses, Maasikat

et tema taht-

avastati Prillimäel asuval

mõisteti Taivar Tuhkanen

Prokurör süüdistab Tuhka-

et relva on tarvis meesterahva

laskemoona ebaseaduslikus

jälitustoimingu protokollist,
et Tuhkanen ja Maasikas
arutavad, kuidas kauplusest
varastada riideesemeid ning
et Maasikas on öelnud, et soo-

rünnakud ei olnud juhuslikku

Tuhkanen oli talle rääkinud,

misega. Pihelgas tunnistas
end süüdi küll tulirelva ja

tema materiaalses seisus on

Kelly Maasika poeg tunnistas istungil, et just tema
kaudu tutvus Tuhkanen möödunud suvel tema emaga ning
möönab, et kuigi pereringis
on juttu olnud naise endise

Varahommikul ründas
Tuhkanen sama meest,
kelle suunas oli ta vaid loetud
päevad varem tulistanud.
Sel korral olid ründevahendiks
pipragaas ja kirves.

tulirelva Mosin koos nelja
padruniga. Ta on politseile
avameelselt öelnud, et oli teadlik, et relv on laskekõlbulik
ning ta oli relvast varem õhku
lasknud, aga mitte kunagi
märklehte. Mees tunnistas, et

jälitustoimingute protokollist
nähtub, et Tuhkanen on süga-

1

Stina Andok

endisele elukaaslasele kallale
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Rapla Tarbijate Ühistu

Krimleu
Raplma

Sõnumid
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n2ov0em1b6r

6

– Teisel Ringil Targaks!
TERITA
Uudise

Raplma

Sõnumid

16.

n2ov0em1b6r

Aivi Meister

Kui Jukud omal ajal elu
keerdkäikude tõttu haridusteel toppama jäänud,
siis pole hullu Juhanitele
on teisel ringil tarkuse
teritamiseks loodud suurepärased võimalused, ole
ainult ise mees või naine ja
talla uus jäljerida rohtunud
raja sisse.
–

Oktoobri viimasel nädalavahetusel toimus Järvamaal Albus
Külaliikumise Kodukant ja ETKA

Andras korraldatud elukestva õppe
seminar „Õppiv küla“, mille käigus
arutati ja harutati täiskasvanukoolituse pluss- ja miinuspooli.
Osalema oli kutsutud maakondlike
külaliikumiste tulevased õpitegevuse

koordinaatorid. Oma potentsiaalse
hariduse saadiku olid läkitanud
Harju, Jõgeva, Järva, Lääne-Viru,
Põlva, Pärnu, Rapla, Valga ja Võru
maakond. Teemat lahkasid Andrase

partnerite esindajad.
Sissejuhatuseks täheldas seminari
juhtfiguur Krista Habakukk, et siia

seminarile saadeti inimesed, kellel
on selline „juhe, mida seina panna“,

ning võttes kasulikud nipid oma
maakonda kaasa, võib areneda hea

"Õige aeg on õppida"
on Euroopa täiskasvanuõppe

jusel kohati kõõrdi elukestva õppe

platvorm. Oma nägemusi ja ko-

Täpsustus
Eelmisel nädalal aval-

datud artiklis „Bambi
lastehoiu lahendamata

juhtum“ kirjutasime, et
lastehoius Bambi käis

lapsehoidja Helmi Rebast
tema sõnade kohaselt
asendamas hoidja Pääsupesast. Rapla lasteaia
Pääsupesa juhataja Svea
Jõeste kinnitab, et mitte
ükski tema praegustest
töötajatest lastehoius

Bambi Helmi Rebast
asendamas ei käi.

Helmi Rebane ajakirjanikule selgitusi anda ei
soovinud ning jääb ebaselgeks, keda ta silmas pidas,
kui rääkis varem ajakirjanikule telefoni teel, et
teda asendab vajadusel
hoidja Pääsupesast.

Raplamaa Sõnumid

Inimeste õpperajale suunamise põhiliseks takistuskiviks on kujunenud
puuduv andmebaas nende kohta,
keda tuua tagasi kooli. Ja püüa siis

tuult väljalt. Mõningat infot on
võimalik saada sotsiaaltöötajatelt,

tähtis on märgata ka probleemseid
varateismelisi. Siin saab abiks olla

kindlasti külakogukond, kes märkab,
annab teada ning siis on kogukonna
abiga lihtsam leida võimalus, kuidas
„naeris maast välja tõmmata“.

„Kogu Eesti
peab elama“
on Kodukandi moto. Aga kuidas
...

...

panna Eesti elama, kuidas jõuda
potentsiaalse õppurini? Tulemust
annaks sihtrühmade detailne kaa-

rdistamine vallapõhiselt, jällegi
suuresti sotsiaaltöötajate abiga.

Inimestele lähenemine on eelkõige
personaalne, nende suunamine ja
kaasamine aga siiski väga keeruline
ja kannatust nõudev. Vaja on järjekindlust ja samas tuleb anda aega.
Mõni vajab võib-olla ainult väikest
tõuget, meelitust või innustavat edulugu, et leida tahtmine sammud taas

–

toetada, kuivõrd see on kulukas. Ka
omavalitsused vaatavad samal põh-

...

Vaat selline kartus on tõeliselt rumal!

just oskustöölistest.
Eestis on hetkel ligi 30 000 inimest,
kes ei õpi ega tööta. Suur on ka töötavate, ent vähese haridusega inimeste
arv
hetkel on keskhariduseta ligi
100 000 tööealist. Kahjuks on praktika näidanud, et tööandjatel pole
silmatorkavat huvi töölise õppimist

võimalus edasiseks tegutsemiseks.

...

kaugemale. Siinkohal tasuks uurida
TÄKS-i (Täiskasvanute koolituse
seadust).
Osa poolikult harituid aga pelgab,
et saavad õhtukooli minekuga kaaskodanikelt otsaette sildi „rumal“.

gemusi jagas Paide täiskasvanute
keskkooli direktor Anneli Suits, alustades oma õpiloost, mis sai jätku just
sellestsamast koolist, mida ta nüüd
tosin aastat juhtinud. Ta tõi välja, et
väga innustavad ongi just edulood,
eriti nende õppurite, kes Maarjamaal
kõigile teada-tuntud. Näiteks Tanel
Padar on oma õpilooga motivatsiooni
mõttes „tõeline rosin“.
Anneli sõnul valitseb kahjuks
andragoogika ehk täiskasvanupedagoogika maailmas õpetajate põud.
Samas tõi ta näite, kuis üks liftimontöör õppis emakeeleõpetajaks, mis
ilmekalt kinnitab, et hea tahtmise
korral on kõik võimalik. Eestis on
täiskasvanud õppijaid ca 5000 (1000
pealinnas). Neid, kes võiksid õppimise juurde tagasi pöörduda ning
oma konkurentsivõimet parandada,
on palju, kahjuks jõuavad seda teed
käima vähesed.
Inimestel on erinevad õpiteed.
Reeglina lähevad gümnaasiumisse
need, kel silme ees terendab ülikool.
Kel kõrgharidus mõttes ei mõlgu,
seab üldjuhul sammud kutsekooli.
Viimases õppimine on vägagi teretulnud, kuivõrd suuresti on puudus

haridusteele seada, teisel-kolmandal
tuleb enne aidata ridamisi probleeme

lahendada.
Arvestada tuleb ka sellega, et erine-

peale. Ometi peaks just tööandjad
ja ametnikud nägema laiemalt ja

Foto: AIVI MEISTER

Üks osa seminariste grupitöölt tabatud.
rääkija. Paha ei teeks tutvustuseks
jagatav infopakett täiskasvanute
õpivõimaluste kohta.
Abikätt ulatatakse ja õiget rada
leida aidatakse õpihimulistel mitmeti, Noorte Tugilatest Erasmuseni,
arendatakse võtmepädevusi elus
ja õppes. Internetiavarustes lei-

vatele sihtrühmadele „läheb peale“

dub sellekohast infot laialdaselt.

erinev lähenemine või lausa erinev

Pakutakse palju tasuta koolitusi,

täiend- ja taseme- ning õpipoisiõppe

võimalusi, on ka rahvaülikool jne. Ja
näiteks siinsamas Raplamaal, käe-

jala juures, ootavad avasüli Rapla
täiskasvanute gümnaasium, Kehtna
KHK ja Vana-Vigala TTK.
Nagu öeldakse õppida ei ole kunagi hilja, aga siiski on õige aeg õppida
just nüüd ja praegu, sest õigemat
aega ei pruugi tulla.
-

Noored panustavad kogukonna tervisesse
Stina Andok
Tervise Arengu Instituudi
(TAI) korraldatud noorte
terviseteemaliste projektide

„Tervist edendava idee projekt“ (TEIP) konkursil osales
tänavu 45 projekti. Nende
hulgas paistsid žüriile silma
kaks Rapla maakonna noorte
projekti. Võidetud rahaline
auhind aitab projekti ellu

viia.

TAI on TEIP-i korraldanud
alates 2004. aastast. Konkursi

eesmärk on koguda noorte
uudseid ideid, kuidas muuta
koolikaaslaste, vanemate ja
kogukonna üldist käitumist

tervislikumaks. Esitatud projekte hinnati kahes vanuserüh-

mas: 8. klass ja nooremad ning
9. klass ja vanemad. Nooremas
vanusegrupis esitati kokku 18

projekti ja vanemast 27 projekti. Mõlemast vanusegrupist
valiti välja kolm võiduprojek-

ti, mille elluviimiseks saavad
projektide autorid auhinnaks
640 eurot. Lisaks on valitud
projekti liikmetele ette nähtud

esemeline auhind.
Nooremas vanusegrupis tuli
võitjaks Järvakandi avatud
noortekeskuse juhataja Merike
Rego juhendamisel ja 7. klassi
õpilase Birgit Jaansalu käe
all valminud projekt „Müüdimurdjad kepikõnd noorte
–

sekka!“. Vanemas vanusegrupis pälvis auväärse teise
koha Kohila gümnaasiumi
huvijuhi Veronika Võsu ja
sotsiaalpedagoogi Elo Õuna
juhendatud ning 10. klassi
õpilase Anet Saarna koostatud
projekt „Noortelt noortele
–

teatris tervemaks“.
TAI spetsialist Lembi Posti
selgitas, et Järvakandiavatud

noortekeskuse projektil on

žürii hinnangul pikaajaline
ja hästi läbimõeldud tegevuskava, mis hõlmab mitmekülgseid tegevusi. 13-aastase
Birgit Jaansalu kirjutatud
projekt võimaldab noortel
osaleda erinevatel kepikõnnipäevakutel ja väljasõitudel,

kus tutvustatakse erinevaid
terviseradasid, mis Lembi

nist, millest sündis omakorda
idee projekti loomiseks. Sealt
edasi õnnestus vaimustusega
nakatada ka õpilast, Birgit
Jaansalu, kes lõpuks projekti
valmis kirjutas.
Rego räägib, et kuigi üldjuhul noored ja lapsed keppe
kätte võtta ei taha ning peavad
kepikõndi pigem vanainimeste
ajaviiteks, on nad väikese jul-

sihtgrupi suurusest.

neid terviseradu kasutama.

Rego usub, et projekti käivitudes õnnestub neil ajapikku
murda müüt, et kepikõnd on
üksnes pensionäridele ning

kinnistamisele.
Järvakandi noortekeskuse

juhataja Merike Rego sõnul
tekkis tal tänu Järvakandis
toimunudkepikõnni päevale ja
kepikõnni „isa“ Rene Meimeri
loengule vaimustus kepikõn-

oskust näha asju mitmest

jatest ja õpilastest koolitatakse

liikumisvõimaluseks avatud.

kaasa aidata tervisekäitumise

Saarna loodud projektis

osalemine arendab noortes

ja vabaks aruteluks. „Õpeta-

gustuse toel siiski ka selliseks

julgustab noori ka edaspidi

maldab projekt sihtrühma
aga veelgi laiendada ning
piisavalt pikk periood võib

seega luuakse kohapeal inimressurss, mille abil jätkub töö
tulevikus,“ selgitas Posti.

vaatenurgast ja arendab neis
võimet otsida probleemidele
lahendusi. Oma etendustes
plaanitakse käsitleda mitmeid olulisi teemasid nagu
riskikäitumine ning vaimne
ja füüsiline tervis.
Noorteprojekte hindas TAI
töötajatest ja ühest Tallinna
Tervishoiu Kõrgkooli tudengist koosnev žürii. Hindamisel
lähtus žürii eelkõige idee uudsusest ning selle võimalikust
mõjust tervisekäitumise kujundamisele, kuidka läbimõeldud tegevuskava olemasolust,
sisukusest, projekti jätkusuutlikkusest ja hõlmatava

Posti hinnangul kindlasti
Positiivse eeskuju kaudu või-

välja foorumteatri läbiviijad,

tuua tervisliku harrastuse
juurde kogu pere.
Kohila gümnaasiumi õpilase
Anet Saarna koostatud projekti

kirjeldas Lembi Posti kui projekti, mille formaat annab hea

võimaluse eneseväljenduseks
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Vallavanemate kogus räägiti
rahvaloendusest ja lasteaiatoidust
on see, et paljud

Mariliis Vest

eestlased

käivad välismaal tööl (näiteks
Soomes), kuid on nädalavahe-

Möödunud neljapäeval Kehtnas peetud vallavanemate kogul olid teemaks rahvaloendus,
lasteaiatoit, maakondliku arenduskeskuse
ümberkorraldus (RAEK) ning koostöö TRE
raadioga.
Pärast Kehtna vallavanema

eraldanud 25 miljonit

tustel kodus Eestis. Sellistel

eurot,

Indrek Kullami ning ROL-i

et teha põhjalik registripõhine

esimehe Margus

tervitussõnu sai sõna statis-

rahvaloendus, mis tähendab
andmete kogumist erinevatest

tikaameti projektijuht Diana

registritest ja infosüsteemi-

Beltadze. Ta rääkis REGREL-i

dest.

(registripõhine rahva ja eluruumide loendus) ettevalmistusest ja probleemidest ning

Peaasjalikult kasutatakse
projektijuhi sõnul kahtekümmet kaht registrit, mille hulka

sellest, milline on kohalike

kuuluvad näiteks kinnistusraamat, maksukohuslaste

Jaansoni

omavalitsuste andmevajadus
2016. aasta tarbijauuringu
põhjal.

Beltadze sõnadekohaselt oli
viimane ukselt uksele andme-

te kogumisega loendus liialt
kulukas ning on otsustatud,
et nii kallist lõbu jätkata ei
saa. Riik on statistikaametile

kui ukselt uksele tehtud andmete kogumine.
Suurim probleem ja viga
registripõhise loenduse juures

ja töövahendeid. Lisaks on
menüüde lahtikirjutamis-

Lasteaiatoit pole veel
21. sajandisse jõudnud
Kehtna kutsehariduskeskuse

oskus muutunud arusaada-

toitlustusvaldkonna valdkon-

vamaks ning tehakse väärt

najuht Anne Kersna ning Rap-

tööd kvaliteetsete toorainete

ettepanek oli RAEK riigilt
ära võtta ning Raplamaa
Omavalitsuste Liidu juhtida

anda. Nii saaks ROL asutada
uue sihtasutuse (või muu
vormi), millele tehakse uus

juhtumitel on raske vahet
teha, kas tegemist on pigem
Eesti või Soome kodanikuga.
Beltadze sõnul järgitakse sellisel juhul inimese külastuskäike ja tehinguid erinevates
Eesti asutustes.
See tähendab, et kui inimene on teinud aastas vähemalt
seitse tehingut Eesti asutustes,
loetakse ta Eesti residendiks.
Suur probleem on ka see, et
tegelik elukoht erineb tihtipeale registreeritud aadressi-

lasteasutuste toitlustamise

laste toitu. See tähendab, et

riiklikust järelevalvest. Selle
käigus külastati 32 maakonna
lasteaeda. Külaskäikude ees-

tulla kohale asutuse külastuspäevadel või toetada neid

põhikiri jms. Jaanson leidis, et
siis oleks tegemist juriidilise
isikuga ning rahastamislepingud EAS-i ja ministeeriumiga
saaks suhteliselt kiiresti ära

rahaliselt.

teha.

andmetest.

töökorralduse parendamiseks,

Loendusandmete tarbija-

register, äriregister ja paljud
muud registrid. Beltadze nentis, et registripõhine uuring
võtab hetkel sama palju aega

Uudise

la maavalitsuse terviseden-

hankimisel.

duse spetsialist Ülle Laasner
tegid ettekande koolieelsete

vallad rohkem väärtustada

Kersna arvates võiks aga

märke oli mitu. Näiteks anda

Lisaks

tuleks

Teise variandina pakuti

rohkem

välja, et kohalikud omavalit-

soovitusi ja teha ettepanekuid

väärtustada kokatööd ning

menüüde koostamise ja lahtikirjutamise osas, koka ametiriietuse ja jalatsite valikus,

soetada viimastele igal aastal

sused asutavad ühisasutuse.

korralikud riided. Kersna tõi

Selle miinuseks pidas Jaanson

näitena välja selle, et paljud

seda, et tegemist poleks eraldi
juriidilise isikuga.
Päevakorra viimase punk-

töökeskkonna planeerimise ja
toorainete valiku osas, söömis-

uuringu põhjal leidsid 57,1%
vastanutest, et loendus peaks
toimuma iga kümne aasta
järel. Vaid 2,6% arvasid, et
see võiks toimuda igal aastal.
Uuringu tulemustes leiti, et
andmeid on kõige rohkem
vaja prognoosi mõjuanalüüsi
tegemiseks ning riikide võrd-

kultuuri tõstmiseks. Laasner

lemiseks.

tanud otstarbekalt seadmeid

tõi näite, et ühes lasteaias

söödi lusikatega, kuigi juba
5-aastased peaksid käsitsema

kahvlit.
Kersna tõi välja aspekte,

mille üle maakond saab uhke
olla. Näiteks on paljud vallad
renoveerinud kööke ning soe-

kokad kannavad retuuse, mis
on aga ohtlik, sest kui kuuma
toitu peale läheb, on suur

tina arutati koostööd TRE

nahapõletuste oht. Kersna
arvates pole samuti lastetoit
veel 21. sajandisse jõudnud
ning igale poole pole jõudnud
roostevabad materjalid, mis
oleksid väga vajalikud.

raadioga. Väljatöötamisel on
uus raadiosaade „Raplamaa
pooltund“, mis oleks eetris

Lisaks eeltoodule arutasid

aktuaalsetel teemadel. Kohila

vallajuhid Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuses
plaanitavaid muudatusi. Üks

vallavanem Heiki Hepner
leidis, et see on väga perspektiivikas projekt.

kord nädalas. Saatest võtavad
osa omavalitsusjuhid ning
ROL-i liikmed, kes arutlevad
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Tel 667 5511 www.topauto.ee
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Topauto Tartu
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Keskmine kutusekulu 5,3 1/100 km ning CO, heide 119 g/km. Garantii 3 aastat voi 100 000 km.

Topauto
Sõpruse pst 18c
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HINNA SEES: ALLGRIP nelikvedu, 112 hobujõudu, LED lähi-ja kaugtuled, 7” ekraan tahavaatekaameraga, võtmeta sisenemine ja käivitus, automaatne kliimaseade, püsikiirushoidja,
madal kütusekulu, metallikvärv, talverehvid, ARK-registreerimine.

TOPnUTO
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PÄRNU
Topauto Pärnu
Tallinna mnt. 82

Ilmatsalu 28

NARVA
Albion Motors
Kerese 40g

HAAPSALU
Uuemõisa Autokeskus
Tallinna mnt. 78

KURESSAARE
Namset Auto
Kihelkonna mnt. 8a

Rl f=>

SUZUKI
VIUANDI
Siller Auto
Suur-Kaare 69

Näidisarvutus baasmudeli soovituslikust edasimüügihinnast lähtuvalt: Topliisingu fikseerimata kampaaniaintressiga - 2% 3 kuu EURIBOR - on 19 999 € maksva sõiduki finantseerimisel 10% sissemakse, 60-kuulise perioodi, 30% jääkmaksumuse, läbisõit 20 000 km aastas ja
190 € lepingutasuga kuumakse sellisel juhul alates 216 € ja krediidikulukuse määr 2,01% aastas. Krediidi kogusumma on 17 999,10 € ja krediidi kogukulu on 21 205,61 €.Krediidi kogukulu arvutamisel on arvesse võetud krediidisummat, intressikulu, lepingutasu ning ei ole
arvestatud võimalikkesõiduki registreerimiskulusid, riigilõive, hindamisakti tasu ega finantseerimise eeltingimuseks oleva kasko- ja liikluskindlustuse makse suurust. Finantsteenuse pakkuja on Nordea Finance Estonia AS. Tutvuge liisingutingimustega ning konsulteerige spetsialistiga.
+

Way of Life!

-

Raplma

Sõnumid

16.

n2ov0em1b6r

8

VESTLUSRING
Arvamus
Raplma Talupidajad: tööd on alati
Sõnumid ja nälga ei jää
16.

n2ov0em1b6r

Inge

Põlma Tõnis Tõnisson

Kui linnainimestest riigijuhid räägivad maaelust, ütlevad nad, et traditsiooniline talupidamine on väljasurev nähtus ja maal tuleb arendada teistsugust
ettevõtlust. Samas öeldakse, et just väikesed peretalud kindlustavad toidujulgeoleku.
Raplamaa on traditsiooniliselt olnud põllumajandusmaakond. Siin on suuri
põllumajandusettevõtteid ja on talusid. Et talupidamine on siinkandis vaatamata kõigele elujõuline, selle kinnituseks on ka see, et ettevõtjate iga-aastasel tunnustamisel antakse välja auhinda Tubli Talu.
Talupidamisest rääkisid Raplamaa Sõnumite toimetuses Kehtna vallas Saksa
külas asuva Lepiku Farm OÜ omanik Kaupo Kauri (Tubli Talu 2007) ning
Rapla vallas Raka külas asuva sunda talu pererahvas üllar ja Marge Müts.
Nende sõnul on talupidajate suurim mure hoopis tööjõupuudus.
Kauri: Mina olen puhtalt
piimakarjakasvataja, teravilja
peale põhisööda (silo) ei kasvata.
Mul on põlistalukoht, oma
vanavanemate talu, kus meie
pere on kogu aeg sees elanud.
Pole vahepeal käest ära käinud.
Kui tuli uus Eesti, sai need

Kauri: Meil on kindlasti ka
erandeid, aga siis pead ise oma
toormest midagi tegema, selle
kuidagi väärindama. Siis on võimalik ka väiksemate kogustega
ära majandada.
Üllar M: Talupidamine on
eluviis.

Kauri: Kui rääkida klassi-

väikesed maavaldused tagasi

kalisest peretalust, siis on see

ja suure hurraaga uuesti pihta
hakata. Lootused olid kõrged.
Praktiliselt igas talus oli siis
ikka lehm või kaks, seapõrsas,
mõni lammas... Oli lootus, et ilus
Eesti aeg tuleb tagasi, igal pool
õitsevad pisikesed talukesed.
Aga need lootused kustusid
üsna kiiresti. Enamik, kes tol
ajal alustas, ei ole enam ammu
tootjana kirjas. Elu reaalsus on

eluviis. Sisuliselt elad ja töötad

teinud oma korrektuurid.

Üllar M: Meie kari on ka
põlistalust. Oleme läbi vene aja
Sunda talu pidanud. Peres võis
üks lehm olla ja niimoodi ta
järjest läks. Nüüd oleme piimakarjakasvatajad. Kasvatasime
teravilja ka, aga sel aastal vist
lõpetame. Ei jõua kõike vajalikku tehnikat osta.
Marge M: Kasvatame ainult
enda loomadele. See on täpselt
selline kogus, et tehnikat ei
jõua osta. Hea on, kui naaber
appi tuleb

ju sama koha peal. Kui see on

arenenud äriühinguks või suurtootmiseks, siis on seal üldjuhul
palgatöölised ja olukord natuke
teine.

Üllar M: Ühistus ei ole tootmine oma õue peal. Kui tahad

tootmise maha müüa, siis ühistuga on hea lihtne müüd maha
ja välismaalased ostavad ära.
Talupidajana sa oma õue pealt
seda farmi maha ei müü.
Kauri (naerab): See on keeruline jah, sest müüd siis koos
farmiga oma kodu ka maha.
Kui sul ongi tootmine sisuliselt
oma õue peal, siis on sellest
väga keeruline loobuda, isegi
-

kui oleks tahtmist. See oleks
puhtfüüsiliselt ka raske, sest
sisuliselt peab ise ära kolima.
Esiisade loodud talu, see ka

kohustab...
Kauri: On neid ka, kes on
alustanud praktiliselt nullist.

Kui võimalik on tänastes
oludes talupidamine?
Kauri: Ikka on võimalik,

Praegu küll sellist situatsiooni
ette ei kujuta, et mõni mees
tühjal kohal peretalu püsti pa-

kui hästi tahta. Aga keeruline

neb. Täna ei ole see vist enam

ta kindlasti on. Tänapäeval on
ikka kõvasti tahet vaja, et sellise
asjaga tegeleda.
Marge M: Kui räägime
talupidamisest, siis Lätis on
võimalikud ka päris väikesed,
50 lehmaga talud. Eestis see ei

võimalik.

ole võimalik.

mitte talupidaja.
Kauri (naerdes): Jah, selleks
pead olema ropprikas või püstihull ja ennast lõhki laenama.
See

on

positiivne, et teie

siiamaani kestate.
Kauri: Kahjuks on meid vähe
järele jäänud.
Marge M: Euroopa direktiivid
panevad sulle ette kaks varianti:
kas lõpetad või investeerid.
Kauri: Üks asi on see, aga
reaalmaj andus sunnib samuti
takka. Kui arengus seisma jääd,
siis kipud tasapisi hääbuma.
Üllar M: Kui ei oleks headel
aegadel investeerinud, siis, arvan, oleksime lõpetanud.
Kauri: Praegusel ajal oleks
lõpetamine kallim kui selles
kehvas olukorras edasi toota.
Müüd loomad ja tehnika maha,
aga laut ja laenud jäävad ikka,
neid ei võta keegi sult ära. Peab
perspektiiviga vaatama, lootma,
et midagi läheb paremaks. Nüüd
on natuke paremaks läinud,
piimahind on viimastel kuudel
tõusma hakanud. See annab

tunda.
Marge M: Auku saab ikka
lappida tükk aega veel.
Aga mina näen seda, et lapsed,
kes talus kasvavad, ei kipu nii
lihtsalt linna. Käivad oma ringi
ära ja ma arvan, et nad tulevad
tagasi maale elama. Kui nad
seda tööd ka edasi ei tee, siis on
nad elukeskkonna hoidjad.
Nad on olnud maast madalast

Üllar M: Üldiselt on nii, et

selle juures, tööd teinud,

kui keegi lõpetab, siis uuesti ei

side ja soov
jätkata.
Marge M: Ehk jah. Aga nüüd
näengi seda probleemi, et kus
kasvavad need, kes seda tööd
tulevikus teevad. Ühistus on

alusta.
Marge M: See on aastatepikkune töö, ei ole nii, et täna mõtlen ja homme alustan. Kingsepp

või õmbleja võib nii mõelda,

sedasi tekib

Sunda talu peremees Üllar Müts.
palgatööjõud. Meil on ka probleem, paneme kuulutuse üles,
aga keegi ei tule. Lüpsja amet on
muutunud selliseks... Tegelikult

on see hästi vastutusrikas töö.
Üllar M: Kogu aeg mõtleme,
kuidas inimestes selle ameti
vastu huvi tekiks.

Kauri: Päris ilma abijõuta enam hakkama ei saa jah.
Mul on karjas 100 lüpsilehma,
noorkarjaga kokku 186 looma.
Töövõtjaid on 3. Aga mul noorik
käib väljapoole ka tööle, pakub
seemendusteenust. Varem ta
tegeles FIE-na, nüüd pakub teenust läbi osaühingu. Sellistest
inimestest on samuti põud, kes

seda tööd teevad.
Üllar M: Meil on 50 lüpsilehma, kogu kari enam-vähem 100
looma.

Marge M: Meil ei ole praegu kedagi abiks. Oli üks, aga

tema läks pensionile. Oleme

Fotod:

JUULI JA

RÜSSE

aga kuidas ta sealt tuleb? Autot
ega juhiluba tal ei olnud. Kui ise

teda autoga sõidutada, siis ei ole
endal vaba päeva.

Kauri: Kaadriprobleemiga
maadlevad nii väiksed kui ka

suured. Vahet ei ole. See tööjõuon kogu majanduse
probleem. Eks paljuski on ka
inimeste ootused sissetulekute
suhtes ülepaisutatud. See hakkab kindlasti asja mõjutama.
Eesti keskmist ei suuda ma
maksta, aga selles mõttes olen
õnnelikumas seisus, et inimesed
on olnud väga pikka aega tööl.
probleem

Purilas oli 1944. aastani
karjatalitajate kool. Põhimõtteliselt õpetati lüpsjaid,
taluteenijaid. Nad said küll
ka mingi karjaravitseja ettevalmistuse, aga põhiline osa
oli ikkagi talutöö tegemine ja

külavahel küsinud, aga kedagi

see programm kestis aasta.
Kas lüpsjaid kusagil ette

pole. Samas inimesele endale

valmistatakse?

on parem, kui tal on lähedale
käia. Järvakandist helistati,

Kaadriprobleemiga maadlevad nii
väiksed kui ka suured. Vahet ei ole.
See tööjõuprobleem on kogu majanduse probleem.

Marge M: Säreveres pakutak-

se kolmepäevaseid tasuta kursuseid Euroopa Liidu rahaga.
Seal on päris mahukas. Kolme
päevaga mingid põhitõed saab
selgeks, kui enne ikka lehma
näinud oled.

Kui keegi tuleb end pakkuma,

VESTLUSRING
kui loomad väljas üldse ei käi.
Kauri: Meil on ka loomad

põhiliselt sees, suvel käivad
väljas. Aga tootmise ja söötmise

seisukohast on lihtsam, kui loomad on ühes kohas. Arusaam,

et karjamaa rohi odav on, tänapäeval päris paika ei pea. Lehma

seisukohast on hea, kui saab
vahel päikese kätte jalutama, aga

puhtmajanduslikult see enam
nii otstarbekas ei ole. Kui on
ühtlase ratsiooniga silopõhine
toitmine, siis karjamaal on see
ebaühtlasem. Väga palju sõltub
ilmastikust. Kord on rohi värskem ja toitvam, samas kipub
ta ülekasvama, toiteväärtus
langema ja piimatöötmise kõver
läheb alla.

Marge M: Söötmine on väga
peeneks aetud, lehmad lüpsavad
palju ja kui piimakõver on alla
läinud, siis on seda väga raske

uuesti üles saada.
Kauri: Hirmus kõrget toodan-

Lepiku Farm OÜ omanik Kaupo Kauri.

Sunda talu perenaine Marge Müts.
kas eeldate töökogemust?
Marge M: Ei pea olema, põhiline on see, et looma ei karda.
Kui ta suurt loomakardab, siis ei
saa. Peab loomainimeneolema.
Kauri: Jah, ei tohi looma

kuidas öeldakse, pead tegema.

peljata.
Marge M: Aga inimesi ei ole.
Selliseid üle 50 veel on, kes on
harjunud sellist tööd tegema,

palka rohkem. Kui talul läks
halvasti, siis me kunagi palka
ei vähendanud. Üldiselt on nii,
et kui tööandjal läheb hästi, siis
läheb hästi ka töövõtjal.
Kauri: Nn motivatsioonipaketti kasutavad paljud, ka suurtootjad. Tihtilugu tööliste palk
sõltubki toodangunäitajatest.

aga alla selle... võib-olla mõni
üksik. Aga kui võrrelda tänast
lüpsmist vene ajaga, siis töö on
tänu tehnikale palju lihtsamaks

läinud. Tehnika on kindlasti

Marge M: Talus on graafik
paindlikum. Kui midagi vaja on,
saame alati vastu tulla.
Üllar M: Meie kogemus on, et
kui talul läks hästi, saika tööline

looma- ja inimesesõbralikum.
Kauri: Areng on väga kiire
olnud. Vanasti tuli mannerguid

Kui palju te puhkate?

käsitsi tassida, kuhugi ümber

Sel kuul tuleb neli vaba päeva,

Marge M: Ei puhka (naerab).

valada. Füüsiline koormus oli

läheme kohe spaasse ka. Selline

suurem. Aga lüpsjatöö on suh-

aktiivne puhkus.

teliselt intensiivne ja ei saa
öelda, et ta füüsiliselt väga kerge
on. Paljudes suurfarmides on

täitsa palju meesterahvaid, kes
lüpsavad. Siiani oli arusaam, et
lüpsja on naisterahvas.
Üllar M (torkab vahele): See
oli mehele alandav töö.
Marge M: Aga Põhjamaades
ongi enamasti mehed lüpsjaks.
Kauri: Füüsilisest aspektist
see ongi tegelikult meestetöö.
Mina käin ka lüpsmas, pole
pääsu.

Marge M: Talus teevad peremees või perenaine töö ise ära,
aga ühistu juhataja ei lähe ju ise
lüpsma, kui lüpsja ära läheb. Siis
ongi häda majas ja sisse tuuakse
bulgaarlased. Saksamaal nägin
samuti, et lüpsjad on toodud
Bulgaariast.
Kauri: Samas töökeskkond on
väikses majapidamises, peretalus, perekesksem. Sõltub mui-

dugi, kuidas inimene taluperega
või tööandjaga kokku sulandub,
aga kui inimene on mõned aastad juba tööl käinud, muutub ta
peaaegu pereliikmeks.
Üllar M: Ja arutelu tekib.

Minul ei pruugi alati õigus olla.
Kui tööline väidab vastu, et mis
sa hoopis sellest arvad, siis tekib
arutelu. Suures farmis on nii, et

Kauri: Iga öö puhkame! Meie

alustamekella neljast hommikul
ja õhtul lõpetame kella kuueks.
Telekat väga ei vaata.
Üllar M: Meie oleme laisad,

alustame hommikul kaheksast.
Saadame lapsed kooli ja siis

lähme lauta.
Kauri: Eks see puhkuse teema
on alati olnud. Ühtpidi võttes töö
ongi puhkus, aga vaba aega on

raske leida.
Marge M: Kui meil on vabad
päevad, siis me lähme kodust
eemale, keskkonnast hetkeks
välja. Meil on asendusteenistus,
aga pikematel reisidel ei ole

käinud.
Aga mis teile selles töös meeldib? Miks te seda teete?
Kauri: Kõige positiivsem on
see, et sa tegeled sellega, millega
ise tahad tegeleda. Vaba valik,
keegi pole sundinud selleks.
Oled enda peremees. Ega see
kõige kergem valik ei ole, aga
tegevusvabadus, teadmine, et
teed iseendale, on kõige suurem

väärtus.
Üllar M: Töö tuleb ära teha.
Marge M: Tänapäeval nõutakse palgatööl samamoodi

maksimumi nagu mina talus
endalt nõuan.

Üllar M: Ja pakud teistele

töödka.
Teil ei ole paika pandud, et
vanem laps saab talu?
Üllar M: Mina olin kõige
noorem laps.
Kauri: Ma teen seda pigem
enda jaoks, las lapsed käivad
oma koolid ära. Vaatame, mis
huvid neil on. Muidugi on tore,
kui kunagi keegi lastest... Mul on
kaks tüdrukut, äkki saan hoopis
tubli väimehe. Selle mõttega talu
pidada, et laps kindlasti jätkab...
seda ei tohi endale kuvandiks
võtta. Aga see on kindlasti olnud
meie elutöö.
Marge M: Meil on neli last, on
valikut. Kõige vanem õpib psühholoogiat. Nii et kui üle töötan,
on abi omast käest (naerab). 20aastane tütar ja 18-aastane poeg

on talus abiks, mõlemad on ka
lüpsnud, aga mitte kooliajal.
Kauri: Kooliajal ei saa last rakkesse panna. Aga poisist on hästi
suur abi. Ta on 17 ja aitab, kui
vaja, käib lüpsmas ka. Aga pigem
ei jätku noortel tänapäeval aega.
Elu on nii ära organiseeritud.

Koolja hobid ja...
ja sõbrad, nende
Marge M:
jaoks peab ka aega jääma.
...

Kauri: Kui neil on oma tegemised, mis neid huvitavad ja
arendavad, siis on hea. Sundida
ega rakkesse panna neid ei saa,
siis tekib ebameeldivustunne
kiiremini.
Marge M: Me

ei ole ka päris

Üllar M: Seedril oli põhimõte,
et väiketalud, peretalud on riigi
julgeoleku tagajad.
Marge M: Võrreldes Läti
ja Leeduga paistab Eesti väga
vaenulikuna põllumajanduse
suhtes. Tulevad direktiivid ja siis
varjutakse nende taha.
Üllar M: Mis on soovituslik,
see

muudetakse

kohustusli-

kuks...
Kauri: Eks direktiivid ikka

mõjutavad. Tavaliselt, kui mingid määrused tulevad, siis nad
midagi kitsendavad. Piiranguid
kipub juurde tulema. Uus veeseadus on kõige kujukam näide.
Tihtilugu tundubki niimoodi, et
ametnike arvates on tootjad päris
rumalad, teevad kõike pahataht-

likult, keskkonda saastavalt.
Üllar M: Eriti talupidajad,
kellel on tootmine oma õue peal.
Kauri: Normaalne inimene

ikka vaatab ise ka keskkonda sellise pilguga, et see oleks elukõlbu-

lik. Tahtlikult ei hakka ju midagi
sellist... Erandeid on alati, aga

üldjuhul inimene ei taha ju kahju
tekitada. Kiputakse arvama, et

tootja toodabki selle eesmärgiga,
et tahab hirmsasti reostada. Meil
kiputakse üleforsseerima neid
asju. Ühest küljest on kontroll
väga vajalik, aga vahel tuleks ka
tervet mõistust säilitada.
Marge M: Sellised üle 1000
lehmaga farmid nagu Järvamaal
on eriti suured reostajad. Mõelda,
et selliseid mammuteid lastakse

Eestis teha. See annab kohe ühes

sundinud.

kohas suure reostuse.

Räägiks riigi osast ka.
Kauri: Vaatame, mis nüüd
juhtuma hakkab. Äkki hakkavad
põllumajandussõbralikumad tuuled puhuma.

suure tootmise juures alati suu-

Kauri: Keskkonnariskid on
remad.
Üllar M: Kodila majandis

olid laudad hajutatud, nüüd on
suured kompleksid ühte kohta

kokku toodud...

Kiputakse arvama, et tootja toodabki selle eesmärgiga, et tahab
hirmsasti reostada. Meil kiputakse
üleforsseerima neid asju.

Karjad on laudas sees kogu
aeg...

Üllar M: Vabapidamisega
laut on ühest küljest hea, aga

kas on ikka nii loomasõbralik,

gut pole vaja. See kurnab loomi,
aga mida kõrgem toodang, seda
täpsem peab olema söötmine.
Loom on tänapäeval aretatud
tootmismasinaks.
Aga toetused?
Marge M: Nagunii on need

ebavõrdsed. Kui eestlastelt need
ära võtta, saaksime kindlasti

hakkama.
Kauri: Mis põllumajandust
puudutab, on toetused üks suur
teema. Kõige tähtsam polegi see,
kui palju oma riik raha annab.
Paraku on laiem kuvand, et
põllumeestele antakse niisama
seda raha kätte. Meie pigem

võidaksime, kui toetused üldse
ära kaoksid. Meie konkurentsi-

võime on tõenäoliselt tugevam
ja vastupidavam. Riik on meid
kõvasti karastanud. Euroopas on
nad mammonaga ära harjunud.
Üllar M: Aga inimestele läheks
toit kallimaks. Toetused on selleks, et toit oleks inimese jaoks
odavam.
Kauri: Laiemalt pole sellest

aru saadud.
Marge M: Konkreetsed näited

toetuste maksmisest on aasta
lõpus. Pressiteade selle kohta, et põllumeestele on kantud
miljoneid, tuleb varem, kui see

raha laekub. Me rendime maid
ja kohe helistatakse, miks maamaks on maksmata. Inimesed
on nii kurjad, aga ma pole veel
sentigi saanud, mul ei ole, millest
maksta.
Teeme siis kokkuvõtte.

Kauri: Tootmine ei ole jätkusuutlik, kui seda ei arenda. Üks
hea asi selle töö juures on see,
et kui oled iseendale tööandja,
siis sul ei saa töö kunagi otsa.
Palgatööl ei ole sa kunagi kindel, kas tööandja on alles või
saad koondamisteate. See, kas
sa ka väärilist tasu saad, on juba
iseasi.
Marge M: Piim on laual ja
kartul on keldris.
Üllar M: Liha saad ka.
Kauri: Jah, nälga ei jää. Talumehel seda muret ei ole, toidulaud on omast käest võtta.
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Reformid on usu ja usalduse
Tõnis Tõnisson

8. novembril, päev pärast seda, kui sotsiaaldemokraadid ja IRL tegid Taavi Rõivasele
ettepaneku peaministri kohalt tagasi astuda,
kohtume toimetuses Raplamaa Omavalitsuste
Liidu (ROL) juhatuse esimehe, Juuru vallavanema Margus Jaansoniga.
Ametlikke avaldusi pole veel
tehtud, aga kõik teavad selletagi, et uue valitsuse panevad

kokku Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Isamaa ja Res Publica Liit ning
peaministri koha võtab vastu
(seda ei ole keegi kellelegi veel
pakkunud!) kolm päeva varem

Keskerakonna esimeheks saanud JüriRatas.

Margus Jaanson on elevil

–

Eestit raputanud valitsuskriis

on justkui õhuakna avanud
puhang, mis toob aastatega
läppunud kabinetiõhku tubli
sõõmu värsket hapnikku. Me
räägime sellest, kus Eesti
praegu on. Margus Jaansoni

seisukohad on esitatud kursiivis.

Reformierakonna jutud

liberaalsest majanduspoliitikast ei ole pädevad

–

loogikat

selle erakonna käitumises
ei ole tegelikult juba ammu
enam, parempoolset majandusloogikat ainult imiteeritakse
(riigiettevõtetes toimuv ja Riigi

seda reformi läbi viiakse. Igasuguse reformi edu pandiks on
usaldus. Haldusreform sellisel
kujul, nagu Reformierakond
seda ette valmistas, ei ärata usaldust ega anna usku
tulevikku. See on ka põhjus,

miks paljud omavalitsused,
teiste hulgas Juuru, on reformi
suhtes opositsioonis. Täna on

reformi

eesmärk selgelt välja

ütlemata ja reform ise sisuga

Kinnisvara AS-i kaudu turgu

solkiv tegevus). Küsimus pole
ju selles, et riigis ei ole raha
seda lihtsalt ei osata kokku
korjata ja jaotatakse valesti.
Reformierakonna mantra
on olnud „riigi rahandus on
–

kontrolli all“, aga eesmärk olla
iga hinna eest võimul pimestab
isegi maailmavaate ning kaugeneb tegelikust elust Eestis.
Tegelikult nad ei tea, kuidas
riigi majandus- ja rahanduspoliitikat vajaduspõhiselt ellu
viia.

Eestil on president, kelle
suhtes on ootused praegu kõr-

gel. Kui siia kõrvale saaksime
veel ka väärika valitsuse, siis
võiks lõpuks hakata rääkima
ka regionaalpoliitikast. Taavi

Rõivase valitsus oli häbiväärselt üleolev, aga ka ebaaus
oma rahva vastu. Seal ei olnud
grammigi riigimehelikkust ja
vastutustunnet. See on viinud
riigi ummikusse.

Eesti tulevikule on määrava
tähtsusega haldus-territoriaalne reform, õigemini see, kuidas

täitmata. Küsimus ei ole ju

omavalitsuste saamatuses,
kuigi just seda on püütud
rõhutada, vaid milleski muus.
Milles?

Jaanson usub, et omavalitsu-

sed, kes on leidnud naabritega
ühisosa ning peavad nendega

konstruktiivseid, kõiki pooli
läbirääkimisi,
jäävad kindlasti ka algatatu
juurde.
Seda ongi vaja olnud. Samas
on hulk omavalitsusi, mis
saaksid ka praegu iseseisvalt
kenasti hakkama ja mille sunhuvitavaid

duslik ühendamine ükskõik
kellega ei muuda piirkonna

inimestele elu lihtsamaks, vaid
toob hoopis probleeme juurde.
Siinkohal on Margus
Jaanson kriitiline riigikohtu

aadressil, kuhu abi saamiseks
omavalitsused on pöördunud.
„See, et kaebuse lahendamine

on veninud mitmele kuule
ja ületab nüüd juba kõiki
haldusreformi seadusega ette

antud tähtaegu, sunnib vägisi

kahtlema võimude lahususe ja
Eesti Vabariigi kohtusüsteemi

sõltumatuses. Otsusest, mida
oodatakse, sõltub Eesti riigi
paljude piirkondade tulevik
ja sellega venitamine ning
poliitikute jätkuv enesekindlus
sunnib mõtlema, et otsustamatus tähendab, et tegelikult on
otsus kusagil juba ära tehtud.
Tol teisipäeval, 8. novembril,
loodab Jaanson veel, et uus,
lähiajal formeeruv valitsus
toob siia selgust. „Vasakpoolsetel on hea võimalus tekitada
Eesti riigile uus sisu,“ ütleb
ta. Tema, nagu paljud teised,
ootab, et uus valitsus keerab
reformi tagasi ja vähemalt
sundliitmiste teema võetakse
maha. Jaanson möönab, et
selle tagajärjel võidakse tagasi
võtta ka mingi hulk lepingutele juba antud allkirju, mis
on sinna pandud sundliitmise
hirmus, kuid see ei tähendaks
kindlasti haldusreformi peatumist.
Senine ebademokraatlik
Reformierakonna valitsus on
õhutanudrahvast omavalitsuste vastu, rääkides rahaahnetest
ja kümne küünega oma toolist
kinni hoidvatest vallavanematest.

Tulemuseks on, et rahvas on
passiivne, ei usalda poliitikuid
ega ka kohapealseid juhte.
Me kõik vajame suuremat
usaldust.

Rapla vallas
ei muutu midagi
9. novembril, kui Riigikogu otsustas umbusaldada 63
häälega peaminister Taavi
Rõivast, peetakse Kodilas rah-

vakoosolekut. Päevakorras
on kaks päevakorrapunkti:
haldusreform ja kohalik hariduselu. Nad on omavahel
seotud
üks tingib teist.
Koosoleku läbiviijateks on
vallavolikogu esimees Tarmo
–

Lukk, vallavanem Kalle Toomet ja valla haridusnõunik
Tiina Roosimägi. Peale nende
on saalis veel 14 kohalikku

osavallaga uus vald, mille
keskus asuks Raplas ja nimeks
oleks Rapla.

Küsitakse, mis muutub reformiga Rapla valla elanike
jaoks. Tarmo Lukk kinnitab
veenvalt, et mitte midagi,
muutusedpuudutavad rohkem
muid piirkondi. Keegi tahab

teada, kas Kabala kool võib
liitumise järel kaduda. Hari-

dusnõunik Roosimägi seda
kartust otseselt ei kinnita,

kuid tõdeb nukralt, et õpilaste
arv on seal 55 piirimail. Ko-

dilas teatakse väga hästi, et
see number peegeldab ohtu.
Ka siis, kui

Kui vald võttis suuna Kodila
kooli likvideerimisele, püüti
vaielda, paluda ja tõestada,

siis ei võetud kogukonda
kuulda.
hinge. Kui mõelda, et Rapla
linna analoogsele koosolekule
tuli 16 inimest, siis võibKodila
koosolekut isegi üsna esinduslikuks pidada.
Tarmo Lukk räägib sellest,
keda ühinema kutsuti ja kes
lõpuks ühinevad: sel hetkel on
kindlad Kaiu ja Raikküla, aga
tundub, et ka Järvakandit ei
ole päriselt veel mahakantud.
Ettevalmistavate aruteludega
on jõutud nii kaugele, et liitumise järel peab sündima paari

Tarmo

Lukk

liitumist ei

tule.
Küsitakse,

kuidas
bitub

soKaiu

eraldi seisva
tükina uue
Rapla vallaga. Siinkohal avaldab
vaoshoitud

arvamust, et seni igasuguseid
läbirääkimisi vältinud ja riigikohtu otsust ootava Juuru
valla käitumine on Rapla
juhtidele mõneti mõistmatu


milleks mõttetult venitada,

nii võib lõpuks kõigest ilma
jääda. Kes tahab, võib sellest

nii aru saada, et kui Juuru ei
jonniks, siis saaks tema koos
Kaiuga kerge vaevaga Rapla
osaks muuta. Tarmo Lukk

seda öelnud ei ole.

Vahastlased olid rahvakoosolekul pigem
Mariliis Vest

liitusid. Vahastlaste ette olid

KaiuRaikkülaRapla ühinemi-

2017. aasta eelarves loodetakse
suuremat palgataset. Kõikidele nendele probleemidele
loodetakse ühinemise käigus
lahendus saada. Reinumägi
lisas, et uues omavalitsuses
muutub teenuste kvaliteet pa-

Laupäeval, 12.
novembril Vahastu
kultuurimajas toimunud haldusreformi
rahvakoosolekul
osalejaid küll jagus,
kuid ettepanekute ja
küsimuste osas oldi
pigem tagasihoidlikud.

Reinumägi ning vallavolikogu esimees Sulev Viiron.

tulnudKaiu vallavanem Erika

Rahvakoosolek startis pärastlõunal, kella kahest. Enamik
huvilisi olid selleks ajaks
kohad sisse võtnud, kuid oli
ka neid, kes alles poole pealt

Kahetunnises

ettekandes

tutvustasid nad külarahvale
sega kaasnevaid muudatusi,

remaks. Ka seda vallavanem

põgusalt ühinemislepingut ja
muud ühinemisega seonduvat.
Viiron kiitis vahastlasi, sest
võrreldes Kaiu ja Kuimetsa
rahvakoosolekuga oli kohal

ei kartnud, et uues suures

vallas nende inimesed sõna
ei saa. Kuigi valimine toimub
ühes ringkonnas, on ta kindel,

rekordarv inimesi

inimesi.

–

kokku

kakskümmend kolm.

Reinumägi tõi kuulajateni
mõned punktid, mis Kaiu vallas paraneb, juhul kui Raplaga
ühinetakse. Näiteks puudub
hetkel vallal arenguspetsialist ning tuntakse puudust
strateegilisest planeerimisest.

Foto: MARILIIS VEST

Nagu haldusreform ette

näeb, saavad valla inimesed
osaleda hääletusel. Kõik Va-

hastu 111 elanikku võivad
seega kaasa rääkida. Sellegipoolest rõhutas Reinumägi,
et volikogul pole kohustust

maksmine pannud piirangud

nende hääli arvesse võtta.
Elanike arvamuse väljaselgitamine toimub 7. ja 8. det-

erinevatele investeeringutele.

sembril elektrooniliselt või

Veel on vallale võetud laenu
Haldusreformi rahvakoosolek
Vahastu kultuurimajas.

et volikogusse pääseb ka Kaiu

Ka Kaiu valla palgatase on

11.12. detsembril sedelitega.

maakonna lõikes kehvim ning

Rahvalt küsitakse, kas toe-

11

Haldusrefom

küsimus
mida teha selle suure (ja te-

kas see kannab endas Eestile

gelikult päris hästi hoitud)
hoonega? Vallavanem heidab

ka mingit ohtu.

küsimusena õhku ühe võima-

huvita, sest „vasak-kalle“ on

takse teist päevakorrapunkti,

likest lahendustest: kui lõhuks

paaril esimesel päeval tõsiselt

kuigi ka sealt ei ole mingeid

maha ja ehitaks raamatukogu,

erutanud vaid Reformiera-

üllatusi loota.

lasteaia ning külakeskuse tar-

konda

Arutelu on suhteliselt loid.

Otseselt ei sea keegi liitumisi
kahtluse alla, aga ka palavat
heakskiitu ei tule. Pigem ooda-

beks kusagile mujale midagi

jõuline vastandumine
kellegi või millegagi on mitmel

Veiler toob koosoleku ette

väiksemat ja lihtsamat? Val-

viimasel aastal aidanud neid

statistilised näitajad: koolis
on veel järel 12 seitsme- kuni
kuueteistaastast õpilast ning

lavanem ei ütle, et nii peaks
tegema, ta jätab otsustamise
kohalike eelisõiguseks. Kui
kogukond oskab midagi paremat välja mõelda, siis ei

mitmest keerulisest olukorrast

Põhikooli direktorikt Ingrid

15 lasteaia last. Neid teenin-

dab 17 töötajat… Õppeaasta
alguses oli kooli nimekirjas 16
last, mõne esimese kuuga on 6
õpilast lahkunud.

Saalist küsitakse, kas niisugust kooli on mõtet edasi
pidada. Valla esindajatele
tuleb see kergendusena, just-

oleks vallal hoone kestmise

vastu midagi. Nii on vastutus
Kodila piirkonna inimeste
jaoks mentaalselt väga olulise
objekti saatuse eest sujuvalt
kogukonna õlgadele lükatud.
Tegelikult õige ka pärast
–

kui kogukonna ettepanekuna,

valdade ühendamist tuleb

mille järele siia tuldud ongi.

tühje hooneid nii palju juurde,
et keegi teine peale vallavalitsuse võiks veel nende pärast

Nii seda serveeritaksegi: kogukonna soovitus kool sulgeda
viiakse volikogu ette otsustamiseks. Saal ei vaidle vastu.
2013. aastal, kui vald võttis

muretseda…

suuna Kodila kooli likvideeri-

Lootus kustub ja

misele, püüti vaielda, paluda
ja tõestada, siis eivõetud kogukonda kuulda. Nüüd süüdistab

usaldus tuhmub

koolijuht vastutustundetuid
lapsevanemaid, kes oma lapsed
Raplasse viisid… ja haridusnõunik noogutab selle peale:
muidugi, kohalikud on ise oma
kooli ja kõik muu hävitanud.
Ometi teavad kõik saalisolijad,
et tegelikult on küsimus usus
ja usalduses.
Üks probleem on siiski veel:

10. novembril, päev pärast
seda, kui uus võimalik valitsuskolmik on alustanud oma

esialgu veel mitte päris ametlikke läbirääkimisi, kohtub

sotside esindus (Jevgeni Ossinovski, Urve Palo, Indrek Saar
ja Hannes Hanso) Tallinnas
bistroos Kukeke grupi maa-

konnalehtede toimetajatega.
Jutuks on see, kui vasakpoolne

sündiv valitsus tegelikult on ja

Raplma

Toimetajaid see eriti ei

Sõnumid

–

16.

välja.

Tundub, et seekord jätab
niisugune taktika eestlased

külmaks, kerge lainetuse võib
esile kutsuda vaid mõnes
kaugemas riigis. Eestit ja
kohtumisele tulnud toimeta-

jaid huvitab muu: milliseid

Enno Alliksaar (esiplaanil) vastakuti Mart Järvikuga. Tegelik arvamustetasakaal selgub
Järviku sõnul rahvahääletusel.
Foto: Siim Solman

muudatusi toob uus valitsus.

On mõistetav, et esialgu ei
osata neile küsimustele veel
väga täpselt vastata, aga mingi
ettekujutus võiks ju ikkagi
juba olla.
Paraku on ainult see kindel,
et julgeolekupoliitikas muudatusi ei tule, kõik muu on võimalik. Ah-jaa, haldusreform
viiakse ka ikkagi sellisena
lõpuni, nagu ta Reformi poolt
kavandati, ja sundliitumised

Järvakandi rahvakoosolek

kujunes elavaks
Siim Jõgis

tulevad…
Keegi ei räägi riigikohtus

käsil olevast protsessist, seda
poleks nagu kunagi olnudki.
Võib-olla polegi? Keegi ei ütle,
et omavalitsuste aeg peab
lõppema valitsetudküll juba,
aga haldusreformist rääkides
on selline hoiak väga selgelt
tuntav ja see ei sisenda usku
ega usaldust.
-

tagasihoidlikud

Esmaspäeva, 14.
novembri õhtul oli
Järvakandi kultuurihallis väga selgesti
tunda, kui oluliseks
peavad kohalikud
inimesed haldusreformiga seotud küsimusi. Toimus esimene
rahvakoosolek, kus
tutvustati valminud
ühinemislepingut
Kehtna vallaga.
Ei saa küll öelda, et kohal

oleks olnud saalitäis rahvast,
tatakse Kaiu-Raikküla-Rapla

liikuda ei saa, saavad koju

juba ainuüksi sel põhjusel,
et Vahastu kirik teeb koostööd Järvamaa kirikutega.
Vanaproua soovib, et Vahastu
liituks Türiga. On ju Vahastu ajalooliselt Järvamaa osa

tellida hääletuskasti.

olnud.

ühinemist uueks kohalikuks
omavalitsuseks. Vastusevariantideks on JAH ning EI.
Kes hääletamiseks kodust ära

Protestiv vanaproua
Üht kuulajat huvitab, kas
Eesti vabariigi valitsuse va-

hetus hakkab kuidagi haldusreformi mõjutama. Reinumägi

ütleb, et on öeldud, et protsessi
seisma ei panda, ainuke, mis

võib muutuda, on sundliitmise
„Ma usun, et oodatakse
ära riigikohtu lahend, aga see
on minu isiklik arvamus,“
ütleb ta.
osa.

Vahepeal tõstab häält üks

Reinumägi leiab aga, et kuna
uuringute järgi Türil rahvaarv
väheneb, peab ja tuleb liikuda
kõrgemale ning Harjumaa
poole. Vanaproua Elma liigub
nüüd minu poole teadmisega,
et ka mina olen Türi vallaga
liitumise kohta sõna võtnud.
„Me teeme selle ära, eksole!
Jumal sind õnnistagu, laps,“
sosistab ta mulle kõrva. Ta
lisab, et tema suur unistus

oleks üldse Vahastu valla
moodustamine.

vanem proua, keda tunnevad
ilmselt kõik Vahastu inimesed

Toetus omaosaluste

ja tõenäoliselt ka Kaiu ja

katteks

Kuimetsa rahvas. Proua Elma

Lõpetuseks rääkis Reinumägi Kaiu valla investeeringuvajadustest, mis on välja toodud

ütleb sõjakalt, et Vahastu
kuulub Järvamaa külge. Seda

ühinemislepingus. Kaiu vald

kuid tublisti üle viiekümne

saab vabatahtlikulühinemisel

inimese oli kindlasti kohal.
Järvakandi puhul on haldusreformi kontekstis olnud

toetust ca 300 000 eurot, mis

läheb omaosaluse katteks,
ülejäänud

investeeringute

õhus võimalused ühineda

raha tuleb meetmetest.

Vändra, Kehtna ja Rapla suu-

Välja on toodud Kaiu lasteaed Triinutare (kogumaksumus 850 000, omaosalus
340 000), Kaiu põhikool (kogumaksumus 750 000, omaosalus
112 500), Kabli puhkebaas
(kogumaksumus 55 000, omaosalus 8250), tuletõrje veevõtukohad (kogumaksumus 32 000,
omaosalus 32 000) ning Kaiu

nal. Kuna valdade ühinemisel

on riik seadnud tingimuseks,
et uues omavalitsuses peab
olema vähemalt 5000 elanik-

katki. Kaiu vallas toimusid

ku, ei jää Järvakandil midagi
mingis suunas tuleb
üle
ühineda. Statistikaameti
andmetel oli 1. jaanuari 2016
seisuga Järvakandis elanikke
1256. Küsimus, kus suunas
ühinemine ette võtta, on
tekitanud kohapeal vastakaid
arvamusi. Näiteks on välja
kujunenud grupp inimesi, kes
toetavad väga selgelt Rapla
suunda. Nende eestvedajad
on Järvakandi aukodanikud
Ants Sepp ja Enno Alliksaar,
kes kogusid oktoobris Rapla

rahvakoosolekud Kaius, Kui-

suunal ühinemiseks kodani-

metsas ning Vahastus.

ke allkirju ning kokku tuli

aleviku basseini ümberehitamine (kogumaksumus 23 000,
omaosalus 23 000).

22. detsembril peaksid kõik
vallavolikogud tegema istungi
ja otsustama, kas ühinetakse
praegusel viisil Rapla-KaiuRaikküla või jääb see protsess

–

neid ligikaudu 400.

See number on siiski mõneti küsitav, sest osa allkirju
kordusid ning osa oli antud
inimeste poolt, kes tegelikult

Järvakandis ei ela. Ometi on
see väga kõnekas

kohast ära ning Järvakandi
inimesed ei pea hakkama
sõitma Kehtnasse või vas-

tupidi, et saada ligipääsu
mingile teenusele. Loodavale
omavalitsusele on välja paku-

number

tud isegi kolm nimevarianti:

isegi juhul, kui seda tuleb
mõnevõrra vähendada. Siiski
tuleb mainida, et need allkirjad koguti kodanikualgatuse
korras ning mingisugust
juriidilist sidusust neil volikogu jaoks ei ole.
Nii Järvakandi kui ka
Kehtna vallavolikogu on
ära teinud suure töö ning

Kehtnakandi, Kõnnu ja Hiie.
Lepinguvariant on praegu
avalikult üleval ning kõik

valmis saanud ühinemisle-

kas leping allkirjastada. Sealjuures ei ole rahvahääletuse
tulemus nende jaoks siduv.
Maakeeli öeldes sellega ei
tule otsustajatel tingimata
arvestada. Siiski ütles Järvakandi vallavanem Mart Järvik, et kui rahva arvamus on
ühele või teisele poole selgelt
kaldu, siis oleks volikogul
ilus sellega arvestada.
Mis puudutab veel uue
omavalitsuse võimalikku
nime, otsustatakse ka see
rahvahääletusel. Järvik tegi
ettepaneku, et inimesed ise
saaksid samuti erinevaid
nimevariante hääletusel
välja pakkuda. Näiteks on
õhus olnud nimi Järvakandi
–Kehtna ühendvald. Järvik
lisas, et kui alguses oli öeldud, et sidekriipsuga nimesid
olla ei tohi, siis nüüd sellist
piirangut ei ole.
Vastuseks Ants Sepa ja
Enno Alliksaare kogutud
allkirjadele ütles vallavanem,
et temale on saabunud hulgaliselt kirju, milles inimesed
pooldavad ühinemistKehtna
suunal. Tegelik arvamustetasakaal selgub tema sõnul
rahvahääletusel.

pingu, mida esmaspäevasel

rahvakoosolekul tutvustati.
Praeguse seisuga tundub, et
Kehtnaga ühinemine ongi
Järvakandi ainuke võimalus,
sest 26. oktoobri volikogu istungil otsustasid saadikud, et
Rapla suunal läbirääkimised
lõpetatakse. Osale esmaspäeva õhtul saalis viibijatele see
otsus siiski ei meeldinud ning

selle vastu tõstetika häält.
Järvakandi ja Kehtna
ühinemislepingut tutvustas
läbirääkimiste koordinaator

Evi Gulbis. Tema jutu põhjal ühineksid Järvakandi
ja Kehtna võrdsetel alustel
ning moodustaksid täiesti

uue kohaliku omavalitsuse.
Selle sees moodustatakse

kaks osavalda keskustega
Kehtnas ja Järvakandis. Seal-

juures säilitavad mõlemad

oma praeguse sümboolika.
Samuti lubatakse lepingu
kohaselt võrdselt ära jagada

uue vallavalitsuse ametnikud. Mõlemas keskuses asuks

tööle kümme ametnikku.
Samuti kõlas esmaspäeva

õhtul lubadus, et avalikud
teenused ei kao kummastki

saavad sellega 5. detsembrini

tutvuda ja parandusettepanekuid teha. Pärast seda

tuleb rahvahääletus, mis
Järvakandis leiab aset 10. ja

11. detsembril. Edasi tuleb
kahel volikogul otsustada,

–

n2ov0em1b6r
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Inimen

Raplma

Sõnumid

16.

n2ov0em1b6r

Helerin Väronen

Margus Lattik (43),
tuntud nime all Mathura,
on luuletaja ja tõlkija
ning tal on oma väike
kirjastus nimega Allika-

äärne.
Olekult on Mathura soe ja südamlik. Räägime temaga ta hiljuti
ilmunud esimesest proosateosest
“Jääminek”, tema kirjastuse tegemistest ja üldse kirjandusest ja
selle tulevikust.
“Jäämineku” kohta ütleb Mathura ise, et ehk on see hoopis
pikaleveninud luuletus. Raamat
jutustab loo ühest üksinda jäänud vanamehest mahajäetud
maastikul. Peategelane Manivald
mõtleb möödunule ja arutleb, mis
on saatus, mida tähendab aeg ja
mida peidab talve kõikehõlmav
vaikus.

“Jääminek” sai inspiratsiooni
Kasari jõe luhast ja tühjenenud
küladest. Kuidas täpsemalt see

idee tuli?
Ma olen ise otsapidi pärit Lää-

nemaalt. Mu ema ja ta vanemad
on pärit Lihula lähedalt. Muidu

elasin ma Tallinnas, aga kõik
koolist vabad ajad olime seal
maal. Nii et selles mõttes on see
maastik mulle hästi tuttav. Kidur
ja askeetlik, aga samas kuidagi
hästi rahulik. Seda raamatu ideed

konkreetselt olen ma päris mitu
aastat juba endaga kaasas kandnud. Ja mulle tundub, et sellel on
olnud võib-olla rohkem kui üks

tõuge, kust see lugu täpsemalt
sündis minu jaoks. Aga üks ajend
kindlasti oli see, et ma käisin seal
Kasari luhal, nüüd hiljem.
Iseenesest seal ongi üks selline

luhasaar, kus ei ole küll kindlalt
teada, et seal kunagi elatud on.
Seal on küll kunagi olnud üks

kaev ja sealt on käinud talvetee.
Sealt on liigutud kindlasti. See on

Elu ja aeg polegi selline asi, millel oleks

väga piiritletud algus ja lõpp, vaid see on pigem selline kulgemine läbi erinevate hetkede, ütleb Mathura.
Fotod: SIIM SOLMAN

Maastikest,
milles me elame

selline kõrgem koht Kasari luhal,
mis ka tulvavee ajal jääb veest
välja. Ja omal ajal on kindlasti
need tulvaveed olnud suuremad.
Ja sellest käigust sinna luhale
mul tekkis mõte, et kui seal keegi

elaks, kuidas see siis oleks.

Kas peategelasel Manivaldil
on reaalne elus vaste olemas?

Kust tema kuju tuli?

mõte õhku, et me oleme tänapäeval harjunud, et selleks, et oleks
huvitav, peab koguaeg midagi
ümberringi toimuma. Aga tegelikult võib elu olla väga huvitav
ka siis, kui väljaspool toimub
väga vähe. Kuigi tegelikult on
seal väljaspool ka alati midagi.
Looduses toimub alati midagi,
mingit staatikat ei ole.

Otseselt mitte. Võib-olla on

see selline hüpoteetiline pro-

Mida talve vaikus endas pei-

jektsioon, et kui ma ise vana

dab? Mis seal põnevat on?

mehena elaksin sellises kohas,

Ma olen nüüd viimased seitse-

et kuidas ma seal oleksin. Mida
küll tõenäoliseltkunagi ei sünni.

kaheksa aastat põhiliselt elanud

Ja võib-olla teine selline väike

Ja see oli vist kaks talve tagasi,

ajend või eeskuju oli mõned
aastad tagasi nähtud dokfilm. See

kui oli mingi periood, et oli ikka

tardumuse aeg.
Mis on sinu jaoks saatus? Ja
aeg?
Saatusele mõtlesin ma palju
seda raamatut kirjutades, just
seoses oma vanaisaga, kes 1945.

et kahtlemata meie elus juhtub
asju, mida me ei ole ise valinud,

siiski tagasi. Mõtlesin palju tolle
aja inimestele ja oma vanaemale,
et kuidas ta kõike seda üle
elas. Kas nad olid oma saatuses
pettunud? Kuidas oleks nende elu

raba peal too talv. Ja siis ma
kuidagi avastasin enda jaoks

elasid Soomaal. Ja olid samamoo-

talve.

teistmoodi.

Seal olid üks mees ja naine,
kes elasid eraldi. Aga nad olid

kuidagi rahul oma eluga. Ja ma
mäletan, et seal oli stseen, kui
naine küsib mehelt, et kas sul
igav ei ole siin üksinda elada.
Mees vastas: “Ei noh, ega igav
mul siin küll ei ole.” Sealt jäi

Talve võetakse surma sümbo-

Ühes paigas peategelane mõ-

lina looduses. Mina leidsin, et
vähemalt siin, Eestis, pigem see
ei vasta tõele. Kui looduses ongi
mingi surma sümbol, metafoor,
siis pigem on see sügis. Kui talvel

tiskleb selle üle, et nüüd, kui
ta on juba vana mees, elab seal
üksinduses ja tal on justkui
väga palju aega, et ehk on aeg
illusioon. Meile tundub nooremana, et aega justkui pole, aega
napib. Aga võib-olla aeg ei lükka
meid tagant, vaid meie lükkame
aega tagant, me ise sunnime end
kiirustama. Elu ja aeg polegi

käia metsas või raba peal, siis
mida aeg edasi, seda enam näed
märke, kuidas loodus valmistab

end kevadeks ette. Selles mõttes
talv tegelikult minu arust ei ole

ettemääratust?

seal palju aastaid, kuid jõudis

võis olla Mark Soosaare film, mis
di tulvavee ajal kõigest muust
suhteliselt ära lõigatud, veega
ümbritsetud.

hulgas kirjandust. See toetus
on suur põhjus, miks raamatud

Ma usun teda selles mõttes,

rääkis paarist vanainimesest, kes

talve ka. Ma käisin hästi palju

Kas sa ise usud saatust,

aastal Siberisse küüditati. Ta oli

kulgenud mõnel muul ajal? Raamatus olen peategelase isiklikku
ellu põiminud traagilisemaid
sündmusi, mis teda on mõjutanud, ka selle küsimusega, et kui
asjad oleks läinud teistmoodi,
kas ja mis oleks temas siis olnud

Lelles, kus on ümberringi rabad.

erinevate hetkede.

jastamisest ära ei ela. Meil
Eestis on suur kingitus Eesti
Kultuurkapitali näol, mis meie
kultuuri suuresti toetab, seal-

selline asi, millel oleks väga
piiritletud algus jalõpp, vaid see
on pigem selline kulgemine läbi

vähemalt praeguses hetkes me

ei ole ise valinud. Aga ma
arvan, et nende ettemääratuste sees meil on siiski omad
valikud, et kuidas me nendes

ettemääratustes käitume. Selles
suhtes ma ei usu, et saatus/

ettemääratus oleks absoluutne.
Kindlasti elu annab meile min-

gisuguse raamistiku, mille sees
me tegutseme ja kuskilt maalt
on me valikud piiratud. Mulle

on meeldinud Gandalfi sõnad
“Sõrmuste isandas: “Me ei saa
valida aega, milles me elame.
Saame ainult valida, mida meile
antud ajaga peale hakkame.”

Sul on oma kirjastus Allikaäärne. Kuidas sellisel väiksel
kirjastusel hakkamasaamisega on?
Ega ma puhtalt ainult kir-

üldse ilmuvad. Muidu oleksid
riskid päris suured. Loomulikult iga kirjastus panustab
sinna oma tööd, aega ja raha.
Aga see toetus võimaldab ikka
toime tulla, ja laseb jõuda sinna,
et sa ei maksa vähemalt peale
sellele, mida sa teed. Ma olen
seda võtnud ka poolhobina või
missioonina.
Väikekirjastusel on ka oma
eelis, mul ei ole kedagi palgal.
Kui ma kedagi kaasan, siis
konkreetse raamatu jaoks. See
annab teatud dünaamikat. See
on võimalus teha seda, mis
mulle endale meeldib, mida
tahaksin teistega jagada ja mida
tahaksin Eesti kultuuriruumi
talletada, eriti mis puudutab
tõlkekirjandust.

Kuidas sa need raamatud
leiad, mida sa tõlkida ja välja
anda tahad?
See on päris suur töö ja otsing.
Sellel suvel ilmus üks tõlge
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Me elame väga tänuväärses

meil midagi kuulda, ennast

kirjastuse alt, mis oli tõlkija
välja pakutud, aga mulle tundus,
et see teos väga hästi sobitus.
Kui ma loen võõrkeelset kirjandust, siis sellise pilguga, kas ma
tahaks seda tõlkida ja kas ma
tahaks seda välja anda.

situatsioonis, meil ilmub palju raamatuid, ka algupärast
kirjandust ja küllaltki palju

kuulda. Ehk need raamatud ka
maailma.

Mis keeli sa oskad? Mis keel-

tõlkekirjandust. Tasakaal ei
pruugi küll ideaalne olla, aga
laias laastus on pilt rahuldav.
Olgu see kirjastus kui väike tahes, loodan anda enda panuse, et
luua ja säilitada neid väärtusi,

tes sa loed?

millesse ma ise usun.

saab maailmasuurt kirjandust

Valdavalt inglise keeles, aga

suunavad sinnapoole, et osata

kuulata ennast, osata kuulata
Eks mõnes mõttes on ka Lelle
üks pisike allikas, kust see kirjandus ilmale voolab. Igatahes
mulle meeldib see kontrast, või
idee, et ka nii väikeses kohas
välja anda.

saan üsna hästi hakkama vene

Kes su lemmikkirjanik Eesti

keele ja soome keelega. Olen
tõlkinud ka hindi keelest, see
üks suuremaid Indias räägi-

kirjanduses on?

moodne, ei jälgi pingsalt kõike,

Oleneb, kas vastata lapsele

Milleks üldse luuletusi vaja

Ma olen selles suhtes vana-

on? (Küsimus tuli lapselt.)

tavaid keeli. Kuigivõrd oskan

mis hetkel me kirjanduses toi-

või suurele inimesele. Lapsele

ka hispaania keelt, kuid sellest

mub. Aga on kaks autorit, kes

võiks öelda, et luuletusega saab

keelest pole ma seniajani suht

on mind enim mõjutanud. Üks

kiirelt mingi asja ära öelda,

midagi tõlkinud.
Kui on tõesti mingi huvipakkuv teos keeles, mida ma ise ei
oska, annab otsida tõlkija. Ma
olen välja andnud paar tõlget

on Jaan Kaplinski ja teine on

muidu peaks selle jaoks paksu
raamatu läbi lugema. Luuletustega annab ka nalja teha, ja neid
on palju lihtsam meelde jätta
kui jutte. Laias laastus on luule
kõige tundlikum kirjandusžanr,
sõltub kõige rohkem nüanssidest. Luule peegeldab väga
peenekoelist ja tunnetuslikku
asja inimeses. Luule, nagu ka
muu kirjanduse puhul, tuleb leida need autorid, kes meeldivad
ja sind kõnetavad. Ma arvan,
et kirjanikke on sama palju

rootsi keelest, luuletused, mida

tõlkis Tõnis Arnover. On ka see
variant alati olemas, kui midagi
tõesti huvitab.
Kui palju praeguseks Allikaäärse kirjastuse alt raamatuid

ilmunud on?
Esimene raamat ilmus aastal
2005. Aga esimestel aastatel
ilmuski vaid paar raamatut
aastas. Nüüd, viimased neliviis aastat, olen üritanud kirjastust laiendada. Hetkel ma
annan välja 5-8 raamatut aastas.
Kokku peaks tänaseks päevaks
Allikaäärse märgi alt olema
ilmunud 37 erinevat raamatut.
Autorite hulgas on muuhulgas
kolm Nobeli kirjanduspreemia
laureaati: Tomas Tranströmer,
Derek Walcott ja Andre Gide.

Kuidas sa eestlaste lugemust
hindad? Kas see kasvab või

Artur Alliksaar. Alliksaar on

Olekult on Mathura soe ja südamlik.

“Jääminek”
Helerin Väronen
Lugedes tekib mingi paralleel Tõnu Õnnepalu teosega “Paradiis”. Mõlemas on maastik olulisel kohal ja neid tuleb lugeda
vaikuses. Manivaldi lugu on nukker, melanhoolne, samas on
siingi neid pisikesi, kergelt humoorikaid hetki. Nagu elus ikka.
Kuna olen kasvanud üles

kõrgustike ja käänuliste teedega
piirkonnas, oli natuke raske ette kujutada lagedat maad, teistmoodi maastikku. Sinna sisse elamine võttis natuke aega.
Manivaldi elust lugedes tekib mõte, miks me nii väga kuhugi
kiirustame. Oleks vaid noorena oskust võtta rahulikult, kulgeda, ja olla tänulik kasvõi selle eest, et saad näha uut päeva.
Me võtame kõike nii enesestmõistetavana, kuni seda enam
pole. Pigem peaks aga väärtustama ja tänulik olema ka kõige

pisema asja eest.
Sõnaga jääminek tuli meelde see, et eskimotel on tava oma
vanad, surevad inimesed jääpangale asetada ja saata nad
niimoodi teele sinna algallika juurde. Me elame maastikus ja

saame lõpuks maastikuks.

kahaneb aastatega ja kuidas
osatakse hinnata selliseid

raamatuid, nagu Allikaäärne
välja annab?

Ma võib-olla kirjastajana
lähenen vale külje pealt. Aga

trükikojast öeldake, et tiraažid
aina vähenevad, nii et raamatuid
ostetakse vähem. Samas ma pole
märganud, et raamatuid oleks

hakanud vähem ilmuma. Loogiline oleks justkui, et loetakse
vähem, kui vaadata ümberringi.

Kindlasti loetakse vähem kui
30-40 aastat tagasi. Ja kindlasti on jätkuvalt neid noorte ja
koolilaste hulgas, kes loevad, ja
siis on teised, kes ei loe. Kui aga
võtta lugemist kui sellist, mitte
mõelda selle all kirjandust, siis
arvan, et kunagi pole nii palju

loetudkui praegu.
Tundub, et mõned inimesed is-

tuvad koguaeg kusagil Facebookis. Mida nad seal teevad? Ikka
ju loevad, või siis kirjutavad.
Pigem on küsimus selles, mida
loetakse ja mida kirjutatakse ja
mis kvaliteet sellel on. Ühest kül-

jest tundub, et sotsiaalmeedia ja
arvuti on lugemise vaenlane, aga
ma usun, et seda saab teistpidi
ka ära kasutada.

seniajani suurim keelemängur
ja tunnetaja, kes kunagi elanud.
On ka noori väga põnevaid autoreid olemas, luuletajaid, näiteks
Maarja Pärtna, kes on mu arust
väga omanäoline. Või siis HanneleeleKaldmaa. Noor luuletaja
Marko Veinbergs on minu arust
kõige alliksaarelikum luuletaja,
kes meil pärast Alliksaart on
olnud. Eesti kirjandusel on
tulevikku küll selles mõttes. Kui
noored kirjutavad, siis noored
loevad ka rohkem.
Kust tuli Allikaäärse kirjas-

tuse nimi?
Ma täpselt ei teagi, kust ta tuli.
Kõigepealt tuli nimi ja siis tuli
mõtestus sinna ümber. Tegelikult Lauri Sommeril oli too hetk
ka väike kirjastus Tiivaalune.
Ja see pani mind mõtlema, kuidas kasutada määrsõna nimena.
-

Ja allikas on selline koht, kust
midagi tuleb ilmale, ülekantud

mõttes ka. Kui ma nüüd tagantjärele vaatan, siis see kirjastus
otsibki mingit allikat, kust me
kõik oleme tulnud, aga annab
ka selliseidraamatuid välja, mis
pärinevad kohast, kus mingi

kultuur, haru või suundumus
on tekkinud.
Tore on ka mõelda, et Allikaäärse raamatud võiks olla

sellised, mida on hea allika
ääres lugeda. Tuletab meelde
vaikust ja rahu. Kui alguses sai
räägitud vaikusest looduses, siis
tihtipeale vaikus võimaldabki

erinevaid kui inimesi üldiselt.
Mul on palju autoreid, kes mulle
üldse ei meeldi. Ma olen pigem
rõõmus selle üle, et on need
vähesed, kes siiski meeldivad.
Lõpetuseks küsiks, kuidas sa
üldse Raplamaale, Lellesse

sattusid?
Eks see üks juhuste kokkulangevus oli. Aastal 2002 kolisin
ma Raplamaale. Otsisin uut
elupinda ja juhtus nii, et see
sattus Raplamaal olema. Teisalt,
ma olingi Tallinnast väsinud.
Pool aastat elasin Kaereperes
ja siis mõned aastad Raplas.
Harjusin ära selle tunduvalt
rahulikuma eluga. Ühel hetkel
tekkis soov oma maja ja aia
järele. Ja Lelles oli just sobib
maja olemas. Nüüd olen seoses
perega pidanud jälle rohkem
Tallinna vahet pendeldama.
Aga meiekodu on siiski Lelles.
Juuri ja sugulasi mul siin küll
pole, olen sissetulnu. Kuid ma
olen kodunenud siin ja leidnud

mitmeid mõttekaaslasi.
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Vinge, et juhtub ka imesid isegi ELiit
jääb võimutsemisega vahel jänni...
–

Sõnumid

kõrvale. Mul on hetkel natuke

Eha
Metsallik

hirm uue presidendi pärast

et

need rahandusvolinikud teda
kiusama ei pääseks.

Omamoodi ime, uskumatu,

Lahkus president, kes
veel suvel soovis oma
valitsemisaja lõpus
kolme eesrindlikku
pööret meie rahvale:
et vallad ühineksid, et
sularaha võiks käibelt
kaduda ja et NATO
väed koguneksid meie
maale. Lisaks veel, et
presidendiks pandaks
samasugune rahajünger
nagu ta isegi.
Öeldakse, et amet ei riku meest,
kuid näitab selgesti, kelle laulu sa
laulad, kes/kus on sinu tegelikud
leivaisad. Ja see ei ole mitte Eesti
rahvas, kelle teenistuses ollakse.
Üht vaba rahvast ei tohi (ei saa)
raha kaudu kontrollima hakata.

Uskumatu ime on seegi, et
too Rail Balticu rahandusvolinik, keda vägisi presidendiks
panna taheti ja kes valimised
ära rikkus, jäi võimutsemisest

jätta. Veel on võimalik saada
vastutajaks omalmaal. Selleks, et
külalapsed saaksid käia lähedal
koolis, pole vaja suuri investeeringuid. Selleks, et naised

on vaja enne vahendid
leida, et põllumehed saaksid EÜ

Kusagilt

nõudeid täita. Kui järelkontrolli

käigus selgub, et näiteks kuivatisse on ajutiselt sisse sõitnud

tekkinud

saaksid kodu lähedal sünnitada,

kombain, nõutakse kogu toetus

uus valitsus. Kas keeravad näo

pole vaja suuri investeeringuid.
Kas juhtub ime? Kas keeratakse
nägu rahva poole? Peatatakse

tagasi, kuna ei kasutata sihipä-

on ka ühe päevaga

16.

n2ov0em1b6r

–

veidigi oma rahva poole? Kas
oskavad leida nutikaid ja tarku
lahendusi? Veel on ju võimalik
teadlik ääremaastamine peatada,
kas nad taipavad seda? Veel on
võimalik RB juhtida olemasolevatele rööbastele!

Veel on

võimalik, sama kähku kui uus
valitsus tekkis, haldusreform
ära teha kogu Eestile 15 suurt
valda ja väikesed osavallad, kui
hästi toimivaid omavalitsusi
–

tõesti ümber nimetama peab. Ju
kuidagi peab õigustama rahva
raha eest 20 aastat jahumist ja
segaduse tekitamist.
RMK reform on hea näide
kohapealse vastutuse hävitamisest ja mõistliku metsanduse
lõpetamisest. Meie elukeskkonna
kahjustamine ei ole kellegi asi.

Kui uus valitsus ettevõtetele tulumaksu tekitab, peaksid metsased
maavallad saama oma territooriumilt loodusvarade kasuta-

mise tulumaksu oma bilanssi,
sealhulgas RMK metsa eest. Veel
on võimalik Põllumajanduse
Represseerimise ja Inkvisitsioo-

ni Amet PRIA korrale kutsuda.
-

-

Miinusarved on ennekuulmatu,

uskumatu ülekohus! Veel on
võimalik homod seadustest välja

maaelu hävitamine?

Igasugune kohaliku valitsuse
kaugenemine rahvast on võrdne
vastutuse kaugenemisega. Võim
koondub kõrgele lukustatud
uste taha, väikese kildkonna
kätte, kelle jaoks rahvas on
tülinaks. Selle asemel, et rahva/
tootja/ettevõtja käest nõu küsida,
mängitakse „töötegemist“, tekitatakse prohmakaid, eluvõõraid

otsuseid, mis sobivadki inimvaenulikele süsteemidele. Selles

valguses on positiivne ka brittide
Brexit

–

samuti uskumatu ime.

Vastutus ja otsustamine, oma
elu korraldamine tuleb brittide-

le palju lähemale. Vaatan siin
oma ümbruse rabadetaguseid
kolkakülasid, need olid kunagi
eraldi vallad, otsustamine ja oma
santide eest vastutamine toimus
kohapeal ausalt ja õiglaselt.
Mässatakse siin praegu president Ilvese talu investeeringuga
ning tuntakse kaasa, et ta vaeseke pidi suured laenud võtma,
enne kui EAS-i toetuse sai. Aga
nii toimub ju kõikjal kõigiga ka
külamajade ja suurtes miinustes
põllumeeste investeeringutega.
–

raselt. Isegi RB toetus saabub
alles siis, kui raudtee on viimse
jupini vastavalt plaanile valmis,
ja kui on tehtud muudatusi, võib
toetusest ilma jääda.
“Muudatused“ on enamasti
igal tasandil loogilised, inimlikud, vajalikud, mõistetavad. Ainult kontrollidele on nagu ikka
võim pähe hakanud (peavad nad
ju oma palka õigustama), võimalus juuksekarv lõhki ajada.
Toetusega peibutamisel on jutt
ilus, kuid tegelikus elus kujuneb
omavastutuse kulu 3 korda suuremaks kui lubatakse, kuna...
Kogu Euroopa Liidu toetuste
süsteem on pankade lõa otsas,
peab pankadele tulu teenima. Ka
väike külaselts, kes korrastab
oma külamaja, peab leidma
vahendid ehitamisele lisaks, et
panga protsente pikaajaliselt
tasuda, mis muudkui suurenevad kontrollijate absurdsete
nõudmiste täitmiseks.
Näiteks Vahastu kivikiriku
katuse kulude toetus venis pool
aastat edasi tuletõrje veevõtukoha „puuduste” tõttu, olgugi et
ümbruskonnas on palju lähemal
hulga tiike. Aga pank muudkui
teenib... ja ullike, kes toetust
–

küsis, muudkui maksab!
Kui haldusreformi juurde
tagasi tulla, siis maa administratiivjaotus valdade piirid
on tekkinud ju looduse
järgi
rabade paiknemise,
muinasaegsete liikumisteede
jne järgi. Seal ei ole inimeste
-

-

–

arvuga (5000) midagi pistmist!
Ei pea vaatama koloniaal-Euroopa tekitatud piire Aafrikas
ja Ameerikas, kus sirge piirjoon
on tõmmatud üle põliselanike
kotuste, nagu praegu RB-ga
tahetakse jälle teha.
Ning see ühesugune luuletus,
mis 20 aasta jooksul on kohalikule omavalitsusele-vallajuhtidele
pähe õpetatud, et nad seda ise ka
uskuma on hakanud (nagu üks
kõrberahvas, kellele 40 aastat
sisendati, et nad on väljavalitud
rahvas ja jäidki lõpuks seda
uskuma), et inimeste jaoks
ei muutu midagi, et teenused
jäävad alles, kõlab sama õõnsalt,
nagu kõlas „Euro hinda ei
kergita!“. Jah, hinnad läksid ju
väga pisikeseks.
Praegunegi haldusjaotus on
rahvast liiga kaugel olnud,
peaks minema lähemale. Viimasel oma vabariigi ajajärgul
on kolkakülad olnud ääremaastatud, n-ö areng on toimunud
siiski linnas. Omavalitsuse lä-

hemale minek rahvale, külale ei
nõua suuri investeeringuid. See

oleks tõesti suur ime, kui suurusehulluse teerull peatuks!

Põnevad lugemised, vaatamised, kuulamised
Märt Kubo

paar sõna juttu ajada. Kiita
nende kaunist lillerohket aeda,

president on natuke debiilik, oli

duseadus, mis keelab putukaid

lehti. Ometi saan Postimehe ja

tal halb lastetuba või kas tal on

Eesti Päevalehe kätte paremail

edenevat majaremonti, lapsi

ka vaimseid väärtusi ja huvisid.

ja koeri. Inimesed avanevad
ruttu.
Kord pärast krapsaka eaka
daamiga tervituse vahetamist
kuulsin ma tean sind küll, sa

Üks Kagu-Aasia riigipea laseb

inimtoiduks müüa ja turustada.
Seadust aga muudetakse ja juba
paari aasta pärast on oodata pu-

–

*

Sisearhitekti Ivi-Els Schneide-

ri algatus (LP 5.11.2016) taastada

ammune maarahva komme
külainimesi ja teisigi inimesi
kohates tere öelda on tore. Mäletan neid aegu vanaema juures,

viiekümnendatel olid veel jõus
eestiaegsed kombed. Jalutan
tihti taksipoisiga suure linna ja
meie armsa Rapla tänavatel ja
päris tihtikohe ei saa teisitikui
vastutulijale üks rõõmus tere
lausuda. Tallinnas on koerapidajad kohtudes sõbralikud. Eriti

venelased uurivad, kas koer on
poiss või tüdruk, et siis vastavalt nööri pikkust kohandada.
Niisugune kohtumine on liftis

koosolemise kõrval ainus koht,
kus integratsiooni arendada.

Raplas on samamoodi.
Algatajaks olen harilikult mina.
Sest mulle meeldib inimestega

oled sealt Tammemäe kandist.

kohtuta maha riigi kodanikke,

tukabisnise tõelist läbimurret”

päevil lõuna paiku, pahal päeval
viie paiku pärastlõunal. Paar
kuud tagasi olid postiljonidel

tuhandete viisi. Et kord riigis

(EP, 2.11.2016).
Marko Reikop on „Ringvaates” putukaid proovinud, mõned

autod lehtede laialivedamiseks.
Nüüd on, nagu on, vutt-vutt,
konts ja varvas. Hea, et Rap-

maitsesid, teised mitte. Kas ka
see on uus reaalsus? Et mõne
aja pärast on meil putukaõgijate
algatusrühm, siis raha propagandaks ja inimesed aetaksegi
hulluks. Ärge arvake, et see on
võimatu.

lamaa Sõnumid ja veel mõne
nädalalehe ostan poest.

majja lüüa. Rahvas on rõõmust
hullumas, mõlemal pool.

See on uus reaalsus, öeldakse.

Ohoo! Jätkame siis tervitamist.

Olen vana mees. Mulle meel-

Ilmaelu on täitsa sassis.
ETV-s pühapäeva hilisõhtuti
esitatav Taani krimifilm „Sild”

divad kaduva maailma paljud
asjad enam. Näiteks inglaste
krimifilm „Foyle’i sõda”. Jookseb laupäevaõhtuti ETV-s.

*

on ikka päris tume. Pahad sooritavad jubedaid rituaalmõrvu,
sebiminekäib üle Öresundi silla
kahe riigi vahel, laipu on peaaegu igas osas ja meile näidatakse

*

Pääskylä-Malmström annab
meile teada uuematest trendidest seoses veganipäevaga
(oh taevake, milliseid tobedusi
on välja mõeldud). Mis ta siis
eeskujuks toob?
„Kallile, ebaeetilisele ja ökoloogiliselt väljakannatamatule

*

Andrus Ansip oma peami-

nistri tunnis Vikerraadios ajas

gase minevikuga ja arusaamatu
olevikuga. Naispeategelasest ei

loomsete saaduste tootmisele
otsitakse alternatiive.” Üks

saa aru, on ta vaimselt terve.
Ka ülemused mõistatavad, kas
selline keerukas olevus saab

neist on selline: „Poelettidele

raadiosaates ainsatki arvu. Eri-

Hullem on sellega, et seriaali
autorid esitavad krimiuurijaid

samas võtmes kui kurjategijaid.
Üks on kergelt narkomaan, se-

ikka uurimist läbi viia.

Mis seal imestada, alles arutati
maailmas laiemalt, kas USA uus

ei ole tema probleem, siis kelle

oma see on?

Soome ajakirjanik Terhi

küsijad pöördesse sellega, et
puistas fakte nagu varrukast.
Oma veerandsada igal korral.
Oma seisukohtade ja poliitika
õigsuse tõestamiseks. Minu teekaaslane Haabersti halduskogu
päevilt Taavi Rõivas ei leidnud
peale sõnade ja innukuse samas

neid hoolikalt. Hämar ja jube.

Mida arvab asjast meie tubli

maavanem Tõnis Blank. Kui see

püritakse siiski pigem mitmekülgse kasutusotstarbega kilgijahuga, mille valgusisaldus on
peadpööritav 70%. Seni kehtib
Soomes veel Euroopa Liidu toi-

list vaidlust ja kirge ei tekkinud.

Kõik oli õige niigi.
Paneb mõtlema.
*

Ma pole tellinud õhtuseid

Meie aeg teab palju, kuid
mõistab vähe” (Haljand Udam,
*

2005).
Täna teab enamik rohkem

kui kunagi varem, aga rumalus
laiutab igal pool. Panin tähele,

et peaminister Rõivas istus
parlamendi ees ja näppis alatasa
nutitelefoni. Ehk oleks tulnud
hoopis vaadata rahvasaadikutele silma ja mõelda, mida nad
mõtlevad. Minust, minu poliitikast, tegevuse mõttest siin ja
praegu väikses Eestis.

Mõtlema ja juurdlema peaksime tõesti pikemalt, ja sügavalt.

JALGPALLI

LEHT

Väljaandja: OÜ Nädaline, Rapla 79511, Viljandi mnt 6, tel 489 2133, 5567 3260.

Raplamaa Jalgpallikool -väike
ja suur kogukond!
on aeg, kus hakkab tulema vahe
sisse ka osalejate n-ö ambitsioonides.

Raplamaa Jalgpallikool

Saab selgemaks, kes lastest soovib

2012. aastal loodud Raplamaa Jalg-

pallikool ühendas ühe organisatsiooni
alla kolm seni eraldi noortejalgpalliga
tegutsenud keha. Need olid Rapla JK
Atli, Kohila JK Püsivus ja FC Flora
Märjamaa.

Nelja ja poole aastaga on proovitud
erinevaid viise koolitöö korraldami-

seks treeningtöö, meistrivõistlused
-

jm. Kõike ikka selleks, et olla efektiivsemad ja pakkuda paremat teenust
lastele, lapsevanematele. Kelleltki
teiselt õppida pole olnud, sest igal
piirkonnal on oma eripära.
2015. aasta talve hakul analüüsisime oma senist tegevust ja töötasime
selle põhjal välja süsteemsema korralduse.

Käivitasime selle käes-

oleva aasta märtsist. Peamiseks
kriteeriumiks oli, et saaks tagatud

sportliku poole arendamine ja samal
ajal ei jääks kõrvale hobikorras palli
mängida soovivad lapsed.

likud, kellel on suurem huvi ja
oskused, kaasatakse I ÕT tegevusse
lasteaiaväliselt. Gruppe võib olla
üks või kaks, vastavalt laste arvule

ja tasemele. Samuti võivad grupid
olla poistele-tüdrukutele koos või
siis eraldi. Järgmisel sügisel liituvad
grupiga aga uued lapsed lasteaiast ja
kooli minevad lapsed liiguvad edasi
treeninggruppidesse vastavalt oma

hetkeoskustele.
Treeninggrupid moodustatakse
sedasi, et treeningkeskkond oleks lapsele jõukohane. Esimese ÕT tegevus
toimub lapse kodukoha piirkonnas ja
ka võisteldakse enda kodukoha võist-

konnana, nt Raplamaa JKKohila või
Märjamaa.

Kuidas töö toimub

I ÕT (5-8 a) huvi tekitamine ja laste

tegeleda jalgpalliga tõsisemalt ja
kellele see on hea sportlik hobi, aga
mitte võistlusväljund. Siis jaotuvad
osalejad kahte eraldi gruppi, et kõik
saaksid osaleda talle sobivas vormis.

Valdavalt toimuvad treeningud kodukohas ja osale gruppidele ainult

kodukohas.
Koondtegevuses osalevad lapsed

Jalgpallikooli õppetegevus on jaga-

kaasamine, mängulisus. Arendatakse

individuaalseid tehnilisi oskusi, loo-

Enne esimest ÕT-d alustatakse

sügisel lasteaias, kus toimub kohapealne jalgpalliring kord nädalas
5-6 a ja 6-7 a lastele. 6-7 a kooliee-

vust ja enesekindlust mängida palli.
II ÕT toimuvad treeningud paikadel ja hakkab toimuma ka üle-

maakonnaline koondtegevus. See

-

osalevad ühisvõistkondadena tuge-

tegevustele.

vamatel turniiridel ja võistlustel.
Algavad ka ühised treeningkorrad,
et lihvida omavahelist koostööd ja

Kuidas kõnetada kõiki piirkondi?

läbisaamist.

kõnetada kõiki piirkondi ühtemoodi

Üks suur organisatsioon ei pruugi
ja tekitada “oma” tunnet. Tahan

Individuaalsed oskused, kehaliste

kaasa elada ja hingata oma küla,
alevi või linna võistkonnale see on
võimalik. Iga piirkond on esindatud

võimete arendamine, mängu mõist-

endanimelise võistkonnaga, kus män-

mine individuaalne ja võistkondlik.

givad kohalikud poisid ja tüdrukud:
Raplamaa JK Rapla, Raplamaa JK
Kohila jt.

II ÕT (9-12 a)

-

huvi säilitamine,

selektsioon (parimas tähenduses).

-

Eelviimases ÕT-s toimuvad tege-

vused kahes suunas koondtegevus
noortele, kes tegelevad võistlusspordiga, ja harrastustegevus kohtadel.
-

Koondgruppide treeningtegevus

toimub roteeruvalt, vastavalt vajadusele, maakonna eri paigus ja

osalejad on kõikidest piirkondadest.
Grupi moodustavad ühe aastakäigu
noored. Klubi poolt on organiseeritud
laste transport. Väljundiks
Eesti
-

-

tud õppetsükliteks (ÕT).

Märjamaa). Väljundiks on noorte
või täiskasvanute (al 15 a) rahvaliiga.
III ÕT (13-16 a) võistlus- ja harrastussport, võistkondlik tegevus. Mängija füüsiline arendamine, tehnilised
oskused, intuitsioon, suhtlus, taktika,
vaimsus.
Esimese hooaja põhjal võib öelda,
et võetud suund on olnud õige. Varem
tegelesid kõik kõigega, nüüd on rohkem spetsialiseerutud ja üks treener
keskendub rohkem enda vanusegrupi

meistrivõistlused, noortekoondised,
talenditreeningud, turniirid välisriikides.
Harrastustegevuses on grupp
moodustatud 2-3 vanusest ja tegevus
toimub piirkonnas (Kohila, Rapla,

-

Täna toimivad sellisedvõistkonnad
nooremates vanuseastmetes, aga
suund ja siht on ka vanemas astmes
sellised kogukondlikud võistkonnad/
klubid käivitada. Võimalik, et nad
kasvavad suuremast organisatsioonist välja ja on ise elujõulised.
Sellised võistkonnad tekivad tänu
mängijatele, kes on saanud jalgpallihariduse jalgpallikoolis, aga ambitsioon sportlikus mõttes kõrgemale
püüelda puudub. Oluline aspekt on
siin see, et noorteklassis ei killustataks tegevust.

Lapsevanem arvab

„Lastele arendav ja aitab aega sisustada.“

„Aeg-ajalt on logistilisi probleeme, aga tahtmise
korral on kõik lahendatav.“
„Raplamaa Jalgpallikool annab väga hea võimaluse lastel tegeleda alaga, mis neile meeldib.
Lapsed saavad osaleda erinevates laagrites.
Korraldatakse erinevaid turniire. Võistlused
toimuvad ka väljaspool Eesti riigi piire, mis
meeldib lastele kindlasti. Treenerid on sõbralikud, hoolivad, kohusetundlikud, seavad lastele
kindlad reeglid ja piirid. Tunnustavad lapsi hea
sõnaga. Probleemide korral leiavad lahenduse
ning selgitavad ka lastele, miks asjad just nii

„Paranenud on ka info liikumine.

on.“

Lapsevanema rolli ei ole võimalik

ülehinnata ühegi lastega tegeleva
spordiorganisatsiooni juures. Küsisime, mida lapsevanemad arvavad
Raplamaa JK tegevusest.
Arvamusi on maakonna eri paikadest
„Arvan, et jalgpallikooli tegevus on igati tänu-

väärne.

“

“

„Meile meeldibkoolikorraldatav koondtegevus.
Transport sinna on meile küll raske, aga sealt
saadav kasu kaalub üles selle pingutuse.“
„Koostöös peitub võidu võti, igas tähenduses.
Ainult enda aleviku lastega oleks vahva küll,
aga lõpuks on kaotajaks ikkagi lapsed. Tuleb
andaendalearu, et konkurentsivõimelisedoleme
ainult suurema hulga osalejate valiku pealt.“
„Paistab, et asjad on suures pildis paika loksunud
ja tegevused läbi mõeldud. “
„Info liikumine suures masinavärgis jätab
soovida, pole harv juhus, kui info laekub viimasel
minutil. “

Hea lisalehe
Jalgpallileht
lugeja!
Sa hoiad käes teist jalgesimese lehe
tõime teieni 2014. aasta
kevadel. Üks kord võib
olla juhus, kaks korda suur
juhus, aga kolmas kord
juba järjepidevus. Jalgpallilehe ilmumise järjepidevat traditsiooni tahamegi
käivitada.
Hea on vaadata tagasi
esimeses lehes kirjutatud
teemadele, nüüd neid täiendada ja tuua lisaks uusi.
Seekordses lehes on meil
võimalik teha kokkuvõte
lõppenud noorte ja täiskasvanute hooajast ning
avada põgusalt tulevikuplaane. Loodame, et lehes
kirjeldatu paneb sindkaasa
mõtlema, võib-olla isegi
vastu vaidlema ja tekitab
huvi jalgpalli arengu vastu
Rapla maakonnas.
pallilehte,

Parimate soovidega
Taavi Tüvist
Juhatuse liige
Raplamaa Jalgpallikool
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Raplamaa täiskasvanute
jalgpall aste kõrgemale

Raplma

kus oldi 0:3 eduseisus.
Taavi Tüvist
Raplamaa JK võistkonna mänedžer

Rapla maakonna täiskasvanute
jalgpall on teinud sammu edasi Eesti
jalgpalli liigasüsteemis. Raplamaa JK
meeskond murdis välja III liigast ja
mängib uuel hooajal II liigas, mis on
Eesti liigasüsteemi arvestuses neljas

Sõnumid

16.

n2ov0em1b6r

aste.

Sügisringi algus ei olnud üldse

mitte kerge ja juba esimene voor
tõi šokikaotuse, kui 5:0 kaotusega
lahkuti väljakult FC Zenit Tallinna
vastu. Veel tuli sügisringis punkte
loovutada Pärnu JK Vaprusele,
kui mäng kaotati Raplas õnnetust
omaväravast 0:1. Meeskond kogus
end ja rohkem vastastele sõnaõigust

ei jäetud, oli väga tasavägiseid ja
ka ühepoolseid mänge. 22 mängust
koguti 19 võitu ja 3 kaotust, viiki ei

tunnistatud kordagi. Väravatevahe
70:20.

Rapla maakond oli Eesti 2016. aasta
meistrivõistlustel esindatud 3 võistkonnaga ja üks võistkond veel nime
poolest maakonnast, aga mängijate
osas üksikute mängijatega maakonnast: Raplamaa JK ja FC Lelle III liiga
lääne tsoonis ning Raplamaa JK koos
Trummi SK Kohila võistkonnaga IV
põhja/lääne tsoonis.

paar sõpruskohtumist, mis lõppesid
kõik võiduga. Hooaja esimene mäng

kirjutati kohe Eesti jalgpalli ajaluk-

ku, kui Väikeste karikavõistluste

Tsoonivõidu järel mängiti nelja
piirkonna võitjate vahel välja ka
liigavõitja. Poolfinaalis kohtusime
kodus FC Otepää võistkonnaga ja
külalistele 6:0 võidumängus võima-

alistati 1/64finaalis II liiga võistkond
Kuusalu JK Rada 0:4. 1/32 finaali
loos tõi vastaseks esiliiga B-tasandil
mängiva Raasiku FC Jokeri meeskonna. Võõrsil peetud mäng kulges
tasavägiselt ja normaalaeg lõppes 3:3
viigiseisul. Mängu saatus otsustati
siiski lisaajal, kui 116. minutil lõid
vastased oma võiduvärava. Sellega
lõppes hooaeg suures karikas.
Väike karikas aga jätkus mees-

konnale võidult võidule marssides.
Pärast purustavat võitu avavoorus
kohtuti Tartu Welco duubelmeeskonnaga ning võidetiraske mäng 0:1.
1/16 oli vastaseks II liiga võistkond
Tabasalu JK Charma. Raplas peetud
mängus kuulus kindel 3:0 võit Raplamaale. Loos soosis meidka järgmises
voorus kodumänguga ja vastane II

laste, Ken Krister Maalinn, Alo

JK meeskonna hooajast
Raplamaa JK läbis esmalt vormilise muudatuse, senine Rapla JK
Atli nimi vahetati kogu maakonda

Nurmik, Egon-Eret Rinaldo, Riho
Koplimets, Rando Pajus, Mihkel
Maltsar, Karl Tamme, Lauri Mõttus,

kaasava Raplamaa JK (jalgpalliklubi)

Mikk-Sander Susi, Evald Saidla,

vastu. Nii oli väline ja sisuline pool
rohkem tasakaalus, sest meeskond
koosneb maakonna eri piirkondade
mängijatest. Meeskonnast sai Raplamaa Jalgpallikooli noortesüsteemile
püramiidi tipp.
Võistkonna komplekteerimise
juurde kaasati suurem ring inimesi ja sellega kaasnevalt liitusid
meeskonnaga mitmed maakonnast
sirgunud mängijad, kes vahepeal
olid siirdunud mängima peamiselt

Joel Siniallik, Talis Lisakov, Ott
Madisson, Mario Kuum.

Raplamaa teised võistkonnad
FC Lelle hooaeg kujunes III liiga

lääne tsoonis küllaltki katsumusterohkeks. Hooajal tuli võtta vastu

mitmeid suureskoorilisi kaotusi.

Fot :

Hooaja lõppedes läksid tulemused
paremaks ja 22 mängust koguti 19
kaotuse kõrvale kaks viiki ja üks võit.

SOLMAN

Lelle võistkonda tuleb tunnustada
julge sammu eest liituda III liigaga.
Ühtegi mängu kaotama ei mindud

SI M

Tallinna klubidesse.
Aasta algul tuli uudis, et Nõmme
Kalju FC-s lõppes leping pikaaegsel

ja võideldi alati väärikalt lõpuni.
Võistkonna suurim väravalööja oli

Eesti koondise mängijal Alo Bärengrubil. Koostöös Eesti Jalgpalli
Liiduga jõuti lahenduseni, mis tõi

Märt Meresmaa.

Raplamaa JK Märjamaa, põhivõist-

mehe Raplamaale, et aidata edasi

märtsikuus, kui Valtu kunstmurustaadion sai lumevaiba alt vabaks.
Enne aprillis alanud hooaega peeti ka

Võistkonna suurim väravakütt

liigamängudes oli Oliver Andres
14 väravaga. Jaanuarist alustab
meeskond ettevalmistust 2017. aasta
hooajaks II liigas.
Meeskonnas mängisid: Teet KalBärengrub, Tanel Oeselg, Tenno
Samuel, Kristjan Pallav, Oliver
Andres, Raigo Noode, Ravel Toome,
Priit Põldmaa, Janar Soomre, Kaupo
Kantsik, Hendrik Väli, Kalev Kungla,
Viljo Sinikas, Kristjan Nõulik, Madis

Lähemalt Raplamaa

arendada noortejalgpalli maakonnas.
Raplamaa JK meeskonnaga liitumine
ei olnud siis veel plaanis, vaid see
arenes välja natukene pikema ajaga.
Alo esmane ülesanne Raplamaa jalgpalli juurde tulekul oli ja on ikkagi
seotud noortej algpalli arendamisega.
Meeskonna ühistreeningud algasid

110. minutil löödi mängu esimene
ja viimane värav, kui Teet Kallaste
tabamus Raplamaa JK finaali viis.
Finaal toimus Eesti jalgpalli rahvusstaadionil A. Le Coq Arenal ja
seda mängu ootasid mängijad väga.
Vastaseks II liiga põhja/ida tsooni
võitja Tartu FC Merkuur, kelle kontol eelmise aasta sama sarja tiitel.
Kahjuks tuli põneva mängu lõpuks
tunnistada vastaste 6:3 paremust.
Raplamaa JK poolt jääb mängu
meenutama Viljo Sinikase löödud
iluvärav vastase värava ristnurka.
Finaalipääsuga korrati Rapla JK Atli
finaali pääsu 2006. aastal.

1/64 finaalis purustati 40:0 tulemusega rahvaliiga võistkond FC Athletic.
Kaheteistkümne võistkonnaga III

liiga lääne tsooni hooaeg algas võidukalt, 2:0 tulemusega alistati FC Zenit
Tallinn. Hooaja esimene pool kulges
meeskonnale küllaltki edukalt ja 11
kohtumisest võideti 10. Ainus kaotus
tuli vastu võtta võõral väljakul

FC Nõmme United II võistkonnalt
tulemusega 5:3 ja seda veel olukorras,

lust ei jäetud. Finaalkohtumine peeti
Raplas ja vastaseks Maardu United.
4:1 tulemusega kuulutati Raplamaa
JK III liiga võitjaks. Kokku osales III
liigas 48 võistkonda.
**

Lisaks liigamängudele osaleti
kahes karikasarjas E.Tipneri karikavõistlused (Eesti karikavõistlused)
ja Väikesed karikavõistlused (II liiga
-

-

rahvaliiga). Tipneri karikasarjas

liigast Türi Ganvix JK pidi tunnistama Raplamaa JK 2:1 paremust.

Veerandfinaalist pääses meeskond
edasi mängimata, kuna Maardu
Linnameeskonna teine võistkond
jättis kohale tulemata.
Sõel läks aina tihedamaks ja poolfinaalis tulirinda pista II liiga tippudega. Kohila staadioni prožektorite
valguses peetud kohtumine oli väga
tasavägine ja põnev. Alles lisaaja

konna duubelmeeskond saavutas IV
liigas tubli 2. koha 11 võidu, 3 viigi
ja 4 kaotusega ning omab õigust uuel

hooajal mängida III liigas. Võistkonna
suurim väravalööja oli Jesper Vahur
8 tabamusega.
Trummi SK Kohila võitis IV liiga
põhja/lääne tsooni 16 võidu, 1 viigi ja
1kaotusega. Raplamaa meestel oli selles suur panus. Suurim väravalööja
19 tabamusega oli Sven-Jarno Lullu.

Kuidas jõuda A-koondisesse?
Eestis hakatakse mängijaid sihilikult
skautima alates 12. eluaastast, kui
Eesti eri piirkondades hakatakse
Eesti Jalgpalli Liidu koordineeritud

tugipunktides korraldama treeninguid regiooni andekamatele lastele.
Treeningute nimetus on natuke
kentsakas ja võib segadusse ajada
talenditreening. Kui kellelgi avaneb
otsitav talent hiljem, siis ta ei jää
–

kindlasti rongist maha.

võistkonnast läbi rohkem kui 50

jätavad ja on juba avanud A-koondise

Erik Strandberg, Rait Elfenbein, Aldo

Treeningute teisel aastal toimuvad
juba ka üle-eestilised kogunemised
ja korraldatakse tugevate vastastega
treeningkohtumisi. 14-aastastest
moodustatakse U15 Eesti noortekoondise võistkond ja osaletakse
U17 Eliitliiga II liigas. Ehk siis mängitakse endast kaks aastat vanemate
mängijate vastu. Hooaja jooksul käib

mängijat.

ukse.

Pärn. Üle-eestilistel kogunemistel

Paberil tundub ju üsna lihtne.

osales Robin Kaljumäe.

Siit edasi tuleb väiksema võistlusaktiivsusega U16 aste. U17 ja
U19 vanuses korraldatakse juba
ka Euroopa meistrivõistlusi. U17

tütarlaste noortekoondis osaleb Eesti
Naiste Meistriliigas.
Ja jäänud ongi veel U21 ja U23. On
mängijaid, kes need astmed vahele

U15 (2002) koondis eliitliiga män-

Raplamaa JK õpilaste osalemine 2016.

gudeks

aastal noortekoondiste tegevuses:
U13 (2004) piirkondlikel treeningutel osalenud üle kümne mängija.
U14 (2003) talenditreeningud
Robin Kaljumäe, Taavi Kala, Karl

Osales 8 mängus.
U17 (2001) tütarlaste koondis Riin
Satsi, Triin Satsi, Annabel Jäär,
Karmen Konnapere, Reti Ojasalu.
U19 tütarlaste koondis Riin Satsi.

-

-

-

Martin Tilk, väravavaht.
-

-
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Tüdrukute ja
naiste jalgpallist
Tütarlaste ja naiste jalgpall on
maakonnas aina hoogu juurde
saanud. 2016. aastal võtsid
Eesti noorte meistrivõistlustest osa kolme vanuserühma
tütarlaste võistkonnad ja lisaks
Naiste Rahvaliigas täiskasvanute võistkond.

Jaanuarist novembrini,
ehk mis aasta jooksul
toimunud

emale-isale selgitada, et jalgpall on ka tütarlaste mäng,
jalad ei kasva kõveraks, või

jagas külalistele kingitusi.

2016. aastal korraldati maakonnas hulgaliselt väiksemaid
ja suuremaid jalgpalliüritusi.

kummutada muid kummalisi
kartusi.
Et populariseerida tüdrukute jalgpalli, oleme käivitamas
ainult tüdrukutele mõeldud
rahvusvahelist jalgpalliturniiri, mis toimuks Rapla maakonnas juuli-september. Täna on
veel vara välja öelda täpsemat

rivõistlused mitmetes vanu-

serühmades, täiskasvanute
tasandil mängitakse meistri-,

esi- ja teises liigas, millele lisandub veel naiste rahvaliiga,
kokku 35 võistkonda.
Noorte tasandil toimusid
hooajal 2016 meistri- või esivõistlused 2000., 2002., 2004. ja
2006. a sündinud tüdrukutele.
Osales 49 võistkonda. Seda

on rohkem kui mõnel teisel
spordialal poiste-tüdrukute

võistkondade kokkuliitmisel.
Raplamaa JK käivitas septembris tütarlaste treeninggrupi Märjamaal. 3.-4. klassi
grupis osaleb ligi kakskümmend tüdrukut.

Raplas toimetab tüdrukuid
erinevas vanuseastmes, kõige

pisemad lasteaias. Kohilas
tegutsevad samuti tüdrukute
treeninggrupid alates laste-

aiast kuni 4.-6. klassini. Maakonnas tegeleb jalgpalliga ~80
tüdrukut vanuses 7-15 a. Kõige
väiksem osalus on 2002-2003
sünniaastaga tüdrukute hulgas, suurim osalus 2006-2008 a.
Osavõtt on küll jõudsalt
kasvanud, aga mitte piisavalt,
et moodustada võistkondi
ühest-kahest vanusest, vaid
võistkondadessepeab aeg-ajalt
kaasama ka nooremaid mängijaid. Lahendus on kandepinna
laiendamine ja nooremas astmes gruppide avamine.
Mida noorema vanuseastme
treeninggrupiga tegu, seda
keerulisem on lapsi trenni
saada ja põhjus ei ole laste
hulgas või nende huvipuuduses. Peamine põhjus on
lapsevanemate hoiakutes või
väärarusaamades tüdrukute
jalgpallist. Kui lapsed saaksid
ise otsustada, oleks täituvus
kordades suurem. Selles vallas

liiguvad asjad positiivsemas
suunas ja aina vähem tuleb

Klubide jaoks valitseb Eestis suur puudus naistreeneritest, kuid sellele on leevendust oodata juba lähiaastatel,
kui EJL koolitussüsteemist
hakkab tulemarohkem ambitsioonikaid noori treenereid.
Täna on juba esimene grupp
tütarlaste-naiste treenimiseks
spetsiifilise kursuse läbinud
treenereid tööle asunud ja
järgmine kursus algamas.
Nende tööpõld on lai.
Tüdrukute jaoks on jalgpall
sama ideaalne võimalus kui
poistele ennast spordi kaudu
teostada. Raplamaa Sõnumitest sai hiljaaegu lugeda persoonilugu Rapla maakonnast
sirgunud naisjalgpallurist

Kairi Himanenist, kes on
jõudnud A-koondise tasemele.
Eesti naistekoondise abitreener Katrin Kaarna on samuti
jalgpalli algõppe ja pisiku
saanud Raplas treeninguid
alustades. Näiteid on teisigi.

Staadionite
olukord
tasapisi
paraneb

Esimeses lehenumbris tegime ülevaate Rapla
maakonna jalgpallitaristust. Vahepealsel ajal
palju muutunud ei ole, siit-sealt on asju edasi
arendatud, aga uusi väljakuid ja suuremaid
renoveerimisi pole olnud.

jalgpalliturniiride festival,
muid vahvaid sündmuseid
nagu jalgpallipiljard ja öökino. Osales üle 1000 lapse,

võistkondi tuli kohale kogu

Valtu

kunstmurustaa-

dion on saanud korraliku

väljaku muru taas väga heale

Kohila staadionile rajati

tasemele. Varem tekkis raskusi kuivemal ajal staadioni
kvaliteedi hoidmisega.
Suuremaid muutusi võib
tuua 2017. aasta ja seda just
positiivses suunas. Kui kõik
läheb plaanikohaselt, saab

käesoleval suvel moodne
kastmissüsteem, mis viib

Rapla linn väga vajaliku
täismõõtmetes nüüdisaegse

valgustuse ja väljaku äärde
korraliku tribüüni istmete

ja peavarjuga.

Valgustus

võimaldab aasta ringi tree-

ninguid korraldada.

Jaanuarist märtsini toimus

traditsiooniline Raplamaa
Saalikarikate turniiridesari.

Saalijalgpalli miniturniire
viidi läbi 7-15-aastastele jalgpalli mängivatele poistele
ja tüdrukutele. Turniiripaikadeks olid Rapla Sadolini
spordihoone ja Kohila spor-

dihoone. Turniiridel osales
üle 600 mängija.

Märtsikuu lõpus oli tüdrukutele RJK Spring Cup Valtu

kunstmurustaadionil. Osalesid ka Tallinna JK Kalevi ja
Nõmme Kalju FC tütarlaste
võistkonnad.
17. mai tuulisel kevadpäeval jooksis suur hulk
rõõmsaid maakonna lasteaedade lapsi Märjamaa staa-

Vesiroosi kooli territoorium

(plaanide järgi) või mõni muu
koht linnas, igatahes viib see
noorte jalgpallurite treeningtingimused uuele tasemele.
Märjamaal on projekteerimise faasis vähendatud mõõtmetega kunstmuruväljak.
Kohilas on samuti staadion
aina rohkem teemaks.
Suuremad keskused vajavad multifunktsionaalseid

miniväljakuid, “puure”, ja
siin saab kogukond kaasa rääkida kaasava eelarve kaudu.

dionil. Toimus järjekordne
“Vutitrall”, võistlus Rapla
maakonna lasteaedade koolieelikute rühmadele. Osales
14 lasteaeda 16 võistkonna ja
103 lapsega. “Vutitrall 2017”
tuleb Rapla staadionil.
Kohilas võtsid RJK Kohila
2007 poisid mõõtu emade
naiskonnaga ja poisid said 7:6
tulemusega uhkusest vastu
rinda lüüa. Vahva ürituse korraldas treener Ando
Meerbach.
Juunikuu esimestel päevadel pidas Raplamaa JK
oma 4. sünnipäeva vahva
jalgpallipäevaga Raplas. Minimängud,
ja täpsusvõistlused, tugevama löögi
võistlus ning sünnipäevalaps

osavus-

Eestist ja välismaalt.
Kohe pärast jalkafesti vallutasid Rapla staadioni pisi-

kesed poisid ja tüdrukud, kes
alustasid vahvat viiepäevast
linnalaagrit. Osales 26 last.
Laager õnnestus superhästi.
24. september oli mõnusalt
roosa, kui Rapla staadionil
toimus tüdrukute jalgpallifestival ja osales 40 särasilm-

set plikatirtsu.
Novembris jätkuvad treeningud, kellel rohkem, kellel
vähem, õues ja lastel pakatavad põsed tervisest. Algavad
koolisisesed turniiripäevad
2008 ja hiljem sündinud
lastele. Lisaks kõigile enda
hoovi sündmustele oli palju
turniire Eestis ja välismaal,
kus Raplamaa JK esindatud

oli.

Raplamaa JK noored liituvad U17 Eliitliigaga
Alo Bärengrubi liitumisega käesoleva aasta kevadel

hakati ette valmistama noorte U17 Eliitliigaga liitumist
2017. aasta hooajast. Esialgu
tuleb liituda Eliitliiga madalama astme, II liigaga.
Võistkonnad ei ole jaotatud geograafilise printsiibi

alusel, vaid on üle Eesti.
Klubi säilitab väljamängitud
liigakoha järgmiseks hooajaks, kust saab jätkata klubi
järgmine vanuserühm.
Liiga mõte on olla sillaks
noorte üleminekul noortejalgpallist täiskasvanute
jalgpalli.
Tegemist on alla 17-aastastele mängijatele mõeldud
liigaga, kus osalevad võistkonnad, mis on komplekteeritud kõrgema sportliku

kattega kunstmuruväljaku.
On see asukoht siis Rapla

-

Jalkafest, rahvusvaheline

kus lisaks jalgpallile oli ka

kuupäeva.
Naistejalgpall on Eestis populaarne ja võidab populaarsust aina juurde. Toimivad
liigasüsteemid, noorte meist-

Juulikuus toimusid suvelaagrid Kehtnas.
Augustis oli RJK korraldatav suurüritus Raplamaa

saavutuse,

s.o

võitmise

eesmärgil. 2017 hooajal on
piiriks 2001.-2002. a sündinud
poisid. Järgmisel hooajal nih-

kub vanus ühe aasta võrra
allapoole. Nooremaid mängijaid kaasata ei saa. Põhjus
see, et klubid ei nõrgestaks
võistkonna koosseise, andes
selles liigas kogemust nooremale ja nõrgemale mängijale.
Klubi saab selles liigas
komplekteerida võistkonna
mitme teise klubiga koostöös, ilma et mängija õigused
muutuksid või et mängija
ei saaks siis enda põhiklubi
võistkonnas osaleda. Mängija
saab olla oma põhiklubis
registreeritud näiteks U16
vanuserühma võistkonda ja
lisaks saab ta mängida teise
klubi U17 eliitliiga võistkon-

nas.
Väga täpselt jälgitakse, et
mängijal ei tekiks hooajal

üle- ega alakoormust, esimest

isegi rohkem.
Nagu öeldud, alustas Rap-

lamaa JK ettevalmistust
2016 hooajal koostöös Eesti
Jalgpalli Liiduga, kui Alo
Bärengrub liitus Raplamaa
JK treeneriteperega. Üks
hooaeg on seljataga ja märgatav edasiminek mängijate
ja võistkonna oskustes on
olnud. Talvel treenitakse ainult õues, Valtu kunstmurul
ja plaanis on treeninglaagrid
ning sõpruskohtumised Eestis ja Lätis.
Osaliselt katab Eesti Jalgpalli Liit U17 tegevustega
kaasnevaid kulutusi, näiteks
transpordi mängudele.

Kvaliteetsed
õhksoojuspumbad ja
õhk-vesisoojuspumbad!
KONDITSIONEERID KODUMASINAD KDEMDTUSTEEIN1KA
MÜÜK HOOLDUS PAIGALDUS

lü KULMALIN

Tallinna mnt. 50a, Rapla

tel 533 01 720
www.kulmaUne.ee

JLEHATLGP I
Raplma

Sõnumid
novembr

16.
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Raplamaa JK noortevõistkondade
meistrivõistluste kokkuvõte

JLEHTALGPI

Peale mängimise Eesti noorte meistrivõist-

Hooajal 2016 osales Raplamaa JK EJL-i korraldatavatel Eesti noorte meistrivõistlustel 12
võistkonnaga, kokku ligi 200 mängijaga. Kokku
peeti 97 kohtumist, millest võideti 42, viiki
mängiti 13 kohtumist ja kaotati 42 kohtumist.
Ei ole arvestatud miniturniiride mänge.

Raplma

Sõnumid

lustel osalesid kõik võistkonnad aasta ringi
ka miniturniiridel Eestis, Rootsis, Soomes,

Leedus.

16.

n2ov0em1b6r

Väravatevahe kodumängudes kujunes
157:105 +52 ning võõrsilmängudes 111:146-35
Kokku 268:251 +17

Kõige väiksemad
U-9 (sünniaasta 2008 ja hiljem). Toimus neli
ühepäevast miniturniiri, kus mängutulemust
ei fikseeritud. RJK poolt osales 2 võistkonda:
Raplamaa JK Rapla, tr Egon Rinaldo ja Raplamaa JKKohila (6), tr Kaido Mägi.

koht 7 võitu, 2 viiki, 6 kaotust. Treener
Rinaldo.
-

Egon

U-11 (sünniaasta 2006).
Alates sellest vanusest osales RJK noorte
MV-l koondvõistkondadena (mängijad kogu
maakonnast).

U-13 (sünniaasta 2004).
U-13 Raplamaa JK. Oma alagrupis saavutati 6.

koht -1 võit, 2 viiki, 12 kaotust. Treener Lauri
Mõttus.

U-13 tüdrukud (2004).
Selles vanuses osales ka Raplamaa JK tüdrukute võistkond. Oma alagrupis saavutati 5. koht 2
võitu, 2 viiki, 10 kaotust. Treener Kaido Mägi

U-14 (sünniaasta 2003).
U-14 Raplamaa JK. II liiga turniiril saavutati

6. koht 10 võitu, 1 viik, 7 kaotust. Treener
Taavi Tüvist. Selle liiga parim väravalööja oli
35 tabamusega Raplamaa JK mängija Robin
-

Kaljumäe. Palju õnne!

U-16 (sünniaasta 2001/2002).
U-16 Raplamaa JK. Osaleti II liiga turniiril ja
saavutati 4. koht 10 võitu, 2 viiki, 6 kaotust.
Treenerid Alo Bärengrub, Mati Püü. Õnnitleme
ka Erich Raimond Stepanjugat, kes väravalööjate edetabelis saavutas tubli 4. koha (19 väravat).
-

U-11 Raplamaa JK (tr Taavi Aus).
Üheksaliikmelises alagrupis mängiti hooaja
jooksul kaks ringi printsiibil üks mäng kodus,
teine võõrsil. Nagu noorematel, ei selgitatud ka
siin paremaid. Treeneri peetud mitteametlikud
tulemused: 12 võitu, 2 viiki, 2 kaotust.

U-12 (sünniaasta 2005).
U-12 Raplamaa JK. Oma alagrupis saavutati 4.

U-17 tüdrukud

(sünniaasta 2000 ja hiljem).
U-17 Raplamaa JK tüdrukud saavutasid B tsoonis 3. koha 4 võitu, 2 viiki, 9 kaotust. Treenerid
Kaido Mägi ja Lauri Mõttus.
-

Infot Raplamaa Jalgpallikooli
ja treeningute kohta saab klubi
kontorist Viljandi mnt 6, Rapla,
III korrus;

raplamaajk.ee

kaks aastat vanemate U17 eliitliiga II liigas,

facebook.com/RaplamaaJK/

kus saavutasid 1. koha.

info@raplamaajk.ee

Tüdrukute noortekoondiste tegemisse olid

tel 528 1232.

kaasatud Triin ja Riin Satsi (U17, U19), Annabel

-

U-10 (sünniaasta 2007).
Toimus samuti neli ühepäevast miniturniiri,
paremaid ei selgitatud. Meilt osales 3 võistkonda: Raplamaa JK Rapla, tr Egon Rinaldo,
Raplamaa JK Kohila, tr Ando Meerbach,
Raplamaa JK Märjamaa, tr Mati Püü.

Kontaktandmed:

Mitmed RJK mängijad on kaasatud noortekoondiste tegevustesse.
U-14 talenditreeningud: Robin Kaljumäe, Aldo
Pärn, Karl-Erik Strandberg, Rait Elfenbein,
Taavi Kala.
U-15 koondise tegevusse oli kaasatud Martin
Tilk, kes mängis Eesti U15 noortekoondisega

Jäär (U17), Karmen Konnapere (U17), Reti
Ojasalu (U17).
2017 hooajal plaanib RJK jätkata oma järjepidevat tegevust võistlustegevuses.
Esialgse projekti järgi mängivad ENMV uuel
hooajal järgmised võistkonnad:
U-17 eliitliiga poisid Raplamaa JK (2001/2002),
tr A. Bärengrub, M. Püü
U-17 tüdrukud
Raplamaa JK (2001), tr L.

Klubi treenerid:
Mati Püü Märjamaa kohapealsed trennid, U17 koondgrupi
treener. Noortetööjuht
-

-

-

Alo Bärengrub U17 poiste
koondgrupi peatreener
-

Mõttus
U-15 poisid Raplamaa JK (2003), tr T. Tüvist
U-14 poisid - Raplamaa JK (2004/2005), tr L.
Mõttus, E. Rinaldo
U-14 tüdrukud Raplamaa JK (2004), tr T. Tüvist
U-12 poisid Raplamaa JK (2006), tr T. Aus
U-11 (2007) poisid vastavalt EJL-i otsusele. Kui
jätkatakse ka sel aastal analoogselt eelmisega
-

U15 poiste koondgrupi treener, Rapla ja Märjamaa
lasteaiad. Klubijuht

Taavi Tüvist

-

-

-

-

turniiridena, siis piirkondlikud võistkonnad
(Rapla, Kohila, Märjamaa). Kui alustatakse liigadena, siis moodustataksekoondvõistkondade
tasandil kaks võistkonda.
U-11 (2007) tüdrukud RJK Märjamaa, tr K.
Kivisild
U-10 (2008) poisid RJK piirkondlikud võistkonnad: RJK Rapla (tr E. Rinaldo), RJK Kohila (tr
T. Aus), RJK Märjamaa (tr M. Püü).
U-9 (2009) poisid RJK piirkondlikud võistkonnad: RJK Rapla (tr E. Rinaldo), RJK Kohila (tr
T. Aus), RJK Märjamaa (tr M. Püü).
-

-

-

Taavi Aus Kohila piirkonna
treener. U12 ja U11 poiste koond-

grupi treener

Lauri Mõttus U14/U13 poiste
koondgrupi treener, U17 tütarlas-

te grupi treener

Egon-Eret Rinaldo Rapla
2006-2010 gruppide treener,
Rapla Naksitrallide lasteaed
-

Kristi Kivisild
laste treener

-

Märjamaa tütar-

Fot :

ALICE

VÕSU

Soovime tänada enda häid koostööpartnereid, lapsevanemaidjtabilisi
Rixi Auto, 3DInfra, Kohila Spordihoone, Candille, Rapla Tarbijate Ühistu,
Sulps, Keko Construction, Elfi Elekter, Disko AD, Rapla Perearstikeskus,
Rapla Haigla, FIE Kalle Teekivi, RXT Rent, Timberston, Raplamaa Sõnumid, Jungent, Põltsamaa Felix, Kalev, Rannarootsi, AS Balbiino jt

Eraisikud Ojasalud, Marek Asi, Karol Krill, Tiit Leier, Rain Roots, Epp
Lääts, Urmas Kaal, Rein Pajunurm, Avo Bollverk, Kätlin Murre, Terje ja
Rainer Jäär, Taivo Lauri, Reelika Solman, Irina Andrejeva, Andrei Luige,
Sander Laja, Jaanus Randla, Evelin Lelov, Mehis Männari, Kertu Elfen-

bein, Marit Juldop, Rene Luik, Heidy Õispuu, Riho Ojasalu, Janne Randjärv, Janek Loorents, Lauri Oolma, Ennike Mägismaa, Ando Meerbach,
Mart Kabel, Meelis Mägi, Radek Valdre, Pille Visser, Riina Hunt, Kalju
Kalda, Tanel Oeselg jt
Rapla Maakonna Spordiliit, Eesti Jalgpalli Liit, Raplamaa Omavalitsuste
Liit, Kultuurkapitali Raplamaa Ekspertgrupp, Raplamaa Partnerluskogu,
RAEK, Rapla Kultuurikeskus, Kohila Spordihoone, Sadolin Spordihoone,
Valtu Spordimaja, Kehtna Kutseharidus keskus, Rapla maakonna

oma-valitsused
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Arvamus

Arusaamatu vägikaikavedamine
Paluküla hiiemäel
vastava spordimaja põhimää-

Madis Iganõmm
Maavalla Koja vanem

ruses jukirjas pole. Seepärast

Väekaid kohti meie maal on läbi ajaloo hoitud.
Võõrad on püüdnud neid hävitada, oma rahvas
kaitsnud. Need kohad ei ole ka täna kadunud,
mõni tuleb oma suursuguse väega rohkem
esile, mõni teine jääb varju, mõne saladuslikku
asukohta teavad vaid väga vähesed.
Nende kohtade avastamise
kaudu on loodetud meie rahvast vägivaldselt allutada,
ehitades sinna võõra usu
templeid. Aga on palju ka
puutumatuid, suursuguseid,
tänaseni tervena püsinud

väekohti, üheks selliseks on
Paluküla Hiiemägi.
Hingedeaja aegu oli Palukülla kogunenud tosinajagu
riigi ja kohaliku omavalitsuse
ametnikke arutamaks Valtu spordimaja taotlust teha
hiiemäel raiet. Selget ja arusaadavat joont ega põhjendust
ei suutnud raieluba taotleva
spordimaja esindajad ega neid
toetavad vallaametnikud paraku hoida või leida.
Läbisegi räägiti küll ohtlikest puudest, mis on juba
langenud või võivad lähitulevikus suusaradadele langeda,
aga ka raie tulemusel teatud
taimeliikide arengule tingimuste loomisest, põlispuudele
kasvutingimuste tagamisest,
hiiepuudest, kaugemal hiiemetsas mahalangenud puude
äraviimisest jne. Kui paluti
täpsustada, mida nad siis
hiies põlispuu või hiiepuu
all mõtlevad või miks just

mõnda taimeliiki soovitakse
soodustada, läksid vastused
üsna arusaamatuteks. Kui
jutt liikus muinsuskaitsele
või looduskaitsele, oldi samuti
kuidagi ebalevad. Kopsud
tõmmati aga kohe õhku täis,
kui oli vaja õigustada raiet
ja seda umbes 500 tihumeetri
ulatuses.
Rahustuseks lisati, et ega see
raie majanduslikult kasulik ei
ole, sest mahamüüdavast puidust raiekulutusi tasa ei ole
võimalik teha. Ja üldsegi, ega
pole mõtet suurt vaielda, sest
see maa kuulub Kehtna vallale

lubamatu.

Kiidusõnu tuleb ütelda looduskaitse, keskkonnakaitse ja
muinsuskaitse esindajatele,
kes omi selgitusi oskasid väga

selgelt ja sisuliselt väljendada.
Räägiti rahulikult, asjalikult,
tooni tõstmata. Oli tunda, et
need inimesed valdavad oma

teemat süvitsi ja on seejuures
ausad. Need inimesed oska-

sid lugupidavalt ja väärikalt
suhestuda oma esivanemate

mata.
Kui kurja tehakse meile

endile, siis me tunneme kurja
alati ära, kui aga teeme kurja

ise, siis leiame sellele alati
õigustuse või põhjenduse.
Justnagu see siis polekski
kurja tegemine. Nii õigustati
tatud golfiväljaku rajamist või

omi ettepanekuid ja mõtteid
väljendada.
Muuhulgas selgitas muinsuskaitse inspektor kohaletul-

nutele, kuidas toimub näiteks
kirikuaedades ohtlikuks muu-

tunud puude mahavõtmine.
Selle otsuse teeb iga puu kohta

eraldi väike komisjon, kes on
pädev hindama puude vanusest või haigustest tulenevat
ohtlikkust, aga ka väärtust

romissi

leidmise

suunas.

Sama mudelit saaks ju väga
edukalt kasutada ka siinses

pühakohas. Maavalla Koda ei
soovi kuidagi keelustada inimeste liikumist Palukülamäel
ja samas ollakse valmis igati

Kuna raietaotluse oli esitanud Valtu spordimaja, siis

Mitmelkorral sekkusid aru-

kõik nende emotsionaalsed

tellu Maavalla Koja esindajad,

väljaütlemised metsa õigest
majandamisest, taimeliikidele
kasvutingimuste loomisest,
põlispuude ja hiiepuude hoidmisest, metsa korrastamisest
jne, tundusid ebapädevad ja
isegi kohatud. Midagi sellist

piiratud maailmatunnetusega
või pahatahtliku suhtumisega
kõigesse sellesse, millest aru
ei saada.

Kui Paluküla hiiemägi oleks
ainuke võimalik looduslik

sportimiskoht Kehtna vallas, võiks veel kuidagi nende
inimeste püüdlusi mõista,
aga sealsamas ligidal on tei-

on Kõnnumaa looduskaitseala
uue kaitse-eeskirja tegemine

ning ka valdade liitmine omavalitsusr eformiga.

Võib-olla soovitakse ära

kasutada just seda segasevõitu

olukorda ja oma egoistlikud ja
ainult hetkelist

kasu

Võib-olla soovitakse ära
kasutada just segasevõitu
olukorda ja oma egoistlikud ja
ainult hetkelist kasu toovad
plaanid ellu viia.

toovad

plaanid ellu
viia, õigustades seda kõike

sportimisvõimaluste kor-

raldamisega.

Vaevalt,

ne suurepärane koht sellise
tegevuse arendamiseks, kus
olulisi piiranguid pole. Juba

olulise seaduse vastuvõtmine.

praegu on Keava mägedes

Näiteks uude muinsuskait-

seda oma ilumeele kohaselt

orienteerumisrada, peetakse
21,5 km sügiskrossi ja suvist
rattamaratoni.

seseadusse on kavandatud

ja omanikuõigust kasutades

ajaloolise loodusliku pühapaiga sätestamine omaette
muistiseliigiks. Samuti on
kinnitamata uus piirjoon, mis
laiendab mõnevõrra praegu

kaunistada. Ka Paluküla hiie-

Seega võiks lugupidavalt
suhtuda Palukülaga seonduvasse ja jätta see ainult jalgsimatkajatele, loodushuvilistele
ja hobisuusatajatele ning kogu

et vikerkaar
muutub ilusa-

maks, kui keegi meist saaks

mägi on just see, mis ta on, kui
ta saab olla vaba ja puutumata

inimkäe hoolitsevast sekkumisest. Naudime ka edaspidi

kehtivaid muinsuskaitseala

vaikuses liikudes enda ja selle

piire Paluküla mäel. Pooleli

koha olemise rõõmu.

täna järgmist plaani suuremaPaluküla mäel on mitu n-ö
kultuurikihti, millest ühte ei

saa teisele eelistada, vaid tegevuste kavandamisel tuleks

olla kõige ja kõigi suhtes lugupidav. Ammugi on mõeldamatu nõustuda mõtteviisiga,
et sellele temaatikale tuleks

Maavalla Koda ei
kuidagi keelustada inimeste
liikumist Paluküla mäel ja
samas ollakse valmis Igati
tagama hiierahu nautivate
suusatajate turvalisust.
pühakoha seisukohalt. Sellest
näitest ajendatuna hakatigi
tasapisi liikuma teravaks
muutunud küsimuses komp-

teha ehk kõike seda lõhkuda,
mis on selle koha tegelik ja
tõeline väärtus. Ehk on tegemist lihtlabase matslikkusega,

võistlustegevus ja arendused viia Keavasse. Liiatigi
annavad erinevad fondid ja
sihtasutused selliste objektide
arendamiseks kergekäeliselt
toetust.
Hetkel on pooleli mitme

huline raie teha.

läheneda ainult maaomaniku
soovija tahet aluseks võttes.
Täna
ollakse jõutud
soovi
olukorda, kus
ühel pool on

tagama hiierahu nautivate

osast linnapargi tegemine on

väljaku. Pärast sellist tegevust
on keeruline iga järgmise
asja ajamisel seda seltskonda
lugupidavalt ja tõsiselt võtta.
Liiatigi, kui avalik vabandus
selle teo eest on siiani esita-

pühakohaga ja hingedeajale

suusatajate turvalisust.

iidse pühakohaga, kus mis-

omatahtsi hiiemäele discgolfi

kohaselt selles liikuda ning

ikka ise, mida oma maal oleva
varaga teha ja kuidas hiiemäel
toimetada.

tahes raietegevus või metsa

samad inimesed näidanud
oma tegelikku olemust, kui
püstitasid seadusi eirates ja

ka tookord tänaseks ärakoris-

ja vald omanikuna otsustab

kes püüdsid kokkutulnutele
selgeks teha, et tegemist on
kõigele lisaks ka meie rahva

kujunes kogu teemapüstitus
hinnanguliselt paari tuhande
eri mõõtu puu langetamisest
ja soovist hiiest parkmets
teha kuidagi kahtlaseks. Alles
paar aastat tagasi olid need-

tundlikus kohas tahetakse kiiresti suuremahulist arendust

Raplma

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 46 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2400 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Ootame oma Rapla Selveri perre tööle

TEENINDAJAID

pärandkultuuri hoidjad,

muinsuskaitse
ja looduskaitse, kes eelkõige
näevad selle
koha rahu
ja
vaikuse
säilitamist,

liigirohkuse tagamist ning
ürgse looduse loomuliku elukeskkonna kulgu.
Teisel pool on huvigrupp,

PAGARIT

TEENINDUSJUHTI
PU H ASTUSTE E NIN DAJ AT
iu

kes oma tegevusega soovib
kordades suurendada selle
koha külastajate arvu kasvu. Planeeritakse grillmaja
ehitamist, kämpinguid, laiu
jalgratta- ja suusaradasid,
massiivset suusatõstukit ja
vaatetorni ning kogu sellist

le

tegevust toetavate abirajatiste
püstipanemist. Ja kõige selle
rajamist peetakse sellelekohale ainuõigeks lahenduseks.

Mis maksavad sellise
mõtteviisi kõrval Naturaala vajadused, arheoloogia,
muinsuskaitse, haruldased
linnu-ja taimekooslused, iidne
esivanemate pühakoht? Arusaamatuks jääb, miks just nii
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Iidsed hõimud fotograafipilgu läbi
Helerin Väronen

Aafrikas elavatest hõimudest.

Tansaanias elavad masaid ehk
tõlgituna maarahvas, on mitmenaisepidajad. Kuidas aga
saanud. “Kui meestega sai seal

seda ilusam nende arvates.

veel kuidagi hakkama, siis

Enda välimuse muutmisega
tegeleb ka mursi hõim. Nemad kannavad huulerõngaid.
Pihelgasel oli üks originaal
kaasas, suuruselt nagu koogitaldrik... See huulte ja kõrvade
rõngastamise tava ei tee neid
üldse ilusaks ja enam poleks
seda ka vaja. Tava juured
ulatuvad aega, mil selle hõimu
piirkonnast võeti väga palju
orje kaasa ja et naisi ära ei

naised on seal puhta hullud.”

Ära tuli ta sealtkriibitud naha
ja lõhki kistud riietega.

Hamerid on suurimaid hõime Etioopias. Nende puhul
on huvitav see, et neil ei ole
omandi mõistet. Kui mingi

ese asetatakse maha, on nende
arvates õigus seda kõigil võtta.

Meestel on seal naistele oma
sitkuse ja jõu näitamiseks väl-

ja mõeldud hüppamise tants
ja meheks saamiseks tuleb
läbida pullihüppe rituaal.
Naiste elu on seal karm,
seniajani on jäänud püsima

Amazonas”. Paadiga jõel sõites oli söögiks kana ja riis,

mille kohta Aivar sõnas, et ta
enam mitte kunagi neid ei söö.
Kanad olid kaasas elusana.
Milline kana järgmisena oma
otsa leiab, otsustati selle järgi,
kes hommikul esimesena häält
tegi ja Aivari üles ajas.
Amazonase kalda ääres elava bora hõimu majad on kõik
vaiade peale ehitatud. Seda

ja ilma selleta ei tunta end

elu sellise peremudeli puhul
välja näeb, seda Aivar teada ei

praktilistel põhjustel, sest

annab kaitse nii röövloomade,
koduloomade kui ka suurvee
eest.

Koduloomad armastavad
magada majade all ja sellega

seoses oli Aivaril lustakas
lugu rääkida. Ta kipub öösiti
norskama ja pärast esimest
ööd räägiti talle hommikul,
kuidas iga kord, kui ta norsatas, vastas talle maja all
magav emis samasuguse häälitsusega.

viidaks, tuli nad võimalikult
koledaks teha.

Vahepeal põikas jutt hoopis
Lõuna-Ameerikasse, Amazo-

nase kallastele Peruus. Seal

majad parvedel, ka käimlad.
Kala pidavat kõige paremini
näkkama just nende kõrval.
Veel korra tulid jutuks masaid, kelle juures on Aivar
Pihelgas käinud mitmel korral. Viimati sattus ta masaide
külla, kus majaehitus oli naiste töö, karja eest hoolitsemine
ja hommikune nõupidamine
meeste töö.

kirjutanud raamatu “Minu

ümberlõikamise komme. Ja
naised ise on sellega nõus,
kuna nii on kogu aeg tehtud
täisväärtusliku naisena. Enda
vigastamine on seal päris laialt
levinud, mida armilisem nahk,

teed, on vaesemas linnaosas

koos Ivo Tšetõrkiniga, kes

on oma sealsetest seiklustest

Eelmisel reedel, 11. novembril oli Pargi Restos
kohtumisõhtu Aivar Pihelgasega, kes näitas
pilte oma reisidelt ja rääkis lugusid. Seekordseks teemaks olid erinevate traditsioonidega
pered maailma eri paigus, nähtuna fotograafi
pilgu läbi.
Mitmed lood ja pildid olid

rändas Aivar Pihelgas ringi

Aivar

Pihelgas kohtumisõhtul Pargi Restos

Foto: HELERIN VÄRONEN

Sealse rahva jaoks on jõgi
absoluutselt kõik, seda vett ka
juuakse ja mitte midagi ei juhtu. Vaatamata sellele, et jõkke
sattub kõike... Linnas nimega
Iquitos, kuhu ei vii ühtegi

Kliimamuutused on omal
nahal tajutavad, kuna kohalik veehoidla on kuivanud,
vett tuuakse 12 kilomeetri
kauguselt. Oma silmaga nägi
Aivar ära ka hõimu nimega
hatzabed, kelle eluviisid on
veel väga kiviaegsed.
Lõpetuseks sõnas Pihelgas:
“Mulle meeldib, et maailm
on nii värvikas paik.” Ta ei
anna hinnanguid nähtule,
vaid lihtsalt jälgib ja vaatleb.
Teistsugust maailma nähes
väärtushinnangud muutuvad,
saad aru, et kõikjal on oma
probleemid ja tegelikult on
kõik oma peas kinni.
Jutuõhtu oli omalaadsete
seas neljas. Korraldajateks
olid Terve Pere Pesa MTÜ
(Piilupardi Mängutuba) ja
Rapla Vabakogudus.

Kaasik seisab selle eest, et hiiepaigad ei ununeks
selgus, et sisuliselt ei oldud
seda teemat puudutatud. Mõningast infot andsid ajalooõpikud, kuid sealgi oli vigu
ja valeväiteid. Kõike rohkem
ohustab pühapaiku aga unustamine. Seepärast asub samast
aastast Tartu Ülikooli juures
looduslike pühapaikade keskus, mis tegeleb pühapaikade
uurimise, kaitseja teavitustöö
korraldamisega.
Nüüdsel ajal küsitakse tihti,
milleks ja kellele on üldse hiisi
vaja. Vanasti polnud isegi küsimust mitte. Sel ajal ei tehtud
midagi, millel polnud mõtet,
mis ei toetanud ellujäämist.
Meie jaoks on oluline maa,

Helerin Väronen

Rapla keskraamatukogus esitles reedel,
10. novembril oma
raamatut “Põlised
pühapaigad” rahvapärimuse ja pühapaikade
uurija ning tutvustaja
Ahto Kaasik.
Pühapaikade teema on sügav
ja lai ja mida rohkem Kaasik
pühapaikade teemaga tegeleb,
seda põnevamaks see tema

me oleme maarahvas. Maa

sõnul läheb.

tähendab meie jaoks midagi

Võib tunduda, et see teema
puudutab ainult minevikku,
aga tegelikkuses määravad
pühapaigad ka nüüd, siin ja

põlist ja vana. Näiteks on
meil olemas maalammas ja
maakivid, mille vanus on
vähemalt 18 miljardit aastat.
Sellest võib tuletada, et sõna
“maavara” tähistab põlise
rahva põlist vara. Vara aga

praegu toimuvat, seda, kuidas
me maailma ja maastikku

enda ümber tajume. Pühapaikade lugu on ka meie maa ja

rahva lugu. Kaasiku raamatu
eesmärk on anda ülevaade pühapaikadest, nende mitmeke-

Ahto Kaasik tutvustab oma raamatut "Põlised pühapaigad".

Foto: URVE ELLANDI

sisest ja põnevast maailmast.

Me tajume turja, südame
või kõhuga (kellel mis koht

tundlik on) pühapaikade erilist väge, tajume selle hõngu,
see on justkui siinsamas, aga
siiski justkui kardina taga.

Millistkohta aga üldse peetak-

tõekspidamised ja/või kom-

ne. Vanasti tehtigi jaanituld

se pühapaigaks?

betalitused. Pühapaikadega

just hiies.

Looduslik pühapaik on
maismaa- või veeala, millega
on ajalooliselt seotud vaimsed

seotud peamisteks tavadeks
on austamine, palvetamine,
andide jätmine ja tule tegemi-

Kui aastal 2008 uuriti, kuidasja kui palju on kooliõpikutes pühapaikadest kirjutatud,

ühes taskus nutitelefon, teises
parmupill. Sama parmupilli
heli on kostnud meie hiiepaikades,” sõnas Kaasik.
Kiviaegne tarkus pole kaotanud oma tähendust. Vahe-

peal unustusehõlma vajunud
väikekannel on taas leidnud
meieni oma tee. Ja Rapla on
muutunud justkui väikekand-

le kantsiks.
Ahto näitas pilte tuntuma-

test pühapaikadest, mis on
enamikule meist tuttavad.

Nende kohtade loodust imetletakse, aga paljud ei teagi, et
tegu on pühapaigaga. Näiteks
on pühapaigad Taevaskoda
Põlvamaal, Panga pank Saaremaal, Kaali ehk Pühajärv
Saaremaal, Pühajärv Valgamaal ja Tamme-Lauri tamm
Võrumaal. Suurim pühapaik
on aga Võhandu jõgi ajalooli-

sel Võromaal.
Ahto

Kaasik

ütles:

“Sa

võid loodust kasutada, aga

ei pea olema alati füüsiline.
“Kogu me vaimne pärand on
me maavara,” lausus Ahto

pead seda kaitsma, kui tahad
ise kestma jääda.” Hiied on
olnud meie kõige vanemad
looduskaitsealad. Ajalugu on

Kaasik.

pühapaikadeskirjutatud

Maailm küll muutub, kuid
mingid ajaloolised tavad on
siiski säilinud, näiteks pere-

põue, kuid me oskame sellest

kond ja keel.

Ja parmupill,

mis on lausa kiviaja leiutis.
“Tänapäeva inimesel võib olla

maa-

vaid väikest osa välja lugeda.
Teadmised aga on tallel ja kui
me kaitseme ja hoiame oma
pühapaikasid, hoiame sellega
ka oma juuri ja ajalugu.
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Pärimuspala

Mardile anti liha ja herneid. Noored poisid tahtsid kingapaelu. Vanemad liha. Liha anti muidugi toorelt. (Vigala)

Väiksest mõttest
suure kalendrini
Tammari eestvedamisel ja

Helerin Väronen
Kui eelmise aasta veebruaris
aset leidnud arutelupäeval
“Raplamaa ristid ja riimid”
võttis Margus Mikomägi Rap-

lamaa turundamise teemal
sõna, poleks veel keegi osanud
arvata, et rohkem kui poolteist aastat hiljem on tema

idee saanud reaalsuseks.
Marguse

idee oli, et Vigala

mustriga põlvikuid

võiks

kanda mõni meie Avis Rapla
korvpallimeeskonda sisse
ostetud korvpallur. See oli
hetk, kus pärimus ja korvpall

kohtusid esimest korda.

Mardirongkäiguga Riigikokku.

Foto: ANU NIGESEN

mille lõpptulemust esitleti
eelmisel neljapäeval, 10. no-

Kohila mõisakooli lapsed käisid
Riigikogus marti jooksmas
Stina Andok

V ana li nna
H ar id us k o l
leegiumi tütarkool Kohila


vembril Rapla keskraamatukogus. Rapla maakonna rahvakultuurispetsialisti Mari

sioonilist kommet, et mardid

Eiki Nestor, kes lisaks õn-

tulevad külla heade soovidega,

nesoovidele ja laulule sai

on püütud ikka jätkuvalt elus

mardisantidelt natukene

hoida.

vitsa. Nestori kõrval võtsid

mõisakool liitus sel aastal ha-

Kohila mõisakoolist käis

mardisante vastu ka kaks

riduskolleegiumi pikaajalise
traditsiooniga ning külastas
10. novembril, mardipäeval
koos esimese klassi õpilastega
Riigikogu.
Sel aastal sooviti Riigikogule, kes oli äsja valitsuse
kukutanud, arukuse õnne ja
tervitati liikmeid lauluga.

Riigikogus 27 last, kuid kokku
oli lapsi üle saja. Mõisakooli esimestele klassidele oli
Riigikogu külastus esimene
suur väljaspool kooli käimine.
Selleks puhuks meisterdati
käsitöötundides maskid, harjutati muusikatundides mardilaule ning õpiti erinevaid
mardipäeva traditsioone.
„On oluline hoida oma traditsioone, et need mälestused
jääksidning et ka nende lapsed
tulevikus marti jookseksid,“
selgitab Nigesen ürituse üht

Märt Sults
nimepäevalist
ja Mart Nutt. Tänutäheks
õnnetoomise eest jagati lastele
õunu ning komme.
Samal ajal, kui kooli pisemad külastasid Riigikogu,
toimus teine rongkäik, kus
Vanalinna Hariduskolleegiumi põhikooli õpilased läksid
Raekoja platsile linnaisadele

Eelmisel aastal oli aktuaalne
vaidlus erakoolide tuleviku

üle ning siis olid kohal nii
munitsipaalmardid kui ka

eramardid.
„Alati on püütud naljaga
pooleks neid loosungeid teha,“
kirjeldab Kohila mõisakooli

direktor Anu Nigesen. Tradit-

Ideest sai lõpuks projekt,

olulist eesmärki.
Riigikogus tervitas mardisante Riigikogu esimees

paljude inimeste kaasabil valmis Rapla korvpallikalender
2017, mis ühendab endas kaks
Raplamaa identiteeditunnet ja

koha vaimu kandvat nähtust.
Vigala mustriga põlvikud

kalendrisse küll ei jõudnud, sel
põhjusel, et Thomas van der
Marsi jalanumber on 47 ja nii
suuri põlvikuid ei leidunud.
Seeeest jõudsid kalendrisse
Raplamaa pärandväärtused:
Rapla valgetikand,Valtu
sepatöö, Märjamaa kartulivorst ja Raplamaa lauluja
tantsupidu.

Piltide

kõrvalt

leiab

mitmeid Rapla kihelkonna
pärimuspalu: vanasõnu, regi-

Sõna saanud kirjandusja
spordiinimene Toomas Uuskam ütles, et korvpalli tõttu
on temast Rapla kogukonna
liige saanud. Enne korvpalli
ei tundnud ta siin kedagi.
Nüüd on ta aga leidnud siin
oma koha ja hakanud Raplat
koduna tunnetama. Ta alguses

kahtles, kas ikka tasub sellist
kalendrit teha, kuid tulemus
on tema arvates vaimustav.
Kalendri valmimisest on

kokku pandud ka humoorikas
video, kus näeb, mil viisil
valmisid pildid ja kui tore
ettevõtmine see kõigi asja-

osaliste jaoks oli. Esitlusõhtul
tänati kõiki neid, kes vähemal
või rohkemal määral kalend-

sepikojas, Velise Sillaotsa
talumuuseumis ja Paluküla

ri tegemisega seotud olid.
Kogu projekt õpetas koostöö
tegemise kunsti. Kus on head
ideed, sinna tulevad ka õiged

Hiiemäel.

inimesed.

laule, rahvakalendri tavasid.
Pildistati näiteks Puraviku

–

mardiõnne viima.

Kohila mõisakooli direktor
Anu Nigesen ei välista, et järg-

misel aastal külastavad kooliõpilased ka Kohila tähtsamaid
ja huvitavamaid asutusi nagu
vallamaja, gümnaasium või

lasteaed.

Projektijuht Mari Tammar saab kohe kuuma kallistuse oma isalt Antsult.
Foto: SIIM SOLMAN

Jäta Eesti kuusk
metsa!
Telli kvaliteetne Hollandi
jõulupuu otse koju
Transport üle Eesti vaid 5.50€
Kuuse toob Sinuni Omniva kuusekuller

Täpsem info jatellimistingimused www.bauhof.ee

Meisterlik valik!
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Juristi nõuanne

Kütteõli ostmine
olgu teadlik valik

Töötamisest

talvise libedaga
Lugeja küsib: Töötan kaubikujuhina ning pean ka kaupa
laadima. Ilm on talvine ning libedaks on muutunud nii
maanteed ja tänavad kui ka ligipääsud kohtadele, kuhu
pean kaupa käsitsi tassima. Kas tööandja peab kuidagi
vähendama ohtu, et ma liikluses või kaupa tassides viga
ei saaks?

Peeter-Tanel Orro
ja tolliameti aktsiiside talituse peaspetsialist

Vastab Rein Reisberg Töö-

rehvid ei ole liialt kulunud ja

inspektsiooni töökeskkon-

on talvistes oludes sõitmiseks

na konsultant: Teie töös on

sobilikud. Kulunud rehvidest

talvisel ajal vähemalt kaks
aspekti, mis erinevad suvisest

tuleb esimesel võimalusel

tööandjale teada anda, et need
saaksid välja vahetatud.
Kui mingil tõsisel põhju-

töötamisest.

Esmalt autoga sõitmine.
Kaubik on autojuhi töövahend
ning tööandja peab tagama

kasutama hakata, tuleb seda

selle sobivuse tööülesande

arvestada tööde kavandami-

täitmiseks. Talvel on teed
libedad ja seetõttu tuleb enne
talviste liiklustingimuste

sel. Nii tööandja kui ka töötaja
peavad hoolitsema, et kaubiku
kasutamine poleks ohtlik ei

saabumist üle vaadata rehvi-

kasutajale ega teistele liiklejatele.
Teiseks talviseks problee-

sel ei saa kohe talverehve

de sobivus talveoludele ning
vajadusel need vahetada. Kui
kaubiku täismass ei ületa 3,5
t, on kohustuslik kasutada

miks on libedad liikumisteed
klientidele kauba viimisel.

talverehve. Ehkki talverehvide kasutamine on kohustuslik
alates 1. detsembrist, on mõist-

Õnnetuste ennetamiseks tuleb kasutada klientide poolt

hooldatud liikumisteed, mitte
lühemat, aga hooldamata teed.
Libisemise ja kukkumise vältimiseks tuleb valida sobivad,
näiteks sügavama tallamust-

lik rehvivahetusel arvestada

ilmast tulenevate teeolude,
mitte üksnes kalendriga.

Kui olete terve suve sõitnud
rehvidega, millega märgis-

tusest lähtuvalt tohib sõita

riga jalanõud. Samuti saab
jalanõude alla panna naelikud,

ka talvel, tuleb veenduda, et

mis takistavad libisemist.

VABAD TÖÖKOHAD
TÖÖPAKKUMISE NIMETUS

osaknd
Raplma

Tötukas 79513

Rapla

w.toukase

14,

mnt

alin a

T

on raskele kütteõlile kehtes-

maksu-

Juba mõnda aega on kütuseturul saadaval
raske kütteõli, mida pakutakse ka asenduseks
kallimale diislikütusele. Kütteperioodil on taas
sobilik meelde tuletada, mida vedelkütuse
ostmisel ja kasutamisel silmas pidada.

võrreldes tagasihoidlikumad.
Üldjuhul ei vastagi diislikütuse asendamiseks pakutav

raske kütteõli tavadiislikütuse kvaliteedinõuetele, kuigi

kütteõli võib seejuures olla
diislikütusele väga sarnaste
omadustega. Samuti ei pruugi probleemid mootoris või

mõeldud põletamiseks ei küttekateldes ega mootorites.
Enne raske kütteõli ostmist

küttekatlas avalduda kohe,

komponendiks on diislikütus,

tuleks esmalt välja selgitada,

või mootoris tootja lubatust

millele on lisatud erinevaid

milliste kütuste tarbimist on

erineva kütuse kasutamine

õlisid ja muid komponente,

küttekatla või mootori tootja
lubanud, sest teistsuguse
kütuse kasutamine võib põh-

lõpetab ka tootja garantii,

Paljud kütuseturul pakutavad

rasked kütteõlid on toodetud
Eestis ja nende peamiseks

et saada diislikütuse asenda-

miseks sobivate omadustega
kütusesegu. See tähendab aga
seda, et kütteõli koostis ja
kvaliteet ei pruugi alati olla
samasugune, sest kütteõlisse
minevad komponendid ja
nende segamise osakaalu
otsustab kütteõli tellija. On
esinenud ka juhtumeid, kus

vaid alles mõne aja pärast.

Tasub ka teada, et küttekatlas

samuti ei hüvita tekkinud

määraga. Aktsiisi tasumise
ja deklareerimise kohustus
tuleb täita ise, eraldi arvet
maksuja tolliamet selleks ei
väljasta.
Tähelepanelik tuleb ostjal olla ka selliste vedelate
põlevainetega, mis otseselt
ühekski tavapäraseks vedelkütuseks (nt diislikütus või
kütteõlid) ei liigitu. Sellistele

mootorikütuse või kütteainena kasutatavatele vedelikele
ei ole riiklikult kehtestatud
kvaliteedinõudeid, ent seeeest kuuluvad nad aktsiisiga

justada erinevaid tehnilisi
probleeme ja rikkeid. Samuti
ei tee paha küsida enne ostu

kahjusid reeglina kindlustus.
Diislikütusele sarnaste
omadustega raske kütteõli

kütteõli kvaliteediomadusi

kasutamisel mootorikütuse-

kohustus tuleb täita samuti

kirjeldavaid dokumente.
Ostjal tuleb arvestada
sellega, et kuigi raske kütte-

na peab ostja arvestama ka

ise.

võimaliku täiendava aktsiisi

maksmise kohustusega. Kui

Kokkuvõttes on kütteõli

õli aktsiisilaost tarbimisse

sellist rasket kütteõli ka-

ostmisel hea teha valik mitte

maksustamisele.

sutatakse mootorikütusena

emotsiooni või pakutava

selle vastavust riiklikult keh-

hinna põhiselt, vaid teadliku

seid komponente, mis ei ole

testatud kvaliteedinõuetele,

(ükskõik, kas on tegemist
erinevate sõidukitega või

ASUKOHT

Rapla maakond

logopeed

1

müüja
klaasivormimismasina operaator

1

alev

Perekond Obama retsept: Chili con carne

tõstukijuht

2
1

lüpsja

1

Ingliste küla

höövelpingi operaator

1

Keava alevik

tugiisik
lapsehoidja

1
1

Kohila vald
Kohila vald

paania keeles „tšilli lihaga“
ning on roog, mis pärineb
Mehhikost, kuid on populaarne ka Ameerika Ühendriikides. Millalgi president Obama
valitsemise ajal sai selgeks, et

majaelementide valmistaja

1

Hageri alevik

ka Obamade peres on „tšilli

lihaga“ üks lemmikuid ning
ringlema läks Obama pere-

veini äädikat, oliiviõli,

konna retsept. See liha, tšilli,

¼

alev

alev
alev

lao-tootmistööline

1

puidupingi operaator

6

vahetuse meister
müüja
tugiisik lasteaiaealistele lastele
tootmistööline

1

Hageri alevik
Kohila alev
Kohila alev

1

Kohila alev

1

1

Kohila alev
Kohila alev

büroojuht-juhiabi

1

Kohila alev

transporditööline

1

kassapidaja

1

Märjamaa alev
Märjamaa alev

valikuna.

Hinnavõrdlus

Järvakandi
Järvakandi
Järvakandi
Järvakandi

eelistuste järgi tšillikoguseid

Stina Andok

kohandada. Tähistagem ühes-

Chili con carne tähendab his-

tomatikastme ja ubadega roog
on väga aromaatne ja toitev.
Küll aga ei pea see olema
tingimata väga kõrvetav suutäis ning igaüks saab oma

koos Obamaajastu lõppu ning
sööme tema auks üht tema

lemmikroogadest.
Vaja läheb: 500 g veise või
kalkuni hakkliha, 5 tomatit,
1 konserv punaseid ube, 1
tšillikaun, 1 suur sibul, 3
küüslauguküünt, 3 spl punase
¼

tl

jahvatatud vürtsköömneid,
tl jahvatatud punet, ¼ tl
jahvatatud kurkumit,
tl
jahvatatud basiilikut, 1 spl
tšillipulbrit.
Tee nii: Prae pannil oliiviõlis hakitud sibul, tšilli ja
¼

Veise-Kobartomat,
hakkliha,
1 kg
Rakvere,
400 g

küüslauk. Lisa hakkliha ja
prae, kuni see on pruunistunud. Sega maitseained omavahel ja lisa hakklihale. Seejärel
lisa punase veini äädikas.

Haki tomatid, lisa segule ning
küpseta, kuni tomatid on peaaegu täiesti pudid. Nüüd lisa
ka oad ja küpseta veel mõned
minutid. Serveeri hautist,
mis on mõeldud kastmena,
koos riisiga. Ameeriklased
panevad taldrikule ka lisandina hapukoort, mis peaks
tasakaalustama maitsemeeli,
kui tšilli pisut liiga teeb.
Retsept (inglise

Konserveeritud

Tšilli-

punased oad,
400 g

kaunad,
1 kg

1

hooldusõde
metallitöö lukksepp

1

1

Märjamaa alev
Tolli küla
Alu alevik

tootmistööline

3

Purila küla

puidupingi operaator

2

2,60

1,99

1

Purila küla
Raka küla

Konsum

lüpsja

Selver

1,99*/2,59

kokk
müüja/toitlustaja
juuksur

2

Rapla linn

Säästumarket

1,59*/2,29
1,59*/1,99

0,95
0,69
0,95

1

Rapla linn

Meie Toidu-

1

Rapla linn
Rapla linn

kaubad

2,50
1,99

0,89
1,09

1

Maxima

-

-

-

pagar-teenindaja

1

Rapla linn

*Soodushind/

müüja

2

Rapla linn

Hinnad on seisuga 15.11.16

tavahind

keeles):

www.food.com

vahetuse vanem

puhastusteenindaja

Aktsiisi

tasumise ja deklareerimise

lubamisel tuleb tõendada

2

müüja

maksta aktsiisi diislikütuse

kasutatud muuhulgas selli-

raietööline

-

paiksete mootoritega) kas
puhtal kujul või segatuna
diislikütusega, tuleb sellelt

kütteõli valmistamiseks on

Raplamaal seisuga 15.11.2016

TÖÖKOHTI

tatud nõuded diislikütusega

10,99
12,99
10,99
-

-
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Reklam

Raplma

Sõnumid

OCTAVIA STYLE
VÕIMATU MITTE MÄRGATA!
-

Raske on mööda vaadata ka erimudeli hinnanumbrist
alates 13 990 €

Wfff
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16.
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Škoda Octavia erimudel Style köidab juba eemalt pilku iseloomulike kerejoonte,
metallikvärvi ja valuvelgedega, kuid suurem osa erimudeli väärtustest selguvad alles sõitu alustades.Tule proovisõidule!

Octavia Style paketis sisalduvad talverehvid, tehase alarm, esiistmete soojendus, pardakompuuter, püsikiirusehoidja, 7 turvapatja,
elektrilised küljepeeglid, elektrilised aknatõstukid ees, kolme kodaraga nahkrool, elektrooniline juhtivuskontroll ESC,
puutetundlik raadio ja 8 kõlarit, kiirustundlik roolivõimendi, valuveljed, metallikvärv, konditsioneerjpm
Soovi korral võite oma olemasoleva auto tuua uue ŠKODA sissemakseks. Autovahetus Škoda esindustes on kiire ja mugav!

ŠKODA Eesti mobiilirakendus

ŠKODA Tallinn �Tallinn, Paldiski mnt 73 / Pirni 1 Telefon: 6808 222 autopskoda.ee
ŠKODA Laagri Pärnu mnt. 543, Laagri Telefon: 6837 070 auto.laagripskoda.ee
Aasta Auto AS Tartu, Sepa 24 A Telefon: 7308 000 infoPaastaauto.ee
Moller Auto Pärnu OÜ Pärnu, Välja tn. 3 Telefon: 4476 140 parnuPskoda.ee
Moller Auto Viru OÜ Jõhvi, Narva mnt 143 Telefon: 6808 200 viruPskoda.ee
Moller Auto Viljandi OÜ Viljandi, Tallinna mnt 45 Telefon: 4355 340 viljandipskoda.ee
Warma Auto OÜ Kuressaare, Tallinna 82a Telefon: 4530 120 infopwarmaauto.ee
•

•

•

•

•

•

•

•

•

�

•

�

•

•

Available on the

•

I

garantii!

Get it on

Google play

•

•

•

ti^pAASTATl

[120
000 I
üleeuroopaline!

m AppStore

•

•

www.skoda.ee

facebook.com/skoda
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Sport

Arusaar võitis Bundesligas

Raplma

Raplamaa Sõnumid

Möödunud nädalavahetusel sai Eesti kreeka-rooma

Sõnumid

maadleja Ardo Arusaar (-98
kg)

maadluse

Vana-Vigala mehele alistus

16.

n2ov0em1b6r

Saksamaal

Bundesligas väärt võidu.

Kreeka-rooma maadleja Ardo
Foto: SIIM SOLMAN
Arusaar.

mitmekordne tiitlivõistluste
medalimees Viktor Loerincz
(Ungari), keda meie maadleja võitis punktidega 5:0. Ka
Ardo Arusaare koduklubi
KSV Ispringen oli võidukas,
alistades TUS Adelhauseni
kohtumiste punktidega 14:9.
KSV Ispringen on maadluse
Bundesligas hetkel teisel
kohal.

Koolisport

Rahvastepallis
selgitati parimaid
Laine Rokk

Rasmus Estaal, Caspar Alas,
Oliver Gurski, õp Allar-Raul

Koolinoorte 4.-5.
klasside rahvastepallivõistlus toimus 8.
novembril Sadolini
spordihoones. Osales
21 võistkonda 21
koolist, kokku 162
koolinoort.

Antson)

I grupp, gümnaasiumid

Tüdrukud

1. Kohila G (Helen Haljasorg, Miia-Mari Piirmets, Kea
Kristini Laanmets, Lilian
Haljasorg, Merili Heinaru,
Melanie Narjanen, Maarja
Pärg, Elis Prunt, õp Ingrid
Kangur)
2. Rapla VG (Nora Riisenberg, Grete Visnu, Kadri

Grüner, Marit Piirimees,
Helen Seppel, Emma Lisette

Kadarpik, Regina Aasorg,
Sandra Kala, õp Ingrid Lenk
ja Monika Ruut)
3. Rapla ÜG (Angela Mud-

di, Ketlin Kõiv, Paula Lään,
Gerlin Maide, Anete Nõmmik,

Katri Rüüson, Berit Täpsi,
Majandra Liis Pitkanen, õp

Allar-Raul Antson)

Poisid
1. Kohila G (Sander Egert

Nurm, Mattias Reinaas, Rasmus Piisang, Heigo Tamberg,

Karl Karp, Marten Stopkin,
Toren Holder Vahesaar, StenMarkus Taasväli, õp Kaur
Heinaru)
2. Rapla VG (Karl Erik
Läänaru, Rasmus Jakk, Rico

Robin Rikk, Aleks Runnel,
Janar Loorents, Renar Asi,

Andrias Assin, Gabriel Veinberg, õp Risto Ütsmüts)
3. Rapla ÜG (Ranel Rahuoja,
Karlis Bollverk, Kardo Kilk,
Kaspar Krill, Rico Nipernado,

Vabariiklikku finaali
pääsesid Kohila G ja Rapla

võistkonnad. Finaal
on 18. novembril Kuressaares.

VG

Oma debüüthooaega Eesti kõrgliigas mängiv Kaitseliidu Rapla maleva naiskond asub kolme vooru järel viimasel, viiendal
kohal.
Foto: SIIM SOLMAN

Tehniliselt paremad venelannad
võitsid Rapla naiskonda

II grupp, põhikoolid
(üle 80 õpilasega), võist-

konnas 3T+3P+2 varu

1. Kehtna PK (Allan Zubov,
Albert Mäevälja, Karmo Kajandi, Helina Vaikla, KeidiKaisa Liik, Marit Toomla, õp
Kadi Peedo)
2. Kaiu PK (Laur Liira, Keidi Hunt, Lisete Berednikov,
Romet Raba, Kait Rosenberg,
Susanna Lusti, Ingrid Kallaste, Joonas Aun, õp Liisi
Kontkar)
3. Vana-Vigala PK (Sandra
Plamus, Mariette Liigend,
Triinu Algma, Oliver Kirsipuu, Karlis Ojavee, Reijo
Vanikov, Karola Allipere,
Rasmus Noppel, õp Jüri Nisumaa)

III grupp, põhikoolid
(80 ja vähem õpilasega)
algkoolid, võistkonnas
3T+3P+2 varu
1. Valgu PK (Märten Saaliste, Sten-Markus Maripuu,
Madis Mölder, Asko Talinurm, Anne-Mai Tammer,
Elis Alamaa, Aliisi Peetsalu,
+

Karmen Maripuu, õp Bruno

Born)
2. Käru PK (Rauno Valdmann, Laura-Liis Oeselg,

Andre Meier, Markus Vaik,
Marko Plešakov, Sandra Tõnisso, Krõõt Oks, õp Virve
Zimmermann)
3. Kohila Mõisakool (Kirke

Kala, Ethel Mäekivi, Ketli
Kruusmann, Kristiina Sammal, Fredi Kaljuvee, Paul
Kask, Taavi Link, Andri
Vesper, õp Madis Suurmäe)

Siim Jõgis

Kaitseliidu Rapla maleva saalihokinaiskond
jätkas mänge Eesti meistrivõistlustel, kuid
kaotuste seeriale punkti panna ei suudetud.
Hooaja teises kodumängus võõrustati Sadolini
spordihoones Peterburi naiskonda Angry
Pigs. Venelannadele midagi võrdväärset vastu
panna ei suudetud ning seega tuli vastu võtta
3:9 kaotus.

kui oma teise tabamuse sai
kirja Lilia Shakirova.
Kuus minutit hiljem oli
põhjust rõõmustada ka Kaitseliidu Rapla naiskonna mängijatel. Mai Laurimaa täpse
söödu realiseeris väravaks
Kristi Toomla. Teine kolmandik lõppes kodunaiskonnale
siiski nukrates toonides, sest
eelviimasel sekundil vormistas Julia Skroznikova värav
tabloole skooriks 1:7.
Pärast kümneminutilist

puhkust oli hea näha, et Rapla

esile mängijate tehnilistes
oskustes. Küll aga tegid meele

rõõmsaks kolm väravat, mis
vastastele löödi. Samuti saab

positiivse poole peale kanda
võitlusvaimu, et mängijatel ei
tulnud isegi suures kaotusseisus loobumismomenti.

“Olgem ausad, hooaega
alustades me teadsime, et

vastased on kõik tugevamad.
Meie kolmas viisik mängib

alles teist hooaega. Suurt tehnilisust ei saagi sealt oodata.
Me peame olema võitluslikud
ja selle pealt peab tulema ka

Kohtumise esimene veerand

venelannad on Rapla mängija-

naiskonna võitlusvaim ei ol-

tundi kulges üsna võrdväär-

test individuaalselt paremad.

selt. Nautida sai avatud ja lah-

nud kuhugi kadunud. Iga lahtise palli pärast võideldi, nagu
võit oleks endiselt mängus.

konnale juba varasemast

Tulemuseks oli kõige võrdsem

tuttav vastane. Esimest korda

kolmandik terve kohtumise

mindi vastamisi ühel turniiril, kus lühendatud mänguaja
juures kaotas Rapla neile 2:4.

võtavad initsiatiivi enda kätte

Nende tehnilised sooritused
ning taktikalised käigud
õnnestusid ning tulemuseks
eduseis 2:0.
Pärast kümneminutilist
puhkust algas teine kolmandik Rapla naiskonnale külma
dušiga. Kui mängitud oli 28
sekundit, kasvatas külaliste
eduseisu Olga Duryagina. Lähiminutidkasvatasid “vihaste

ning ründavad rohkem. Tundus, et kui keegi avavärava

sigade” (vastasnaiskonna
nimi tõlkes) edu veelgi, kuni

lööb, siis venelannad.

25. minutiks oli nende eduseis
juba 5:0. Võitja oli selleks
hetkeks suuresti juba otsustatud, kuid Rapla mängijate
vastupanu see ei murdnud.
Järgmisel minutil avanes
Peterburi võistkonna ründajal Ekaterina Chelishival
võimalus visata kuues värav,
ent Aljona Glivenko suutis
tema karistusviske tõrjuda.
Kuues värav siiski tulemata ei
jäänud. See saabus 32. minutil,

tist saalihokit, kus võimalusi
avanes mõlemal naiskonnal.
Nii Rapla väravavaht Aljona
Glivenko kui ka tema kolleeg

Angry Pigsi väravas Alexandra Nazaruk tegid häid tõrjeid
ning hoidsid puurid puhtana.
Siiski paistis iga minutiga
aina enam, et venelannad

naiskonna kaitse
murdus 16. minutil, kui Angry
Pigsi ründaja Olga Vostriakova viis külalised 0:1 juhtima.
Juba kaks minutit hiljem oli
skoor 0:2, kui täpne oli Lilia
Shakirova. Esimese kolmanRapla

diku lõpp kujunes pingeliseks,
sest vastased püüdsid eduseisu kasvatada, kuid Rapla
kaitse püsis kindlalt. Esimese
kolmandiku põhjal oli näha, et

peale. Mõlemad võistkonnad
skoorisid kahel korral ning
nii kujuneski lõplikuks tulemuseks 3:9. Kaitseliidu Rapla
naiskonna väravate eest hoolitsesid Evelyn Gold ja Marit
Kuus. Mõlemad andsid üks-

teiseleka resultatiivse söödu.
Võitjate poolelt valiti mängu
parimaks Iana Galkina (kaks
väravat kaks resultatiivset
söötu). Kaotajate parim oli
Evelyn Gold (üks värav üks
resultatiivne sööt).
+

+

tulemus,” sõnas Sau.
Angry Pigs oli Rapla nais-

Eesti meistrivõistlustel osaleb

Peterburi naiskond kokkuleppe alusel Eesti saalihoki liiduga. Üks osa kokkuleppest on
see, et kõik oma kohtumised
peavad nad Eestis ning seega
on neid sel hooajal ühe korra

veel Raplasse oodata.
Oma debüüthooaega Eesti
kõrgliigas mängiv Kaitseliidu
Rapla maleva naiskond asub
kolme vooru järel viimasel,

viiendal kohal. Kaks kaotust

Kodunaiskonna treener
Tauno Sau ütles, et lõppskoor
3:9 ei peegelda päris täpselt
kahe naiskonna tasemeheva-

het, kuid vastased olid ikkagi
paremad. Tasemevahe tuli
Sau sõnul kõige paremini

on tulnud vastu võtta Eesti Maaülikooli naiskonnalt

ning kolmas kaotus tuli nüüd
Angry Pigsi vastu. Järgmine
kohtumine on 18. detsembril,
kui võõrsil minnakse vastamisi Sparta spordiseltsiga.
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Pajunurm jäi ülinapilt NCAA
üleriigilise finaalturniiri ukse taha
Soccernet.ee/Raplamaa

Raplma

Sõnumid

Raplast pärit jalgpalluri Märten Pajunurme koduklubi
Longwood Lancers pidas USA
üliõpilasliiga NCAA esimeses
divisjonis oma konverentsi
finaalmängu, kus saadi väga

Sõnumid

valus kaotus.

16.

Lancers oli konverentsi
finaali jõudmisega juba niigi

teinud kooli ajalugu, kuid
lähedal oli veelgi suurema

sammu astumine. Paraku
saadi Big South konverentsi

finaalis põhihooaja parimalt
meeskonnalt Radfordilt võõrsil 900 pealtvaataja ees 85.
minuti väravast 0:1 kaotus.
Seejuures oli põhikoosseisus
alustanud Pajunurmel heit-

luse viimasel minutil kuldne
võimalus seis viigistada, kuid

Mängu võidu väljavaated kustusid TLÜ Kalevi jaoks alles mängu viimasel minutil.

Foto: SIIM SOLMAN

Meeleolukas Kalendrimäng tõi
Avis Rapla kontosse võidulisa

ta suunas nurgalöögist tulnud
palli napilt peaga väravast

mööda.
Kaotus tähendab Longwoodi

jaoks seda, et jäädakse eemale
NCAA üleriigiliselt finaaltur-

niirilt, kuhu suundub selle
sajandi esimese ja läbi ajaloo
neljanda konverentsivõidu
saanud Radford.

Rapla korvpallikool

Laupäeval, 12. novembril toimus Sadolini
spordihoones järjekorras viies Alexela
meistriliiga mäng.
Seekordne kohtumine
kandis Kalendrimängu
nime, vastaseks TLÜ/
Kalev, kellega Avis
Rap la meeskond mängis eelmise hooaja
lõpus pronksmedalile.
Meeskonna ja mängu korraldajate rõõmuks olid Avis Rapla kodusaali tribüünid taas
ääreni täis korvpallifänne, kes
said osa ägedast programmist
ja kirgi köitvast mängust.
Kõik saali kogunenud inimesed said endale esmalt soetada
Avis Rapla ja Rapla maakonna ühisprojektist sündinud
kalendri, mis kannab edasi
pärimuskultuuri. Sealjuures

oli publikul võimalus oma
silmaga näha, kuidas kalender
valmis, näha rekvisiite, mida
pildistamisel kasutati ning
iga piletiostja sai endalekaasa
ajakirja Sport.
Avis Rapla alustas mängu
tavapärasest erineva algkoosseisuga, seda peamiselt
meeskonnakapteni Indrek Kajupanga väikesest vigastusest
tulenevalt, mis tähendas, et

alustas Rasham Suarez. Vaatamata TLÜ/Kalevi suhteliselt
nigelale hooaja algusele, suutis
Tallinna meeskond alustada
mängu enesekindlamalt ning
neil õnnestus oma mängurütm
peale suruda. Kiirelt asuti
mängu 9:2 juhtima. Algus oli
meie meeskonna poolt lausa
nii kahvatu, et meeskonna

peatreener Aivar Kuusmaa
oli sunnitud kohe mängu
alguses kasutama minutilist
mõtteaega.
Pärast minutilist mono-

loogi said kodupubliku toel
mängumasina tööle ka Avis
Rapla mängijad, kes viis minutit enne veerandaja lõppu,

resultatiivsete rünnakute

toel, viigistasid mänguseisu.
Järgnevad minutid möödusid

vad korvid viisid külalismees-

konna taas juhtima. Meie õn-

juba punkt punktis, teisele
veerandile mindi vastu külalismeeskonna ühepunktilises

kruttida Kristjan Voolaid, kes

eduseisus.

tabas oma kolmanda kolmese.

Teine veerandaeg

neks suutis meie meeskonna

mängumasina tuurid taas üles

algas

Järgnevad mänguminutid

sarnaselt esimesega pealinna

kuulusid kodumeeskonnale,

meeskonna dikteerimisel. Kii-

kes kasvatas vahe ligi kümne-

relt tehti 7:0 spurt, mis suuren-

lust süstis. Sellega polnud

punktiliseks. Külalised polnud
sellega veel löödud, veerandi
lõpuks oli vahe kõigest neli
punkti (57:53).
Neljas ja viimane mänguveerand möödus pingeliselt.
TLÜ asus mängu juhtima
ning korraks võis tunduda, et

kolmeste sadu Sadolini spor-

Tallinna meeskonna esimene

dihoones lõppenud, üksteise
järel olid neljandiku lõpus
täpsed Domen Bratož, kahel
korral Rasham Suarez ning
Kristjan Voolaid. Hea visketabavus kolmesejoone tagant
aitas Avis Rapla poolaja lõpuks kolme punktiga juhtima,
vaheajale mindi seisul 45:42.
Uus mänguveerand tekitas
mõnevõrra deja-vu tunde, sest
uuesti said paremini minema
TLÜ/Kalevi mängijad. Reimo
Tamme ja Jamal Jonesi taba-

võit meistriliigas on tõsiasi.

das vahe 8-punktiliseks. Avis

Rapla esimene tabav korv
sündis veerandaja kolmandal
minutil, kui Kristjan Voolaid
tabas ülitähtsa kolmese, mis
meeskonnale taas enesekind-

Mängu tõi pöörde Sven Kaldre
viimase sekundi tabav kol-

mene, mis meie meeskonna
viie punktiga juhtima viis.
Järgnevad minutid möödusid
enamasti vabaviske joonel,
kus pikema kõrre tõmbas
just kodumeeskond. Seega
järjekordne võit 79:76 tähendab seda, et meie meeskond
ei ole käesoleval hooajal veel
kodusaalis kaotuskibedust

tundma pidanud.

Kohila esiliiga naiskond tunnistas
Peetri SK paremust
Ingrid Kangur

olnud häbi kaotada.

Meie võistkond on väga

KohilaVK/E-Service esiliiga
võistkond mängis esmaspäe-

val oma teise mängu Peetri
SK vastu, mille kaotas 0:3.

Vastaseks oli ülikogenud
mängijatest koosnev ja legendaarse treeneri Ellen Liigi
treenitav võistkond, kellele ei

noor, osa mängijaist alles
noorteklassis U18 ja U20 vanuses ning pooled juba veidi
kogenumad. Selles mängus ei
saanud kahjuks osaleda Karmen Mereküla, kes oli samal
ajal Audentese SG/Noortekoondise eest väljas mängus

Tallinna Ülikooliga. Kuigi

tema noorem õde on oskustelt
hea, oli siiski selgelt puudu
osavast sidemängijast. Kuid
vaatamata sellele loodame
esiliigas häid tulemusi edaspidi. Tuleb küll tunnistada,
et esiliiga tase on väga kõrge
ning paljud seal osalevatest

võistkondadest võiksid naiste

meistriliigas teha tegusid.
Naiskonnas mängisid: Katleen Kangur, Käroli Kärdi,
Merike Errit, Anni-Ly Abel,
Reelika Piirsalu, Kaisa Siimann, Andra Aavik, Anne
Marit Mereküla, Karmel Ki-

buvits.

“Me näitasime, et kuulume
siia,” rääkis Lancersi peatreener Jon Atkinson meeskonna

Sport

Märten Pajunurm.
Foto: www.fckuressaare.ee

kodulehele. “Ma ei arva, et
see on viimane kord, kui
näete Longwoodi finaalis. See
iseloom, mida kutid näitasid
sel aastal, oli tohutu. Nad
näitasid, et suudavad reageerida ebaõnnele ja see tõi neid
finaali. Ma olen uhke nende
panuse üle,” lisas juhendaja.
23-aastane Pajunurm sai sel
hooajal kirja 21 mängu, millest
20 alustas ta põhikoosseisus.
Lisaks lõi ta kaks väravat,
andis ühe resultatiivse söödu

ja teenis kolm kollast kaarti.
Oma meeskonna eest sai ta
kirja kõige rohkem mänguminuteid.

Koolisport

Rapla haigla rändkarika
võitis Heiki Vaabel
Laine Rokk
Koolinoorte lauatennise individuaalvõistlus peeti Alus 14.
novembril. Osales kokku 23 noort lauatennisemängijat viiest
koolist.

E-klass (2006 ja hiljem sündinud)
Tüdrukud
1. Jane Tiits, Alu LA-AK
Poisid
1. Janar Loorents, Rapla VG
2. Veron Vaiknurm, Alu LA-AK
D-klass (2004-2005)
Tüdrukud
1. Helina Vaikla, Kehtna PK
2. Keidi-Kaisa Liik, Kehtna PK
Poisid
1. Karlis Bollverk, Rapla ÜG
2. Tauri Bachmann, Rapla ÜG
3. Oskar Härmaste, Rapla VG
C-klass (2002-2003)
Poisid
1. Heiki Vaabel, Kehtna PK
2. Erich-Raimond Stepanjuga, Rapla VG
C-klassile on Rapla haigla poolt 1986. aastal välja pandud
rändkarikas, millel kirjas 30 noormehe nimi. Lisandub selle
aasta võitja Heiki Vaabel.

B-klass (2000-2001)
Neiud
1. Romi Buusmann, Märjamaa G
Noormehed
1. Tanel Toomla, Kehtna PK
2. Roland Luhaväli, Märjamaa G
, Rapla VG
3. Sten Kenet Maalinn
A-klass (1999 ja varem sündinud 19-aastased)
Noormehed
1. Ken Krister Maalinn, Rapla VG
2. Antero Raismaa, Rapla VG
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Kultsed

ja

reklam

TÖÖPAKKUMISED
Navator OÜ otsib VAHESEINTE PAIGALDAJAT

(soovitavalt autojuhtimisõigusega). Töö kogu Eestis.
Tel 514 2161
janno.navator@gmail.com

ASV-AUTO OÜ võtab tööle
CE-kategooria AUTOJUHI
Saksamaa suunal toiduainete tsisternvedudele

ja AUTOREMONDI LUKKSEPA. Tel 501 0618

16.

n2ov0em1b6r

Kuga mööblikauplustes müügil SuuR VALIK

köögi-, elutoa-, lastetoa-ja magamistoamööblit.

VALIK TÄIENEB PIDEVALT!
Tule ja tutvu! Hinnad soodsad
Suurema ostu puhul
tingimisvõimalus.

JÄRELMAKS PROTSENDIVABA!
MEIE KAUPLUSED:
RAPLAS Piiri 5A,

Raplma

Sõnumid

müüakse

E-R 9.30-18, L 9-15
Telefon 489 4453

Talu vajab LOOMAKASVATUSTÖÖTAJAT.
Talu asub Raka külas Rapla vallas.
Info tel 516 0821 või 526 5921

VALGAS Vabaduse 2
telefon 767 0173

PÕLVAS Jaama 69 D
telefon 799 1489
JÕGEVAMAAL Pauastveres
telefon 77 1310

CV meilile heldur@combitrans.ee, lisainfo tel 5301 7719

Otsime oma meeskonda
autOremOndilukkseppa
Kasuks tuleb eelnev töökogemus.

Lisainfo tel 505 5493 või
e-post taavi@rehvikeskus.com

toores lehtpuu, hind al 26 € (tellides 15 ruumi, 50+ cm, 25 km

kaugusel Varbolast); metsakuiv
okaspuu, hind al 35 €; kuiv lehtpuu, hind al 40 €; tarne 10 ja 15
rm autoga 3-m lehtpuu, tarne 30
tm, hind kokkuleppel.
Tel 502 4895
kuivi pakitud kütteklotse ja kami-

TÜRIL Tehnika 8
E-R 9.30-18, L 9-15
telefon 384 8576

ABJA-PALUOJAS Tiigi 1, telefon 436 0158

tooreid halupuid 30-60 cm (lepp,
must lepp, kask, saar) koos veoga. Tel 517 5783

Raplamaa 2017. aasta
korvpalli ja pärimuskultuuri
kalendrit saab osta:
Rapla korvpallikoolist, Rapla Keskraamatukogust, ajalehe Raplamaa Sõnumid
toimetusest, Meie Pubist, Pargi Restost,
Hepa tanklatest ja Selveris asuvast Rapla
Raamatupoest.

Hind 10 €/tk.
Suurema koguse tellimisel soodushind.

Lisainfo: Mari.Tammar@gmail.com

saunaahjusid, kaminaid, pliite.
Soodsalt. Tel 505 4355

soodsa hinnaga talusealiha.
Vajadusel tükeldame. Info tel

505 9151, 5354 3002
suitsuvorsti ja maasinki väikehulgi, kohaletoomisega. Info tel
5196 2628 või 5351 7414

Tapamaja müüb emise lihakehasid kohaletoomisega.
Info tel 5351 7414
ehituslikku saematerjali, servamata lauda, lepalauda, terrassi-,
voodri-ja põrandalauda. Pikkused 3-6 m. Laudade värvimine.
Vedu tasuta. Tel 528 2268
lambaliha ja lambaid.
Tel 506 6234

Aitame metsakavade koostamisel
ja paberite vormistamisel.

rehvikeskus@rehvikeskus.com

Kuivad küttepuud lahtiselt ja
võrgus. Tel 503 6941

napuid, pelleteid ning puidu-ja

(sobivad ka osaliselt raiutud ja hüpoteegiga koormatud metsakinnistud).
|

kotis. Vedu tasuta. Tel 5563 6856

turbabriketti alusel. Vedu tasuta.
Tel 433 3130, 523 8503

Metsakinnistute ja raide ost

www.rehvikeskus.com

Rapla Kütteäris puidu-ja turbabriketti, pelleteid, kaminapuid

VILJANDIS Riia mnt 52
telefon 433 6029

Ettevõte vajab Purilasse
CE-kat PUISTEVEO AUTOJUHTI.
Töö vahetustega. Korralik tehnika, palju tööd.

Kanarbiku talu müüb korralikke
tooreid ja kuivi 30, 33, 38, 50 ja
60 cm lepa ja kase küttepuid.
Vedu alates 2,7 rm.
Tel 5373 7294

Tel 525 9788, harry@grundar.ee

faks 443 0376, Tehnika 15, Paikuse

3-toaline korter (II k) Valtu külas.
Tel 5349 5211
2-toal ahjuküttega remonti vajav
korter Alus. Aiamaa kasutamise
võimalus. Tel 524 7988
2-toaline korter Raplas Välja
tänaval. Tel 5822 5720

puuküttega, renoveeritud
3-toaline korter Kehtnas. Pildid
www.kv.ee. Tel 5854 5101
jõulukuuski pikkusega 3-5 m.

Tel 511 5198

Tasakaaluliikurid parimate
hindadega Eestis. Tel 502 2758
www.ecoscooter.ee

Hei, maasikakasvataja! On aeg
tellida maasika frigotaimed 2017.
a kevadeks. Tel 521 4050
www.maasikataimed.ee

mitmesugust
Hispaania keel. Kutsume Teid
hispaania keele kursustele es-

maspäeviti Loomeruumis.
(Tallinna mnt 5, Rapla). Info ja
registreerimine
a.s.wesman@gmail.com

Eriline jõulukink! Oma pildiga
padi, kott, kaelarätik või põll. Telli
www.lipuvabrik.ee/joulud

annan üürile
ridaelamu Purilas, 4 tuba, saun,
ahiküte. Tel 506 2909

27
TEENUS
Jäi tühjaks koduõu ja tuba...
Soojuspumpade remont, müük
ja paigaldus, kodumasinate
ja sõiduki kliimaseadmete

remont. Tel 5330 1720
www.kulmaline.ee

KAARDID ENNUSTAVAD 24 H.
Tel 900 1727, h. 1,09 €/min

Südamlik kaastunne Ennu
perele kalli isa, vanaisa ja äia

Südamlik kaastunne
Andrusele, Aimarile ja

Südamlik kaastunne
Ülo Olmile
ISA

Urmasele ema
SINAIDA KIPPERI

kaotuse puhul.

surma puhul.

Rapla Ettevõtjate Ühingu

HEINRICH KIVISELJA
Miks kaitseingel

kaotuse puhul.
Henno ja Ülle

Bussiteenus 8 kuni 82 kohta.
Helista tel 5330 7447,

iial ei tea,
millal lõpeb see...

Südamlik kaastunne
Ennule, Erkkole ja Tiiale

Raamatupidamine, aruanded.
Tel 505 9669, info@holopoint.ee

ISA, VANAISA ja ÄIA

Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968 või 5340 2068

surma puhul.

Mobiilne saekaatriteenus ja halumasinarent. Tel 528 0616

Raikküla Kool

Sügav kaastunne lastele
perega, õdedele jakõigile

BLUME KLIIMARI
(sünd. Sulu)

Oleme tänulikud kõigile,

surma puhul.

venna

TOOMAS
Vanametalli kokkuost Raplas

Jürna 2. E-R 9-17, L-P 10-14.
Tel 5818 8986 www.rauaspets.ee

info@pajakapuit.ee
OÜ ESTEST PR ostab põlluja metsamaad. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee

kasvava lepa raieõigust. Kanarbiku talu. Tel 5373 7294
talulaud ja muud vanavara.
Tel 505 4450

KARJASE

mälestusi kalliks

Vanametalli kokkuost Agrovaru

metsa. Tel 502 4895;

BIRGIT TAMME

BIRGIT TAMME
kaotuse puhul.
Kaiu lasteaia töötajad ja

Külli

vene päritolu traktor.
Tel 5884 1935

Jaanus, Beata, Leino,
Malle, Mati, Mai, Kalev,
Ann jaKaari

Kõik läheb mööda!
Samas kõik jääb alles,
sest mälulaekais
möödunu on tallel

on habras ta viis,

pidasid. Südamlik
tänu õpetaja Kukele.
Väga suur tänu Rapla
haigla õendusosakonna
töötajatele.
Ema, isa, Margus, Priit

BLUME KLIIMARIT.
Avaldame kaastunnet kogu
Sulu suguvõsale.
Anne ja Maila pered

ja katkeb siis...

kauaaegset majaelanikku

Avaldame südamlikku
kaastunnet abikaasale ja

tütardele peredega.
Sulupere 3 majarahvas

leina
kord kergemaks muudab,
Aeg mure ja

kuid mälestust tütrest
aeg võtta ei suuda.....

Mälestame head

klassikaaslast
BIRGIT TAMME

ja avaldame sügavat

Avaldame sügavat kaastunnet
Olev Tammele perega kalli

kaastunnet lähedastele.
Kaiu Põhikooli LIII lend ja

tütre

klassijuhatajad

BIRGIT TAMME

...

Mälestame

heliseb hetke

Mälestame sõbralikku

Avaldame sügavat
kaastunnet
Taavi Heinsoole ema
TIINA HEINSOO
kaotuse puhul.

Lennubaasi kollektiiv

Südamlik kaastunne
Annele perega kalli

ootamatu kaotuse puhul.

Kas kuuled,

kuis nutab Su kodu,

TÜTRE

OÜ Karitsu Rantšo

kaotuse puhul.
Kaiu kooli klassikaaslased

heina, võib olla ka 2015. aasta
oma. Tel 509 8143

akordion. Tel 508 4216

ootamatu kaotuse puhul.

Elu on laul,

ELVE ROOSSONIT.

ostetakse

metsakinnistuid ja kasvavat

lähedastega kalli tütre ja õe

Langetame leinas pea
teie tütre ja õe

Üks küünal kustus,
üks eluraamat sulgus…

kes meie armsa poja ja

territooriumil E-R 9-17, L 9-14.

murdus õhtu eel...

Meie sügav kaastunne
Annele ja Olevile

Kallid Anne, Olev,
Piret ja Priit!

Endised töökaaslased
Pääsupesa lasteaiast

puhkab tütreke,
ta elu nagu linnul tormis
nii ootamatult

lähedastele kalli

Meida lastega

Tel 505 8637, www.feralmet.ee

Mälestame
rõõmsameelset pedagoogi
ELVE ROOSSONIT

ja avaldame kaastunnet
abikaasale ning tütardele.

Katuste ehitus-ja remonditööd.

tel 5818 8986

Kas aimab hommik,
mida toob õhtu,
ja seda,
et enam me iial ei kohtu...

kalli

Ohtlike ja suurte puude langetamine. Tel 517 5783

Rehvivahetus Rapla linnas Jürna
tn 2. Hinnad väga soodsad. Rehvivahetuse aja saab broneerida

kokku pani tiivad
ja igavikku lasi minna Sul?

Elu on kui tundmatu tee,

sivaauto2007@gmail.com

Tel 5391 5528

Mälestus viib kalmule,
kus mullapõues

Vello perega

liikmed

Su puudust leinates sääl.
Talle kaaslaseks
vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl...
Südamlik kaastunne
Piret Valgele õe

Töökas ja sõbralik
oli Su hing,
puhkama, puhkama

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee...
Mälestame

kutsuti Sind...

Mälestame oma kunagist
töökaaslast
BLUME KLIIMARIT

ja avaldame kaastunnet
Ailile ja Maiele peredega

TIINA HEINSOOD
12. XI 2016

20. IV 1954

–

Avaldame kaastunnet
Hannole abikaasa,
Triinule ja Taavile ema

ning Andresele ja Valdisele
õe kaotuse puhul.

Sügav kaastunne Annele ja
Olevile perega kalli tütre
ja õe
BIRGIT TAMME

kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet
Annele perega tütre

BIRGIT TAMME
kaotuse puhul.

Kaiu Põhikooli pere

Perekond Hein

armsa ema surma puhul.

Saima, Ilse, Maimu, Taimi

Ei ole sõnu,
mis leevendaks valu...

BIRGIT TAMME

kaotuse puhul.
Klassikaaslased
Kaiu Põhikooli aegadest

Kallid Olev ja Anne!
Sügav kaastunne tütre
TAMME

BIRGIT

surma puhul.

Onu Rauli pere

Sulev ja Margit

Elu on laul,
on lihtne ta viis,
heliseb korra
ja vaikib siis...

Olgu koit sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon…

Südamlik kaastunne Ülole
lähedastega kalli isa
ARNO OLMI
surma puhul.

Siiras kaastunne Erikale
kalli
EMA

Marju, Aivar
Mare, Andrus
Anu, Toomas
Aili, Enn

surma puhul.
Lia koos laste ja
lastelaste peredega

Kallis Mare perega!
Südamlik kaastunne armsa

EMA
kaotuse puhul.

Merle, Aune,
Ingrid, Siret

Avaldame sügavat
kaastunnet Annele ja
Olevile, Piretile ja Priidule
kalli tütre ja õe

BIRGIT TAMME
kaotuse puhul.

Ülo ja Liidi perega

Mälestame ootamatult

Südamlik kaastunne
Annele perega

lahkunud

kalli tütre

BIRGITIT.

Perekond Taalik

TAMME

BIRGIT

kaotuse puhul.

Kaiu Põhikooli
53. lennu lapsevanemad

KuRalptlmsaed
Sõnumid

16.
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Kuhu

min a

Raplma

Sõnumid

16.
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KINO

TEATER

MÄRJAMAA KINO "HELK"
„Max Steel“ (USa)

„Henrik normanni uskumatud seiklused

16. november kl 17,19
„Vasar“ (Venemaa, alla 12aastastele keelatud)
16. november kl 21
17. november kl 17,19
„audiitor“ (USa, alla 14aastastele keelatud)
17. november kl 21.20

„Saabumine“ (USa)
18. november kl 17
20. november kl 19, 21.15
23. november kl 19
„Suletud“ (USa, alla 14-aastastele keelatud)
18. november kl 19.15, 21.15
20. november kl 17
„Solani ja ludvigi suur juusturalli“ (norra joonisfilm, eesti keeles)
20. november kl 15
„Sõda kõigi vastu“ (USa, alla 14-aastastele
keelatud)
22. november kl 17, 21
„Hea poiss“ (Venemaa)
22. november kl 19
23. november kl 17 21.15

MUUSEUM

new

Yorgis“. komöödiateater
Kuimetsa rahvamaja, 16. november kl 19
„esik“. kuimetsa harrastusteater iDU
Kaiu rahvamaja, 17. november kl 19

„Rahajumala ratsanikud“. ambla näitering
„anne“
Märjamaa vald, Sulu külakeskus,
19. november kl 15
„See on minu pidu ja teen mis tahan (suren või
ära)“. Vana Baskini Teater
Rapla kultuurikeskus, 22. november kl 19
„Pal-tänava poisid“. VaT Teater
Rapla kultuurikeskus, 23. november kl 14

virve.õunapuu@kohila.eekontsert
Bluusi neljapäev: Vahur Vessart Blues Band
Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskus (Rapla,Tallinna
mnt 3b), 17. november kl 20

Kiviküla maalides. Eesti Kunstikoolide Liidu
õpetajate suvelaagri näitus
Märjamaa koolid läbi aegade
Eesti aabitsa lugu (lastekogus)
„Saviga merelugude poole“. Märjamaa güm-

Hoolin oma juurtest! Sugupuu koostamine
kuidas alustada?
Rapla kultuurikeskuse kammersaal,
22. november kl 17.30

naasiumi saviringi laste tööd (lastekogus)
Märjamaa valla raamatukogu

ehete valmistamise õpituba
Kohila, Kovanäpseli maja, 23. november kl 16

Kaido Haageni fotonäitus „Raudtee(ta) jaamad“
Kohila vallamaja

sport
Rapla
vallamaja II korrus

narva kunstikooli õpilaste tööde

lauatennise seeriavõistluse ii etapp
Märjamaa, 19. november kl 10

näitus „Graafi-

lised jooned-piirjooned“

Märjamaa rahvamaja Ly galerii

Teemanäitus„luiged“ ene kanguri kollektsioon
Raikküla kultuurikeskus, näituse külastamiseks
helistada tel 516 0783
-

Hiie Ivanova karikatuuride näitus
Huumorimuuseum (Purku koolimaja)
Jüri Taltsi fotod (saalis)
Juta Hiielo portselanimaal, Tiiu Hiielo sõrmkübarate kogu (vitriinis)

Rapla keskraamatukogu

JÄRVAKANDI KLAASIMUUSEUM

Püsiväljapanek „136 aastat Järvakandiklaasitööstust“
„Tindipotid ja -pudelid järvakandi klaasimuuseumi kogudest“
Muuseum avatud K, N, R kl 11 -18 L 11 -15,

Trio Romansid CD „Romansid“ esitluskontsert
Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskus,
18. november kl 19
The Ilves Sisters kontsert„Mamma Mia! Unustamatud aBBa hitid“
Märjamaa rahvamaja, 23. november kl 19

tel 518 2610 ja 5390 4677

MAHTRA TALURAHVAMUUSEUM
näitus „lina lugu“ (kuni 26. novembrini)
Püsinäitus „eesti talupoja elu 19. sajandil ja
Mahtra sõda“
Muuseum avatud T-L kl 11 -16

NÄITUS
näitus „lina lugu“ (kuni 26. novembrini)
Juuru, Mahtra talurahvamuuseum
näitus „Rahvuslikud kotid“. autor Hiie org

SILLAOTSA TALUMUUSEUM
„Velise vallavalitsuse tegemised aastatel 19181944 Rahvusarhiivi materjalide põhjal“
Püsinäitus „Märjamaa ja Vigala kihelkonna inimeste ning aja lugu“
Avatud E-P kl 10-17
HAGERI MUUSEUM
Püsinäitused „Maa-apteek“, „kihelkonnakeskus

Hageri“ (fotonäitus)
Avatud T, K, N kl 11 -16, tel 5648 3828 või e-post

virve.õunapuu@kohila.ee

Karini käsitöö (Karin Markuse heegeldatud
mänguasjad, ehtekarbid, albumid, kinkekaardid ja õnnitluskaardid)
Ants Nisumaa loodusmaalid
Kehtna raamatukogu
Keiu Kullese 18.-19. sajandi stiilis ehete näitus
(avamine 16. novemberil kl 17)
Kohila raamatukogu
Urve Rukki fotonäitus “külmaväraval”
Kohila Tornigalerii (Viljandi mnt 1), avatud kiriku
lahtioleku aegadel või leppida kokku tel 5623 0741

Inna-Maia Paikeni maalid

Rapla kultuurikeskuse Rütmani galerii

koolitus/loeng
Koolituspäev Raplamaa ettevõtjatele
Vana-Vigala tehnika-ja teeninduskool,
16. november kl 13

–

TU14-klassi eesti MV korvpallis
Rapla korvpallikool, 19. november algusega kl 11
TMini-klass korvpallis

Rapla ühisgümnaasium,
19. november algusega kl 12

Saalijalgpalli teine liiga, põhja/lõuna piirkond:
jk kohila vs Tabivere VVP
Kohila spordihoone, 19. november kl 17
Saalihoki kV iii etapp
Rapla, Sadolini spordihoone,
20. november algusega kl 11

Võrkpalliturniir Sügisserv 2016
Kohila spordikompleks, 20. november kl 11
XXXV Rapla Talvejooks
Rapla, Okta Centrum (Mahlamäe 10, start),
20. november kl 12
Triobet BBl: avis Rapla vs jurmala/Fenikss
Rapla, Sadolini spordihoone,
23. november kl 18.30

Heegeldamise õpituba. Inglid
Kohila, Kovanäpseli maja, 16. november kl 16
Kapa stuudium:Ehtemeister Keiu Kullese loeng
„kihelkondlike ehete kütkeis“
Kohila raamatukogu, 16. november kl 17.30
Mesinduse kursus-vestlusring: Tarvikud mesinduses ja erinevad tarud
Kädva seltsimaja, 21. november kl 17.30

Autentico kriidivärvide õpituba
Märjamaa rahvamaja, 21. november kl 18
külaülikool: Valdur Mikita loeng „ajakaevu

kiigates“
Valtu seltsimaja (Kaerepere, Männiku 8),
21. november kl 19

kirikuteated
eelk RaPla MaaRja-MaGDaleena koGUDUS

igavikupühapäeva armulauaga jumalateenistus, küünalde süütamine kõigi kirikuaasta
jooksul lahkunute mälestuseks, kaastegevad
pasunakoor aigar kostabi juhatusel ja solist
Tiia lään
20. november kl 12
eelk jäRVakanDi PaUlUSe kiRik
igavikupühapäeva armulauaga jumalateenistus, järgneb täiskogu koosolek koguduse juhtorganite valimiseks
20. november kl 15

Ootame teateid sündmuste kohta iga nädala reedeks meiliaadressil kuulutused@sonumid.ee. Tel 489 2130.
Järgmine "kuhu minna" ilmub 23. novembri lehes.

Elizabeth Coleman:„See on minu pidu ja
teen mis tahan (suren või ära)”
Originaali pealkiri: It´s My Party
(And I`ll Die If I Want To)
Lavastaja: IVO EENSALU
Tõlkija: ANDRA AALOE
Kunstnik: JAAK VAUS
Mängivad: EGON NUTER, ANNE VEESAAR, KÜLLI REINUMÄGI, MEELIS
PÕDERSOO (VAT TEATER), LINDA
KOLDE (TEATER VANEMUINE), JANEK
SARAPSON

“Tere õhtust. Kolm kuud tagasi kell 22:23
ütles mulle arst, et mul on veel kolm kuud
elada jäänud. Niisiis, minu arvutuste järgi
on mul aega veel... (vaatab kella) täpselt 111
minutit. Ja sellepärast kutsuski Silvia meile
lapsed külla lihapirukaid japavlovat sööma. ”
Nende sõnadega algab Vana Baskini Teatri
lavastus, Austraalia näitekirjaniku Elizabeth Colemani üle maailma suurt publikumenu pälvinud komöödia “See on minu

pidu ja teen mis tahan (suren või ära)”
(“It’s My Party And I’ll Die If I Want To”).

Jah. Pereisa Ronald (Egon Nuter) usub
siiralt, et ta sureb tänaära. Ning selle puhul
on ta korraldanud väikese koosviibimise, et
viimast korda oma abikaasa ja täiskasvanud
lastega šampat juua ja pirukaid süüa, möödunud aegu meenutada ning ette kujutada tulevikku ilma temata... Ja võib-olla ka siluda
elu jooksul tehtud vigu ja tegematajätmisi.
Ent kõik ei lähe päris nii, nagu isemeelse
perekonnapea õhtukava ette näeb. Kella
halastamatu tiksumise saatel vallanduvad
nii mõnedki aastatega kogunenud pinged ja
koosviibimisest kujuneb tõeliselt tragikoomiline perekonnapidu, millele lisavad värvi
üllatuspulm, enesetapukatse ning liiga vara
saabuv matusekorraldaja.
“See on minu pidu ja teen mis tahan
(suren või ära)” on tempokas ja terav
komöödia ühe näiliselt tavalise perekonna
keerulisest siseelust, mis on üheaegselt

Anne Veesaar ja Egon Nuter.
oma absurdsuses pisarateni naerutav, aga
oma äratuntavuses samas liigutav ja mõtlemapanev eelarvamused, põlvkondlikud
konfliktid ning võimetus aksepteerida oma
lähedasi sellistena, nagu nad on, pole ju
–

Foto: VANA BASKINI TEATER

meile kellelegi võõrad teemad.
Isa mängib Egon Nuter, ema Anne Veesaar,
lapsi Külli Reinumägi, Meelis Põdersoo ja

Linda Kolde. Matusebürood esindab Janek
Sarapson.

Neljapäev 17.11

laupäev 19.11

reede 18.11

pühapäev 20.11

esmaspäev 21.11

Teisipäev 22.11

Kolmapäev 23.11

06.55 Terevisioon 08.55 Draamasari Ballykissangel. Ma
mõistan, kui mind ei taheta
(Inglise 1998) 09.50 Terevisioon* 11.50 Maahommik*
12.35 Kapist välja. Eesti disaini bränding* 13.00 Hommik
Anuga* 14.15 Kahekõne (subtiitritega)* 14.40 Dokfilm Korüfee (Eesti 2013) 15.10 Eesti
parim koolikokk 16.05 Draamasari Oru valitseja 17.00 Aktuaalne kaamera 17.10 Õnne
13 (Eesti 2011) 17.40 Draamasari Ballykissangel. Ma mõistan, kui mind ei taheta (Inglise
1998)* 18.30 Aktuaalne kaamera 19.00 Ringvaade 20.05
Osoon 20.35 Meie inimesed.
Damilola 21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm 21.30 Sport 21.40
Välisilm 22.10 Välisilma dokk
Boko Haram. kurjuse lätetel
23.05 Kriminaalsari Sild (Bron/
Broen, Rootsi/Taani 2015)*
00.05 Ringvaade* 01.12 ERR.
ee uudised

06.55 Terevisioon 08.55 Draamasari Ballykissangel. Isiklik
kõne (Inglise 1998) 09.50
Terevisioon* 11.50 Tähendamisi. Kuningas Kristuse püha*
11.55 Prillitoos (subtiitritega)
12.50 Osoon (subtiitritega)*
13.20 Välisilm* 13.55 Dokfilm
Otsus 14.50 4x4. Tadžikistan.

06.55 Terevisioon 08.55 Draamasari Ballykissangel. Eksinud
lambuke 09.50 Terevisioon*
11.50 Plekktrumm* 12.35
Meie inimesed. Damilola*
13.00 Riigikogu
infotund
14.00 Ajavaod. Riigi mehed.
Karl Soonpää* 14.30 Teadus
kolme minutiga. Nanomaterjalid kas uus oht? 14.35
Kriminaalsari Midsomeri mõr-

ETV
06.55 Terevisioon
08.55
Ballykissangel.
Draa masari
Tähetolm su silmis 09.50 Terevisioon* 11.50 Pealtnägija*
12.40 Vabariigi kodanikud
13.35 Doksari Meie maailm.
Südametunnistus
mobiiltelefonis* 14.30 OP* 15.00 Elu
lugu. Heljo Mänd (ETV 2016)
15.15 Ilus maa. Noor mesinik
Taavi (2012) 15.25 Koduigatsus. Eelmiste jõulude kummitused 16.05 Oru valitseja
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Õnne 13 17.40 Ballykissangel. Tähetolm su silmis
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade 20.05 Kahekõne 20.30 Komöödiasari
ENSV. Pihtaspõhjas! 21.00
AK. Ilm 21.30 Sport 21.40 Kapital 22.10 MI. Klaveriorkester
22.35 Muusikadokk Peteris
Vasks. “Musica serena” 23.30
Üks
koorilaul.
Setukesed
sõitsivad* 23.35 Ringvaade*
00.45 ERR.ee uudised

06.55 Terevisioon
08.55
Ballykissangel.
Draamasari
Varandus meeste silmis (Inglise 1998) 09.50 Terevisioon*
11.50 Kahekõne* 12.15 Kapital* 12.45 Foorum (subtiitritega)* 13.40 Teaduspalavik. Kliimamuutus (ETV 2015)* 14.10
Üks koorilaul. Setukesed sõitsivad* 14.15 MI* 14.45 Muusikadokk Peteris Vasks. “Musica serena” 15.40 Animafilm
Jää valitseja 16.05 Draamasari
Oru valitseja 17.00 Aktuaalne
kaamera 17.10 Draamasari
Õnne 13 (Eesti 2011) 17.40
Draamasari Ballykissangel. Varandus meeste silmis (Inglise
1998)* 18.30 Aktuaalne kaamera 19.00 Ringvaade 19.30
Komöödiasari
Minu pere
20.00 Eesti parim koolikokk
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.30 Sport 21.40 Mängufilm
Kvartett (Inglise 2012) 23.15
Pealtnägija* 00.00 Ringvaade* 00.35 ERR.ee uudised

07.30 Siilipoiss Alfredi seiklused 07.40 Hiir Hops 07.50 Väike prints 08.15 Mukk ja Tšavapa 08.25 Meistrimehed Pat
ja Mat 08.30 Lola Pikkkõrv
08.40 Siilipoiss Alfredi seiklused 08.50 Põrsas Peppa 09.00
Üks koorilaul. Nokturn 09.05
Meie inimesed. Kai* 09.30
Teaduspalavik.
Kliimamuutus 10.00 Maahommik 10.45
Õnne 13 11.15 Pealtnägija
12.05 Eesti parim koolikokk
13.05 Hommik Anuga* 14.20
Dallas. Isade patud 15.00 Elu
parim aeg. Õige koht 16.00
Midsomeri mõrvad. Süütuse
mõrv 17.30 Osoon* 18.00
ENSV. Pihtaspõhjas! 18.30
AK 18.40 PõhjaAmeerika.
Kuidas tehti sarja 19.30 8 mm
ELU 20.00 4x4 20.30 Õnne
13 21.00 AK. Ilm 21.20 Sport.
Sport 21.35
Lilyhammer
22.20 Foyle’i sõda. Viiskümmend laeva 00.00 Hingetu
00.50 ERR.ee uudised

07.00

09.00 Kolmik teemandijahil
09.25 Piip jaTuut köögis 09.50
Põrsas Peppa 09.55 Kosmoselendurid 10.10 Mina ja Miia
10.35 Karusmarjad metsikus
looduses 11.00 Heureka. Kuidas päästa lemmiklooma?
11.30 Kontakt. Liivika Hanstin
ja Tiina Tõnis 12.45 Homsed
linnad. Vertikaalsed farmid
13.40 Uhutud mõistus 14.10
Eesti lood 14.40 Paabel ja
Meestevägi 15.40Winxi tüdrukud sügaviku saladus 17.00
Tüdruk, kes hüppas läbi aja
18.35 Dþungliraamat 18.50
Põrsas Peppa 18.55 Lammas Shaun 19.00 Karu tuleb!
19.20 AK (viipek) 19.30 Simon
Reeve’i pühad jõed 20.20 Kalevipoja kangelasjooks 20.45
Meedik 21.30 Eesti lipp ümber
Kuuba 22.00 AegRuum Usalda
mind, ma olen arst 22.50 Maailma kino Mustang 00.25 Eesti
TOP 7* 01.18 ERR.ee uudised

07.30 Siilipoiss Alfredi seiklused 07.40 Hiir Hops 07.50
Väike prints
08.15 Peeter
Pikkkõrv 08.25 Priit ja Prääks
08.35 Väike kummitus Laban
08.45 Georg Udukübara aaria.
Suur finaal* 09.00 Tähendamisi. Kuningas Kristuse püha
09.05 Prillitoos 10.00 Hommik Anuga 11.15 Kapist välja.
Eesti disaini bränding 11.45
4x4 12.15 PõhjaAmeerika.
Kuidas tehti sarja 13.00 Mf
Kvartett 14.40 Barokkmuusika maestro William Christie
15.30 Minu pere 16.00 Foyle’i

sõda.

Viiskümmend

laeva

17.40 Lilyhammer 18.30 AK
18.40 Ajavaod. Riigi mehed.
Karl Soonpää 19.10 Vana aja
asjad. Mood 19.30 Midsomeri mõrvad. Purunenud kett
21.00 AK. Ilm. Nädal 21.40
Sport. Sport 22.00 Sild 23.00
Elu parim aeg 23.55 Dallas.
Isade patud 00.38 ERR.ee uu-

dised

Türkmenistan.
Usbekistan
(Eesti 2015)* 15.20 Draamasari Hingetu (Breathless, Inglise
2013)* 16.05 Draamasari Oru
valitseja 17.00 Aktuaalne kaamera 17.10 Draamasari Õnne
13 (Eesti 2011) 17.40 Draamasari Ballykissangel. Isiklik kõne
(Inglise 1998)* 18.30 Aktuaalne kaamera 19.00 Ringvaade
20.05 Vabariigi kodanikud
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.30 Sport 21.40 OP 22.10
Draamasari

Koduigatsus.

Küünlavalgus hell ja soe 22.50
Plekktrumm* 23.35 Ringvaade* 00.44 ERR.ee uudised

–

vad. Purunenud kett (Midsomer Murders, Inglise 2015)*
16.05 Draamasari Oru valitseja (Monarch of the Glen,
Inglise 2001) 17.00 Aktuaalne
kaamera 17.10 Draamasari
Õnne 13 (2011) 17.40 Draamasari Ballykissangel. Eksinud
lambuke (Inglise 1998)* 18.30
Aktuaalne kaamera 19.00

Ringvaade 20.05 Pealtnägija
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.30 Sport 21.40 Foorum

22.40 Doksari Meie maailm.
Kolm juveeli 23.30 Ringvaade* 00.39 ERR.ee uudised

ETV 2
07.00
Lastesaated
09.00
Ringvaade* 10.05 Oru valitseja 10.55 Eesti lipp ümber Kuuba 11.25 Eesti muusikavideod
11.55 PÖFFi kaheksa ja pool
12.05 ERR.ee uudised 15.30
Uus Tase
15.50 Hiir Hops
16.00 Lastesaated 16.15 Kosmoselendurid 16.30 Väike
prints 16.50 Põrsas Peppa
17.00 Karusmarjad metsikus
looduses 17.25 Väike printsess
17.35 Priit ja Prääks 17.45 Vikerkaare Rubiin 18.00 Beni ja
Holly väike kuningriik 18.10
Robin Hood 18.20 Toredate
Asjade saar 18.30 Lastetuba
18.50 Tugitoolisport 18.55
Uus Tase 19.20 AK (vk) 19.30
Tareq Taylori Põhjamaade
kokakunst 20.00 AegRuum
20.50 RUUM 21.30 Kultuuriuudised 21.35 PÖFFi kaheksa
ja pool 21.45 Peaky Blinders
22.45 Miranda 23.15 Eesti
TOP 7 00.05 dok Mina olen
Alice 01.06 ERR.ee uudised

Lastesaated

09.00

Ringvaade* 10.05 Oru valitseja 10.55 Igaühele oma

11.30 Eesti muusikavideod
12.00 PÖFFi kaheksa ja pool
12.09 ERR.ee uudised 15.30
Uus Tase 15.50 Maša ja karu
16.00 Lastetuba 16.10 Kriksatrullid 16.15 Kosmoselendurid 16.30 Animasarjad 17.00
Karusmarjad 17.25 Mina ja
Miia 17.50 Mukk ja Tšavapa
18.00 Georg Udukübara aaria 18.20 Meistrimehed Pat ja
Mat 18.30 Lastetuba 18.45
Papist poisid 18.50 Lola Pikkkõrv 18.55 Uus Tase 19.20 AK
(viipekeeles) 19.30 Uhutud
mõistus 20.00 Simon Reeve’i
pühad jõed 20.50 Tareq Taylori Põhjamaade kokakunst
21.20 Ilus maa 21.30 Kultuuriuudised 21.35 PÖFFi kaheksa
ja pool 21.45 Testamenditäitjad 23.20 Plekktrumm* 00.05
Peaky Blinders 01.08 ERR.ee
uudised



09.00 Tüdruk, kes hüppas
läbi aja 10.35 Karusmarjad
metsikus looduses
11.00
Maile Grünbergi värvilised
maailmad 11.40 Plekktrumm*
12.25 Eesti lood 12.50 Mehed
ei nuta 14.10 Meedik 14.45
Sada protsenti 15.25 Igaühele
oma 16.05 PÖFFi kaheksa ja
pool 17.00 Kolmik teemandijahil 17.25 Papist poisid
17.30 Buratino tegutseb jälle 18.00 Piip ja Tuut köögis
18.20 Lammas Shaun 18.30
Kunksmoor ja kapten Trumm
18.50 Tõrupoiss 19.00 Väike
printsess 19.10 Põrsas Peppa
19.20 AK (viipek) 19.30 Teemaõhtu. Gunnar Graps 65.
Obladi, Oblada 20.20 Hetki minevikust 20.30 Viis kildu
Gunnar Grapsist 20.55 Hetki
minevikust 21.05 Soolo 21.30
Ei Grapsile? 22.20 Kosmos ‘68
23.20 Pulmapilt 23.50 Gunnar Grapsi Grupp 00.27 ERR.
ee uudised

07.00 Animasarjad 09.00 Ringvaade* 09.35 Eesti lood 10.05
Oru valitseja 10.55 5 sentimeetrit sekundis 11.55 PÖFFi
kaheksa ja pool 12.06 ERR.ee
uudised 15.30 Uus Tase 15.50
Maša ja karu 16.00 Lastetuba
16.15 Mis? Miks? Kuidas? 16.20
Tinga Tinga lood 16.30 Oktonaudid 16.40 Indiaanipoiss Yakari 16.55 Põrsas Peppa 17.00
Karusmarjad metsikus looduses 17.25 Tuutu ja Potsu 17.35
Siilipoiss
Alfredi seiklused
17.45 Sammalhammas, kus sa
oled? 18.00 Rüütel Miku 18.10
Susapusa Okidos 18.25 Mesitaru 18.30 Lastetuba 18.45 Mily
murrab pead 18.55 Uus Tase
19.20 AK (viipekeeles) 19.30
Mõistlik või mõttetu 20.00
Maahommik* 20.45 Poolvend
21.30 Kultuuriuudised 21.35
PÖFFi kaheksa ja pool 21.45
Plekktrumm 22.30 Juuksed
00.36 ERR.ee uudised

06.15 Heeringas Veenuse
õlal* 06.40 Roaldi nädal. Ökoinimesed 07.30 Igal kodul
oma lugu 08.00 Galileo 09.30
Alvin ja koopaoravad 10.00
Suur komöödiaõhtu 11.30
Nädalalõpp Kanal 2ga 13.00
Naabriplika. 14.00 Pilvede all.
Mari sõlmib Gunnariga kokkuleppe. Liina kuulab Maimu
nõu ning sõidab Andrese
ja Kertu juurde. Piret üritab
Sirjet mõjutada, kuid ema ei
võta teda kuulda 15.00 Rosamunde Pilcher Tundmatu
süda 17.00 Lihtne Rosa. Pilved Kaplinna kohal 19.00 Reporter+ 19.30 Eesti otsib superheeringat 21.30 Ameerika
talent 23.20 Mängufilm Das
Boot. Ühe allveelaeva lugu.
Sõjadraama Saksa allveelaevast U96 03.10 Mängufilm
Muusika ja sõnad 04.55 Siberi
võmm. Kui inglid saavad haiget 05.45 Reporter+*

06.15 Meie Charly. Charly
hoiab silma peal 07.05 Super 4
07.35 Chaplin ja sõbrad 08.00
Reporter* 09.00 Purunenud
elud 10.00 Lihtsalt Maria
11.00 Kodus ja võõrsil 11.30
Sajandi valitsejanna 13.20
Kuldvillak 13.50 Meie Charly.
Hirm Othello pärast 14.50
Küladetektiivid. Kes tuleb segama, sureb 15.50 Tüdruk nimega Elif 17.00 Lihtsalt Maria
18.00 Purunenud elud 19.00
Reporter 20.00 Köök 20.30
Kodutunne 21.30 Naabriplika. Kool ja koolitus 22.30 Ühikarotid. Kohtumised ja lahkumised 23.30 Mõrvaennetajad.
Aletheia 00.25 Kriminalistika
ajalugu. Toksikoloogia. Kuidas
surid Arafat ja Himmler? 01.15
Galileo* Mida kogeb oma elus
Dubai esimene naismaadleja?
Miks kukutas sibul valitsuse?
02.30 Reporter* 03.20 Mf Jälle 17 05.10 Seksikliinik

06.15 Meie Charly. Hirm Othello pärast 07.05 Super 4
07.35 Chaplin ja sõbrad 08.00
Reporter* 09.00 Purunenud
elud 10.00 Lihtsalt Maria
11.00 Kodus ja võõrsil 11.30
Naabriplika. Kool ja koolitus
12.30 Kodutunne 13.30 Heeringas Veenuse õlal 13.50
Meie Charly. Charlyl on siga
14.50 Küladetektiivid. Surm
golfiväljakul 15.50 Tüdruk nimega Elif 17.00 Lihtsalt Maria
18.00 Purunenud elud 19.00
Reporter 20.00 Radar 21.00
Krimi 21.30 Siberi võmm. Tinderimäng. Leitakse noore neiu
keha 22.30 Chicago tuletõrje.
Noa all 23.30 Piiri peal. Põnevusfilm vanglast põgenenud
endisest politseinikust 01.35
Subboteja 02.25 Mõrvaennetajad 03.10 Reporter* 04.00
Kriminalistika ajalugu 04.40
Rooli võim 05.10 Seksikliinik

06.15 Meie Charly. Charlyl on
siga 07.05 Super 4 07.35 Chaplin ja sõbrad 08.00 Reporter* 09.00 Purunenud elud
10.00 Lihtsalt Maria 11.00
Kodus ja võõrsil 11.30 Siberi
võmm. Tinderimäng 12.30
Radar 13.30 Heeringas Veenuse õlal 13.50 Meie Charly.
Andaluusia unistus 14.50 Küladetektiivid. Õnnetusjuhtum
metsas 15.50 Tüdruk nimega
Elif 17.00 Lihtsalt Maria 18.00
Purunenud elud 19.00 Reporter 20.00 Suur lotokolmapäev
Rooside sõda 21.00 Saladused 21.30 Pilvede all. Eriku
kinnisidee Kertu suhtes aina
süveneb. 22.30 Saage tuttavaks: Sander Õigus 23.00 Rizzoli ja Isles 23.55 Vanga 01.00
Roaldi nädal. Ökoinimesed
01.55 Chicago tuletõrje. Noa
all 02.40 Reporter* 03.30
Radar 04.25 Hooaeg 05.10
Seksikliinik

05.40 Kirgede torm 07.25
KäsnaKalle Kantpüks 07.50
Kung fu panda 08.15 Littlest
Pet Shopi väikesed lemmikud
08.40 KäsnaKalle Kantpüks
09.00 Simpsonid 10.00 Animaf Härra Peabody ja Sherman 11.45 Multif Loheleksikon 12.05 Kellapid 12.35 Me
armastame Eestit 14.10 Stop!
14.40 Võimalik vaid Venemaal
15.10 Reis Venemaa lõppu
Tšukotka 15.45 Midsomeri
mõrvad: Surnud riimid 18.00
Papad Mammad 19.00 Seitsmesed uudised. Nädalalõpp
19.30 Su nägu kõlab tuttavalt
22.15 Mf Armastuse lõuahaak
00.15 Politseipere: Kehv ring
01.15 King ja Maxwell: Pandora laegas. Michelle kaalub, kas
salateenistusse tagasi minna
02.05 Miss Fisheri mõrvalood:
Surm koputab uksele 03.10
Midsomeri mõrvad 04.55
Seitsmesed uudised. Nädalalõpp 05.25 Kirgede torm

06.15 Winxid 06.40 Teismelised ninjakilpkonnad 07.05
KäsnaKalle Kantpüks 07.35
Armastuse võim 08.30 Minu
köök on parim 09.50 Kirgede
torm 10.55 Vaprad ja ilusad
11.25 Su nägu kõlab tuttavalt
14.25 Kellapid 14.55 Armastuse võim 15.55 Vaprad ja ilusad 16.25 Kirgede torm 17.25
Minu köök on parim 18.45
Seitsmesed uudised 20.00
Kuuuurija 20.30 Papad Mammad 21.30 Eesti selgeltnägijate tuleproov 23.00 Mf G.I.
Joe: Kättemaks 01.10 Sherlock
New Yorgis: Siseaudit. Mõrvatakse fondihaldur, kes kasutas
püramiidskeemi 02.05 Ameerika õudukas: mõrvamaja: Nõidade kaitse. Cordelia toob ülima ohvri 03.00 Viimane tõeline mees: Projekt Mandy 03.25
Kolmas naine: Hambahaldjas
03.50 Kuuuurija* 04.20 Seitsmesed uudised 05.25 Papad
Mammad

06.15 Winxid 06.40 Teismelised
ninjakilpkonnad 07.05 Käsna
Kalle Kantpüks 07.35 Armastuse võim 08.30 Minu köök on parim 09.50 Kirgede torm 10.55
Vaprad ja ilusad 11.30 Top
Shop 11.45 Kuuuurija* 12.20
Eesti selgeltnägijate tuleproov
13.55 Südameasi: Väimees
14.55 Armastuse võim 15.55
Vaprad ja ilusad 16.25 Kirgede
torm 17.25 Minu köök on parim 18.45 Seitsmesed uudised
20.00 Kaua võib! 20.30 Suletud uste taga: Petisest õemees
21.30 Padjaklubi: Ilusad naised
ja kiired autod 22.30 Kellapid
23.00 Mf Droonide sõda 01.10
Sherlock New Yorgis: Saatanlik
02.05 Ameerika õudukas: mõrvamaja: Mine põrgusse 02.55
Viimane tõeline mees: Karm
õpetaja 03.20 Padjaklubi: Ilusad naised ja kiired autod 04.20
Seitsmesed uudised 05.25 Südameasi: Väimees*

06.15 Winxid 06.40 Teismelised ninjakilpkonnad 07.05
KäsnaKalle Kantpüks 07.35 Armastuse võim 08.30 Minu köök
on parim 09.50 Kirgede torm
10.55 Vaprad ja ilusad 11.30
Top Shop 11.45 Suletud uste
taga 12.50 Padjaklubi 13.55
Südameasi: Nagu öö ja päev
14.55 Armastuse võim 15.55
Vaprad ja ilusad 16.25 Kirgede
torm 17.25 Minu köök on parim 18.45 Seitsmesed uudised
20.00 Kallis, sa oled kosunud
21.00 Võimalik vaid Venemaal
21.30 Juurdlust viivad läbi sensitiivid 22.35 Kuuuurija* 23.05
Reis Venemaa lõppu Tšukotka
23.40 Top Gear: parimad palad
01.05 Moodne perekond: Tähtis mäng 01.30 Hawaii 50: Verevennad 02.20 Castle: Tants
surmaga 03.05 Kallis, sa oled
kosunud 03.55 Võimalik vaid
Venemaal* 04.20 Seitsmesed
uudised 05.25 Südameasi

07.00 Lastesaated 09.00 Ringvaade* 10.05 Oru valitseja
10.55 Plekktrumm*
11.40
Poolvend 12.25 PÖFFi kaheksa ja pool 12.35 Eesti muusikavideod 13.05 ERR.ee uudised
15.30 Uus Tase 15.50 Väike
kummitus Laban 16.00 Lastetuba 16.15 Mis? Miks? Kuidas?
16.20 Tinga Tinga lood 16.30
Oktonaudid 16.40 Indiaanipoiss Yakari 16.55 Põrsas Peppa 17.00 Animasarjad 18.00
Ben ja Holly 18.10 Robin
Hood 18.25 Toredate Asjade
saar 18.30 Lastetuba 18.45
Lola Pikkkõrv 18.50 Lammas
Shaun 18.55 Uus Tase 19.20
AK (viipekeeles) 19.30 Heureka 20.00 Tuled surnuks! 20.45
Vaesus? Armastus ja prügi
21.00 Miranda 21.30 Kultuuriuudised 21.35 PÖFFi kaheksa
ja pool 21.45 Eesti lipp ümber
Kuuba 22.15 Tapjavaal 23.35
Suured lootused 01.44 ERR.ee

uudised

07.00 Lastesaated 08.35 Toredate Asjade saar 08.45 Lola
Pikkkõrv 08.50 Oktonaudid
09.00 Ringvaade* 10.05 Oru
valitseja 10.55 Heureka 11.25
PÖFFi kaheksa ja pool 11.35
Eesti TOP 7* 12.24 ERR.ee uudised 15.30 Uus Tase 15.50
Hiir Hops 16.00 Lastetuba
16.10Kiisud, edasi 16.15 Rüütel Rooste 16.30 Tammetõru
seiklused 16.55 Kriksatrullid
17.00 Karusmarjad metsikus
looduses 17.25 Väike printsess 17.35 Peeter Pikkkõrv
17.45 Sammalhammas 18.00
Rüütel Miku 18.15 Susapusa
Okidos 18.25 Mesitaru 18.30
Lastetuba
18.50 Lammas
Shaun 18.55 Uus Tase 19.20
AK (viipekeeles) 19.30 Kapist
välja 20.00 Kontakt 21.20
Kutsumus 21.30 Kultuuriuudised 21.35 PÖFFi kaheksa ja
pool 21.45 Pommidest valjem
23.30 Boko Haram: kurjuse lätetel 00.29 ERR.ee uudised

Kanal 2
06.15 Meie Charly. Charlyle
07.05 Super 4 07.35 Chaplin
ja sõbrad 08.00 Reporter*
09.00 Purunenud elud 10.00
Lihtsalt Maria 11.00 Kodus ja
võõrsil 11.30 Pilvede all. Erik
paraneb, kuid Maimu mõõt
saab lõpuks täis 12.30 Suur
lotokolmapäev Rooside sõda
13.30 Heeringas Veenuse õlal
13.50 Meie Charly. Illusioonid
14.50 Küladetektiivid. Külm
krahvinna 15.50 Tüdruk nimega Elif 17.00 Lihtsalt Maria
18.00 Purunenud elud 19.00
Reporter 20.00 Meie aasta
Austraalias. Hiidvaraanid ja
kookaburrad 20.30 Suur komöödiaõhtu 22.00 Jumal tänatud, et sa siin oled! 22.55
Mängufilm Kõht ette 01.30
Mf Täielik vale 03.00 Rizzoli
ja Isles. Teeskle, kuni hakatakse uskuma03.45 Reporter*
04.35 Jumal tänatud, et sa siin
oled! 05.15 Seksikliinik


06.15 Meie Charly. Illusioonid
07.05 Super 4 07.35 Chaplin ja
sõbrad 08.00 Reporter* 09.00
Purunenud elud 10.00 Lihtsalt
Maria 11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Meie aasta Austraalias.
Hiidvaraanid ja kookaburrad
12.00 Suur komöödiaõhtu
13.30 Heeringas Veenuse õlal
13.50 Meie Charly 14.50 Küladetektiivid. Mõrv retsepti
järgi 15.50 Tüdruk nimega
Elif 17.00 Lihtsalt Maria 18.00
Purunenud elud 19.00 Reporter 19.55 Kuldvillak 20.30
Roaldi nädal. Ökoinimesed
21.30 Nädalalõpp Kanal 2ga
23.00 Köök 23.30 Mängufilm
Beverly Hillsi ninja. Komöödia
metsikult ülekaalulisest ja uskumatult saamatust ninjast
01.25 Kõht ette. Romantiline
komöödia lootusetust logardist Ben’ist 03.30 Reporter*
04.20 Tantsi, kui oskad 05.50

06.15 Tantsi, kui oskad 07.45
Preili Moon 08.00 Top Shop
08.15 Ameerika talent 10.10
Igal kodul oma lugu 10.40
Hooaeg 11.30 Rooli võim
12.00 Eesti otsib superheeringat 14.00 Radar 15.00 Kodutunne 16.00 Siberi võmm
17.00 Metsiku roosi org. Armastuse võim 19.00 Reporter+ 19.35 Galileo 21.05 Meie
aasta Austraalias. 1.35 Sajandi
valitsejanna. Fahriye põgeneb, kuid läheb tagasi paleesse. Uudis Kösemi rasedusest
hirmutab Safiyet väga, kuid
muudab naise ja Ahmedi vahelise armastuse tugevamaks
23.30 Mf Muusika ja sõnad
01.35 Mf Beverly Hillsi ninja
03.05 Nädalalõpp Kanal 2ga
04.20 Roaldi nädal. Ökoinimesed 05.05 Saage tuttavaks.
Grete Paia 05.25 Saage tuttavaks* Sander Õigus 05.50

Saladused

Reporter+*

06.15 Winxid 06.40 Teismelised ninjakilpkonnad 07.05
KäsnaKalle Kantpüks 07.35
Armastuse võim 08.30 Minu
köök on parim 09.50 Kirgede
torm 10.55 Vaprad ja ilusad
11.30 Top Shop 11.45 Kättemaksukontor: Identiteedirööv
12.50 KolmeDok: Nõiaring:
alkoholism 13.55 Südameasi:
Mafioosod 14.55 Armastuse
võim 15.55 Vaprad ja ilusad
16.25 Kirgede torm 17.25
Minu köök on parim 18.45
Seitsmesed uudised 19.55 Me
armastame Eestit 21.30 Doktor Silva: Kasutu asutus 22.30
Võimalik vaid Venemaal 23.00
Mf Kohtinguvahetus 01.00
Mf Paranormaalne aktiivsus 4
02.40 Kaunitar ja koletis: Vältimatu katastroof. Cat ja Vincent
peavad koostööd tegema, et
päästa röövitud JT 03.35 Doktor Silva: Kasutu asutus 04.35
Seitsmesed uudised 05.40 Südameasi: Mafioosod

KäsnaKalle Kantpüks 07.50
Kung fu panda 08.15 Littlest
Pet Shopi väikesed lemmikud
08.40 KäsnaKalle Kantpüks*
09.00 Simpsonid: Rasvased
ja karvased 10.00 Hardi kook
10.30 Kalamehejutud
Iirimaal 11.00 Nurgakivi 11.30
Naistesaade 12.00 Kättemaksukontor:
Identiteedirööv
13.05 Eesti selgeltnägijate
tuleproov 14.35 KolmeDok:
Nõiaring: alkoholism 15.40
Midsomeri mõrvad: Ussike õie
sees. Leitakse Susan Bartletti
surnukeha 18.00 Doktor Silva: Kasutu asutus 19.00 Seitsmesed uudised. Nädalalõpp
19.30 Animaf Härra Peabody
ja Sherman 21.20 Padjaklubi:
Vastu taevast 22.20 Mf Ostuhullu pihtimused 00.30 Mf
Hullupööra 02.20 Midsomeri mõrvad 04.15 Simpsonid
04.40 Nurgakivi 05.10 Seitsmesed uudised. Nädalalõpp



vägivallatunnustega

surnu-

TV3
06.15 Winxid 06.40 Teismelised ninjakilpkonnad 07.05
KäsnaKalle Kantpüks 07.35
Armastuse võim 08.30 Minu
köök on parim 09.50 Kirgede
torm 10.55 Vaprad ja ilusad
11.30 Top Shop 11.45 Kallis,
sa oled kosunud 12.50 Papad
Mammad 13.55 Südameasi:
Selle sõrmusega... 14.55 Armastuse võim 15.55 Vaprad
ja ilusad 16.25 Kirgede torm
17.25 Minu köök on parim
18.45 Seitsmesed uudised
20.00 Kellapid 20.30 Kätte-

maksukontor: Identiteedirööv
21.35 KolmeDok: Nõiaring:
alkoholism 22.35 Kolmeraudne 23.40 Kondid: Lihunik autos. 00.40 Quantico: Vastus.
Quanticos õpitakse kaitsetööd
01.40 Graceland: Kotimees
02.30 Kellapid 03.00 Kolmeraudne 03.55 Stop! 04.20
Seitsmesed uudised 05.25 Südameasi: Selle sõrmusega

06.30 Kirgede torm 07.25

–

–
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Reklam

Raplma

Üleskutse ettevõtetele!

pakkumised
Parimad

Jõulukingitused Raplamaa tootjate poest,
Tallinna mnt 23!
E-R kella 10-18 ja
L kella 10-14

PVC
AKNAD

Sõnumid

16.

n2ov0em1b6r

Tel 5788 0357

62%

-

e-post: raplamaatoode@gmail.com
Koduleht: www.raplamaatoode.ee

Ostame metsamaterjali,
raieõigust ja metsakinnistuid.
Tel 514 8238, 523 7944, 503 8777
e-mail: eesti@metsagroup.com

Metsäliitto Eesti AS on nüüd Metsä Forest Eesti AS

Rapla Viljandi mnt.19

•~

•~

MüüMe:
Tel 505 0230

•~

•~

info www.manatex.ee
Rapla, Viljandi mnt 72D

rapla

•~

•~

Polsterdame uksi (materjali valik)
Mööblikattematerjali vahetus

kunst-ja nat. nahka,
porolooni,
vannimatte (laiusega 65 cm, 80 cm,130 cm rullis 15 m)
reisi-käekotte, portfelle, dok. mappe

küttekontor

MüüB lõhutud lepa küttepuid
(25-60 cm, ka võrkkotis).
Müüme ka

puiduBriketti.

hinnad soodsad!
tel 516 6305

-

ostab
metsakinnistuid
•

•

hüpoteegiga ja

läbiraiutud kinnistuid
Tel 511 0415, 517 9866, 489 4055. www.landeker.ee
•~

•~

Ostame METSAKINNISTUID,
ka raiutud ja hüpoteegiga
Ostame PÕLLUMAAD

Küsi hinda! Teeme pakkumise!
Lai 10, 80010 Pärnu
Tel 447 7900, 528 5263
Faks 447 7903, metsagrupp@hot.ee

AS Gadox proteesimeistri
Guido Amuri vastuvõtud
RAplAmAA hAiGlA SA

18
24. novembRil kella 10–12
kAbinet

OÜ Priimo Mets ostab:
metsakinnistuid,
•~

•~

•~

Vastu võtab GuidoAmur
eelneva registreerimisega
tel 650 1322
Kaasa võtta: abivahendi
kaart, arsti saatekiri, pass,
pensionitunnistus

AS Gadox, Türi 10c, Tallinn,
tel 650 1322
•

info@gadox.ee
www.gadox.ee

•

•~

•~

kasvavat metsa,

kasepakku, okaspuu palki,
paberipuitu, küttepuud,
võsa hakkeks.

Pakub:
•~

saematerjali,

metsaveoteenust.•~
•~

kase küttepindu ja kase
kütte klotse bigbag kottides

Tel. 506 9966; 489 0696
E-post priimo.mets@priimo.ee
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auhinnaks

LasteLe
TT

lIITSÕNAD

...MÄNG

...IMEJA

KÄE...
...AED
...VORST

T

...PLIIATS

T

T

VÕITIS MARTI pUHKAN
EElMISE MÕISTATUSE VASTUS olI „ISADEpÄEV”
KoRVpAllI

Saada ristsõna vastus hiljemalt 21. novembriks e-postile: kuulutused@sonumid.
ee (märksõnaga “täiskasvanute ristsõna” või “lasteristsõna”) või Raplamaa sõnumite
toimetusse aadressil Viljandi mnt 6, Rapla 79511. NB! Loosimises osalevad ainult
märksõnaga vastused. auhinna saab kätte toimetusest kahe nädala jooksul.

TT
T

SEEBI...

T

Kõikide õigesti vastanute vahel
loosime välja kauplus Fixus
Sport kinkekaardi

T

T
T
T

T

9. novembril ilmunud suure ristsõna vastus on „ISSI EESKUJU JA MINA TAGAKUJU". Raplamaa sõnumite 1 kuu tellimuse võitis TERJE NEIDEK

ÕIGESTI VASTASID:
BERit LEHtsaaR
aRON tERRas
JOONas KRuusimÄGi
BRittEN BERG
maRti PuHKaN
ROBiN VÄRK
ROLaND KLaas
susaNNa Liisa KuusEÕis
KRistOFER ERiC KuusEÕis
LisaNNa aLLiKa
BERit LiimaNN
maiLis RaiDma
KERLi HiiEtam
HELiNa BaKaJEV
maRGO PuLVER
KÄROLiis HiiEtam
KaROL KEELmaNN
RENNO KEELmaNN
FRaNZ maRKus JÜRimaa
isaBEL amELia sOOsaLu
aNNi GREtE JÜRimaa
ROBERt saLmistE
Rait saNDER PaimRE
JaaN-maRtEN LauRimaa
GEORG LauRi
stEN-ERiK tREiER
aLEX VaLNER
KasPaR KaNts
tRiiNE tOmiNGas
PEtRa LauR
Rasmus LauR

TÄISKASVANUTE

rISTSõNA

VASTUSE

KUpoNg

PUTUKA-

SUTAMINE
KONTO

HUNT
MATI
ÕPPELE
TE

kasvanutele)
Nimi

LASTE rISTSõNA
VASTUSE KUpoNg

TAHNIK-

LEEBEKS

MUUTUV
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Tagkülg
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Osalejad ühispildil.

Vahtralaste kuum tantsupidu
Tiiu Luht

Alles see oli, kui Vahtra tugikeskuse rahvas
esimest korda publikut üllatas. Tänavu kuulus
kuum tantsupidu „Vahtra tantsud tähtedega”
Rapla sügisesse kultuuriprogrammi juba üheksandat korda.

Võluvalt kaunites kleitides
tegevusjuhid Age Ilumaa
Hely Kuus.

või juhtis tähelepanu väikes-

tavaks saanud malli kohaselt.

tele ebatäpsustele, mida tasus
tantsuõpetajatel ja tantsijatel
kõrva taha panna. Järgmise
esinemiseni jäi ju nädal. Ja

Pidulik õhkkond algas juba

usinamad kindlasti kasutasid

lävelt. Fuajees vahtralaste kä-

aega harjutamisekski.

sitöölaud, loterii, kohvik, ootel

Pärast arupidamist otsustas
žürii, missugune paar mis
tantsuga järgmisel nädalava-

Kahele nädalavahetusele planeeritud pidu Rapla kultuu-

rikeskuses algas ja sujus tut-

põhitegijad, võluvalt kaunites
kleitides tegevusjuhid Hely
Kuus ja Age Ilumaa siin-seal

hoolitsemas, kas kõik on nii,
nagu peab.
Tegevus tantsupõrandal
algas. Vahtralaste tähetantsuõhtute kauaaegne ja asjatundlik juht Margus Abel

kutsus rütmika muusika saatel publiku ette avadefileele 26

säravat paari. Peale raplalaste
osalesid tantsijad Vana-Vigala

tehnika- ja teeninduskoolist
ning Viljandist Singeli rühmast. Kui esinemine algas,
valitses tantsupõrandal valss,
rock, tšatša, rumba, foks saat-

jaks elav muusika ansamblilt

Merivar. Publikule pakuti
suurepärast vaatemängu ja

võimalustkaasa elada.
Žürii, kelle esimees on samuti aastaid olnud Väino
Sassi, esimesel õhtul hindeid
ei pannud. Kommenteeris aga
küll ja kiitis ning julgustas

Tulemused
•~

•~

•~

-

-

-

Koppel -Tiina Michelson, 3. Ester Lukkanen Rait
Märtin ja 3. koht ka Kalev Ojavee Liis Tiigirand.
Rumba: 1. Mairo Jakobson
Liina Kikas, 2. Ingel
Õunmaa
Avo Ambur, 3. Toomas Kersalu Kai
-

•~

žürii pani tantsupaaridele

-

-

hindeid. See tekitas elevust

kodulehekülg: www.sonumid.ee

-

-

hiljem oli veelgi põnevam:

Rapla 79511, Viljandi mnt 6, tel 489 2133, 5567 3260
Tellimine, reklaam ja kuulutused 489 2130, 5551 1084
faks 489 2135, e-post: info@sonumid.ee,

-

-

Järgmisel tantsuõhtulnädal

SõnumidRAPLAMAA

Foks: 1. Pille Aug Tiit Michelson, 2. Virgo Vahtre
Mari-Liis Tali, 3. Katrin Pärt Riho Pohla.
Valss: 1. Andres Saks
Aliis Kallaste, 2. Tarno
Kallasväli Kadri Laan, 3. Madis Ojavee Marje
Rosenthal.
Tšatša: 1. Anniki Põldmäe Hans Väre, 2. Margus
-

hetusel ette astub.

ja aplausitorme saalis, tantsijates veidi ärevust ja ülepüüdlikkust (võistlus ikkagi!),
kuigi nad olid „oma” tantsus
saanud kindlust juurde. Vaatemäng jätkus samas laadis
kui esimesel õhtul ja oli kohati
veel huvitavamgi. Mõne paari
juures oli tantsuilu, sammude
puhtus ja rütmitunnetus eriti
nauditav. Oma parima andsid
kõik. Pöidlahoidjad saalis hingasid kergemalt, kui tuttav
või lemmikpaar oma etteaste
veatult läbi tegi.
Kui žürii oli vaheajal hindepunktid kokku arvestanud,
kutsuti esinejad lõpudefileele,
mis oli sama pidulik või ehk
pidulikumgi kui avamisel.

ja

•~

Klaveri kõrval poseerivad rock´n´ rollis esikoha saanud Aigar
Reinhart Lilia Raudheiding.
Fotod: AARE HINDREMÄE

-

Hermann.
Rock: 1. Aigar Reinhart
Laoväli -Marje Krusell.

-

Lilia Raudheiding, 2. Ahti

-

Publiku lemmikuiks valiti Madis Ojavee Marje Rosenthal, Andres Saks Aliis Kallaste. Sotsiaaltöötajate
lemmikpaar oli Mari Veli Peeter Olli.
–

-

Jagati tunnustust: diplomeid,

oli hoolitsenud Aare Hindre-

karikaid, tänati abistajaid,

mäe.

toetajaid. Tegevusjuhid Hely
ja Age kiidavad eriti tantsuõpetajaid, kelle hulgas on
pedagooge, kultuuritöötajaid,
arendusjuhte, vallatöötajaid,
ettevõtjaid, ajakirjanikke,
kaubandustöötajaid jt. Aga
ka kõiki teisi, keda tänuga
meeles peeti.
Kogu tegevuse tõi saalisistujatele lähemale ja tegi paremini jälgitavaks ekraanile
suureltkuvatud videopilt. See
oli selle peo uudis, mille eest

Kiitust väärib alternatiivne
kultuuriprogramm. Nimelt ei
jäetud publikut vaheaegdel
nii-öelda igavlema, vaid aeg

sisustati väga heade meelelahutusnumbritega: tantsulustist pakatavad noored
segarühmlased rahvatantsijad
Valtust Riho Pohla juhendamisel, Olga Sokk ja leegitsevates
kostüümides tantsijannad

Lootosest, muusikute bänd
Lõdvad Tulbid eriti mõnusate lauludega, Merivar peale

Peatoimetaja: Tõnis Tõnisson. Tegevtoimetaja: Inge Põlma (489 2244)
Ajakirjanikud: Siim Jõgis (489 2139), Mariliis Vest (489 2137), Stina Andok,
Haldi Ellam, Katri Reinsalu

Helerin Väronen,

–

Žürii~ jagas~ tunnustust~ veelgi: lõbusaim paar olid
Mari ja Peeter, südamlikem Ele ja Tauno, jutustavam
Siim ja Ilona, liuglevaim Tiit ja Olga, romantilisem Kalev ja Merit, temperamentsem Kadri ja Eedo, suurima
arenguga Renee ja Margot, kergema jalaga Kahro ja
Sirje, säravaim Marju ja Ruudi, loovaim Urmas ja Eve,
leidlikum Hasso ja Riina.

pillimängu üllatuslikult tant-

sunumbreid esitamas, Marko
Bachmann kitarri ja lauluga.
Kohtume järgmise aasta

oktoobri viimasel ja novembri esimesel nädalal, ütles
õhtujuht Margus Abel peo
lõpetuseks.

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita. Honoreeritakse tellitud kaastöid. Raplamaa

Sõnumeid on võimalik tellida Eesti Posti sidejaoskondadest, raamatukogudest, toimetuse

reklaamiosakonnast ja internetis Raplamaa Sõnumite koduleheküljel. Toimetus võtab
Tehnilise toimetuse juhataja: Siim Solman (489 2138). Kujundaja: Ulvi Blande (489 2138).
Keeletoimetaja: Liivi Jegorov (489 2138)

Reklaamitoimetuse juht: Ulvi Salumäe (489
Raamatupidaja: Juulija Rüsse (489 2133)

2130). Reklaamijuht:

Kadri Paju

(489 2131)

vastu ka telefonitsi esitatud tellimusi. Kuulutuste ja reklaami vastuvõtt tööpäeviti 8.30 17
-

Viljandi mnt 6, Rapla. Tel 489 2130, faks 489 2135.

Väljaandja: OÜ Nädaline. Trükk AS Printall. Kaebuste korral ajalehe sisu kohta võite

pöörduda Pressinõukogusse: pn@eall.ee või tel 646 3363

