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Siret Luik prooviolümpial. Pilt tehtud aasta tagasi ja koos temaga on pildil vabatahtlik Costa Ricast Daniel Sanabria.

Foto: erakogu

Siret Luik asub juhtima olümpia
hokiturniiri pressiala
Järvakandi Ilvese vibuklubi endine laskur Siret Luik

(31) saab peagi täita oma unistuse, et kaasa teha
olümpiamängudel. Seda küll mitte sportlase, vaid
pressitöö koordinaatorina jäähokiareenil.

keelebarjääri. Enamasti tuleb
suhelda muidugi inglise keeles,
mida ta väga hästi valdab, kuid
ette võib tulla olukordi, kus
sellest ei piisa. Naljaga pooleks
ütles Luik, et vajadusel tuleb appi
võtta ka kehakeel. Natuke valdab
ta ka korea keelt.
Meeste ja naiste jäähokiturniiridel kasutatakse kahte jäähalli
– Kwandong ja Gangneung. Luik
hakkab tööle Kwandongi hallis,

haridusteed Busanis, mis on

tippsportlastele. Sealt said alguse
tema tihedamad sidemed LõunaKoreaga, mis on nüüd jõudnud
sinnamaale, et ta saab anda oma
panuse olümpiamängude edukaks
kulgemiseks.
Juba intensiivkursuse käigus
nägi ta ära kõik olümpiabaasid ja
tegutses olümpia testvõistlustel.
Tema töö Kwandongi jäähallis
kestab terve veebruari. Luige

Lõuna-Korea suuruselt teine linn.

ülesannete hulka kuulub pres-

naiste hokiturniir lahti. Esimene

Eestlaste jaoks eksootilise paiga
valis ta toona välja, et osaleda ühe

siala reguleerimine, kus tehakse

mäng ning seega ka Siret Luige
tuleproov on Jaapani ja Rootsi

Siim Jõgis
Olümpialinna Pyeongchangi
jõuab Siret täna, 31. jaanuaril.
Pyeongchangi taliolümpia korralduskomitee juures asub ta ametlikult töölealates 1. veebruarist.
Lõuna-Korea ei ole Siret Luigele kaugeltki võõras keskkond.
2016. aasta sügisel jätkas ta oma

intensiivkur-

õppeaasta pikkusel
susel spordijuhtimise valdkonnas, mis oli spetsiaalselt mõeldud

sportlastega intervjuusid. Samuti vastutab ta suure hulga
Korea vabatahtlike eest. Kõige
suuremaks väljakutseks peab ta

Sealjuures ei kasutata kummagi
riigi lippu, vaid mängitakse lipu
all, kus on kujutatud tervet Korea
poolsaart.
Kuid Kwandongi jäähallis peetakse ka mõned meeste hokiturniiri mängud, millele Siret Luik

turniiri mängud, kuid ka mõned
meeste mängud. Olümpia
remoonia on reedel, 9. veebruaril
ning juba 10. veebruaril läheb

mäng ja kaks veerandfinaali.
Veel ei osanud ta öelda, kui palju
jääb töö kõrvalt aega mängude
jälgimiseks.
Vibulaskjana oli Siret Luik
lähedal Rio suveolümpiale jõudmisele, kuid jäi koos Eesti koondisega sealt esimesena välja. Viis
aastat tegutses ta Eesti vibuliidu
peasekretärina.

Naiste hokiturniir on rahvusvahelises spordielus tekitanud elevust

Käsitöölane

saab lähedaltkaasa elada. Nende
seas ka näiteks Soome – Rootsi

naiskondade vaheline kohtumine.

Aivi Meister
juhustesse ei usu

juba enne selle algust. Teatavasti

otsustasid kaks Koread panna
turniirile ühise naiskonna, kus
on mängijaid mõlemast riigist.

kus enamasti toimuvad naiste

avatse-

Aasta sädeinimene

Kalmer Kaer ja maalitud
seinakellad
Lk 16-17
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Puhtama elu nimel

Kas olete
sel talvel
suusatamas

vate aspektide üle mõtlema.

Maksuja tolliamet teatas, et riigil jäi 2017. aastal saamata

umbkaudu 30 miljonit, mida loodeti teenida alkoholiaktvale. Asja iva peitub hoopis muus, selles, et eestlased on
otsustanud oma riiki tema 100. sünnipäeva puhul natuke

Ajaleht 30 aastat tagasi
Lapsed said arvutit
katsuda

tud äädikas. Lõhn ei ole küll

kiita, aga oma töö teeb see

Katri Reinsalu

uudistada ja uurida. Vaadates
nende toodete valikut, millele
ökopood alternatiivi pakub,
hakkad peagi märkama, kui
paljude erinevate potentsiaal-

Mõni aeg tagasi hakkasin

kokku puutume.

kehv on materiaalne baas
(vähe hotellikohti)

Täht, kel kaasas arvuti.

mine ei ole nõutaval tasemel,

Uudishimust pakatavate
pilkude all näitas külaline,
midakõike targa aparaadiga

piiravad

tundi arvuti seltsis läks
nagu lennates.“

suuremat huvi tundmaaruka
tarbimise ja minimalismi
vastu. Need käivad mugavalt
käsikäes, sest minimalism eel-

dab märkimisväärselt väikse-

mat tarbimist, mis omakorda
tähendab, et raha jääb veidi
rohkem ka alles.

Eks ole sellest ju ennegi räägitud, et väikestes kogustes on

need ühendid meile võrdlemisi
ohutud. Ma polnud varem aga

kuigi põhjalikult mõtelnud,
kui palju ma kõikvõimalikke
erinevaid vahendeid ainuüksi
oma keha peale määrin. Hom

igatahes ära. Pärast seni

ka-

pesupulbri paki tühjenemist
ostsin lõhnatu pesusoodast ja
taimsest pesuseebist koosneva
alternatiivi. Välja sai vahetatud ka nõudepesuvahend.
Kreemide ja pesemisvahendite valimine osutus veidi
keerulisemaks. Tootjad teavad
teed tarbija südamesse ja

armastavad kaunistada oma
tooteid viitega looduslikele

koostisosadele. Pisike kogus
midagi

kompensee-

käsikäes. Arukas tarbimine

kahtlase

tähendab osta kvaliteetseid
asju, mida sa tõeliselt vajad.
Seejuures valides tooteid, mis
peavad kaua vastu. Kvaliteet
kipub teatavasti tihtipeale
rahakotist märksa suuremaid
ampse võtma.
Teise aspektina on minu

jaoks hakanud aina olulisemaks muutuma ka viis, kuidas
minu ostetavad asjad toodetud
on. Kas nende tootmiseks on

kasutatud naturaalseid taastuvaid materjale? Kas neid
on testitud loomadel? Kas nad
sisaldavad mulle potentsiaal-

selt ohtlikke koostisosi?
Rapla ökopood on selles

mõttes tänuväärt koht, et
lisaks mõnusatele toodetele

paneb see sind oma elu erine-

vajad. Seejuures valides tooteid,
mis peavad kaua vastu.

Valentin, pensionär: Ei
ole. Lund ju pole. Selle

ajaga, kui suusad alla saan,

on juba lumi sulanud. Elan

metsa ääres ja muidu naudin suusatamist küll.

loo-

mõ- Arukas tarbimine tähendab osta
nes mõttes minimalismi osa.
kvaliteetseid asju, mida sa tõeliselt
Äärmisel juhul käib see miMõte tarbida arukalt on

nimalismiga lihtsalt tihedalt

käinud?

sutusel olnud tugevalõhnalise

duslikku ei

ri aga pikka
nimekirja
väärtusega

koostisosi.
mik algab dušiga, kus läheb

kasutusse šampoon, palsam ja
dušigeel. Sellele järgneb hambapasta, näokreem, ihupiim
ja deodorant. Enamikul päe-

Selles maailmas

orientee-

rumiseks saab ausat infot
näiteks

internetilehekülge-

delt, mis analüüsivad toodete

valitud toote koostisosad

koguses jumestustooteid. Iga
päeva alguses puutub mu keha
kokku üsna pika nimekirja
toodetega.

sisse ning lehekülg annab

Laiemalt

mõeldes

eral-

dub meie riietest kasutatud
pesupulbri ja meie kodust
puhastusvahendite jääke. Ehk

ohutuse kohta.

Mõistagi saaksin kasutatavate toodete nimekirja kõvasti
koomale tõmmata. Sellega
tegelen loomulikult edasi. Aga

looduslikumaid ja ohutumaid
valikuid?

kokku ning kahjustan

Sellele kõigele mõtlema
asudes tegin otsuse kõige

ti vist kooliajal.

automaatse hinnangu nende

vähemalt praegu on süda natuke rohkem rahul, et puutun
ise natuke paremate toodetega

oleks siis mõistlik teha natuke

Mailis, müügijuht: Pole

aastaid suusatanud. Viima-

koostist. Sina trükid oma

vadel lisandub veel väikeses

Innar, kivide paigaldaja:
Ei, ainult vaatan.

see-

läbi ehk planeeti veidikese
vähem.

Foto: SIIM SOLMAN

teiste riikidega võrreldes
tagasihoidlik (Ungari võtab
vastu näiteks kuni 15 miljonit turisti). Me ei oska oma
vaatamisväärsusi pakkuda,

laline – TPI dotsent Toomas

mängimine. Julgemad võisid ise kätt proovida. Kuus

selt ohtlike ühenditega me

Päevapilt

Ühistöö 16. veebruaril 1988:
„Eidapere 8klassilise kooli
õpilastel käis ülipõnev kü-

teha saab, kaasa arvatud

vastu välja vahetada. Selgus,
et puhastusvahendiks sobib
suurepäraselt veega lahjenda-

lihtsalt huvitav riiulite vahel

lüpsta.

Võib muidugi diskuteerida selle üle, kas järsud maksutõusud on mõistlikud ja kuidas nad elanikkonda ning
majandust mõjutavad. Samas peaks selge olemaka see, miks
riik üldse makse kogub ehk mida ta kogutud rahaga peale
hakkab. Võiks ju selge ja kaine peaga katsuda arutleda,
millisel määral ühe või teise maksu tõus meid vaesemaks
teeb või on sellel hoopis mingid muud eesmärgid. Paraku ei
ole selget ja kainet pead olnud ei poliitikutel, ajakirjanikel
ega mitteka suurel osal rahvast.
Öeldagu mida tahes, kuid alkoholiaktsiisi tõusu järgne
seisund Eesti riigis võrdub absurdiastmelt Gabrovo
anekdootidega. Erinevus on ainult selles, etkui gabrovlased
viskavad iseenda üle heatahtlikku ja tervistavat nalja, siis
eestlaste käitumine võib naljakana näida ainult kaugemalt
vaadates.
Kui nüüd erapooletult arutleda, võime ju tunnistada, et
alkoholiaktsiisi tõus vähendas kindlasti alkoholitootjate
kasumit, aga vale oleks väita, et viib neid pankrotti. Teisalt
oli see aga nagu kingitus neile, kes haistsid tekkinud olukorras kerge kasumi teenimise võimalust. Me kõik teame
ju, et Lätti, Eesti piiri äärde on just nimelt eestlased, kes
esindavad ka alkotootjaid, püsti pannud ajutisi ehitisi, kus
müüakse pisut odavamalt eestlastele ja soomlastele suurtes
kogustes joovastavaid jooke. Niisiis, tootjatest ja müüjatest
võib ehk isegi aru saada, kui jätta kõrvale eetilised ja
patriootilised kaalutlused.
Eesti ajakirjanikke, kes on terve aasta aktiivselt reklaaminud naaberriigis püsti pandud ettevõtteid, mis näppe Eesti
riigikassasse ajavad, on raskem mõista. Aga kõik siin ilmas
on ostetav ja müüdav…
Läti maksumärkidega Eesti viinakullerteenuse pakkujate
ning selle teenuse tarbijate missioonist ei või aga keegi aru
saada. Olgu, Allan Petersonidelt, kes Eesti ja Läti vahet
sõeluvad, olekski natuke palju eeldada, et neile oma riik ja
selle tulevik mingil määral korda läheb. Aga ülejäänutelt,
kes selle ralliga õhinal kaasa sõidavad, võiks ju ometi
küsida, mis neil arus on. Ärgu tulgu nüüd keegi seletama,
et Eesti alkoholipoliitika on neil püksid jalast ära võtnud.
Need, kes Lätist toodudEesti viina joovad, ei ole kindlasti
mingid paadialused, vaid keskmise sissetulekuga endast
lugu pidavad kodanikud. Neil peaks küll piinlik olema
Eesti Vabariigi sünnipäeval Läti maksumärgiga Viru Valget
lauale panna.

tooted looduslähedasemate

vist kellelegi kinki otsides.
Järgmistel kordadel tulin
juba enda pärast. Alguses oli

siisiga. Ja probleem ei ole selles, justkui olnuks rehnung

suuremas kasutuses olevad

Esimest korda sattusin sinna

Malle, pensionär: Need
ajad on möödas. Nooremana meeldis suusatada
küll ja oleks seda rohkem
tahtnud teha. Mäletan, et
võtsin õe suusad ja läksin
rajale.

teeninda-

transpordivõimalu-

sed. Eelöeldu käib ka Eesti
kohta. Eestist saadetakse
aastas välja 10 00012 000
turisti, nendest kuni 10 000

Mati, ehitaja: Pole aega
ja võimalust. Muidu võiks

sotsialismimaadesse. Selle
arvu paneb paika

ühingute

ameti-

suusatadaküll.

kesknõukogu.

Indias on viimastel aastatel

käinud 56 gruppi, Jaapanis

Turismiga on kehvasti
Samast lehest: „Rapla

hal-

dushooneskuulati Välisturimi Valitsuse juhatajat Kaido

Põtra. Ta rääkis oma töösse
puutuvast, mis pakkus suurt
huvi.
Nõukogude Liidus käib
aastas kaks miljonit välisturisti. See arv on paljude

1 grupp, LõunaKoreaga

dip-

lomaatilisi suhteid pole.
Kõik kallineb – toit, teenused, sõidud. Me kasutame
igas riigis kõike sealsete
hindadega ja peame selle
kinni maksma. Eks meiegi
hinnad muutuvad, kuigi
kahjuks jah, ei ole me
nud konjunktuuri õigesti

osa-

kasutada.“

Käies Vigala TTK lahtiste uste päeval, märkab fotograafi silm ikka detaile. Nii võib pliidi kohal
seinal paiknevatest nugadest saada väikestviisi kunstfoto.

Valjar, ehitus: Veel ei ole.
Kindlasti läheks, kui võimalus avaneks. Suusatada
mulle meeldib.
Küsis Katri Reinsalu
Pildistas Siim Solman
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Rapla vallas on
matusetoetus 250 eurot

Rahvamajade ühing tunnustas
Kohila kultuuritöötajaid

Katri Reinsalu
Vabariigi valitsus otsustas
taaskehtestada matusetoetuse ja seda saab taotleda
alates tänavuse aasta 1.
jaanuarist. Rapla vallas on
esimesed taotlused juba ka

24. jaanuaril toimus Vändra kultuurimajas kolmas üleriigiline Eesti Rahvamajade Ühingu tunnustusüritus Kaheksakand 2017, kus tunnustuse pälvinute seas oli ka kolm
Kohila valla kultuuritöötajat.

sisse antud. Et elanikud

matusetoetuse reaalselt
kätte saaksid, palus Rapla
vallavalitsus volikogu delegeerida toetuse määramine
tähtajaliselt endale.

lavale... jne.

Helerin Väronen

Olen õnnelik, et mind on mu
Kõige kõrgema tunnustuse pälvis
Anneliis Kõiv, kes valiti aasta tegijaks
2017. See tiitel omistatakse isikule/organisatsioonile, kes tegutseb
aktiivselt kultuurivaldkonnas ja
annab oma panuse Eesti rahvamajade
hüvanguks. Tiitli pälvis Kõiv kõigi
oma ettevõtmiste eest, mida on väga
palju. Ta on korraldanud kontserte,
jututubasid, laagreid ja palju muud,
mis alati ei paistagi lavalt välja. Tema
oskuseks on märgata noori ja uusi
tulijaid, liita inimesi ja anda neile

võimalus arenemiseks.
“Olen pälvinud aasta tegija tiitli
ning tänulik, et mind on hetkeks
rambivalgusesse seatud. Toon siingi
nagu ka oma tänukõnes välja, et üksi
ei saavuta me midagi. Eriti sündmuskorralduses... Meie taga on alati
meeskond, kes inspireerib, kannustab, panustab, rõõmustab, vihastab,
ülendab... ja mina olen tänulik. Oma
mängurahvale, oma lauljatele, vabatahtlikele, koostööpartneritele... oma
mehele, oma perele. Nemad on olnud
ka mu piksevardaks, kuhu suurema
sündmuse ettevalmistamise käigus
paar põmakat ikka sisse virutan.
Piinlik on, aga nad saavad lõpuks aru.
Või vähemalt annavad andeks, kui
palun,” rääkis Anneliis Kõiv.
“Eelneval aastal olen rõõmus kõigi toimunud kontsertide üle, mida
ühiselt ette valmistasime ja mis
tõid osalema täissaalid. Olen uhke
oma mängurahva üle, kes “Mäng
on väikese inimese töö” projektis
kaasa löövad. Olen õnnelik, et valmis
minu esimene luulekogu, mis nüüd
varsti trükki läheb, et mu vahetekstid
jõudsid kõigi Eesti kontserdimajade

tegudele alati inspireerinud inimesed.
Väikesed ja suured. Koos ja eraldi,
aga pigem ikka koos.”
Kohila vallast pälvisid tunnustuse
ka Kohila raamatukogu ja pearaamatukoguhoidja Tiiu Talu kui head
koostööpartnerid, kes toetavad ERMÜ
eesmärkide saavutamist. Kokku tunnustati nelja koostööpartnerit. Kohila
raamatukogu puhul toodi välja selle
erilisus ka kultuurikandjana, kuna
seal toimub palju erinevaid üritusi
ja näitusi.
Tiiu Talu ütles, et Kohila raamatukogule oli see üllatus ja suur
tunnustus, et neid oli kutsutud Eesti
Rahvamajade Ühingu tänuüritusele.
“Eestis on palju aktiivseid inimesi ja
meie nende seas. Hea soe tunne on,
et meie tegemisi märgatakse,” sõnas

Ühinenud valdadest oli

matusetoetus kehtestatud
Raikkülas ja Kaius. Juurul
ja Raplal puudus vastav
regulatsioon ning toetuse
määramisel lähtuti põhjendatud vajadusest. Uute
õigusaktide rakendumiseni
ei saa matusetoetuse maks-

misel seega lähtuda seni
kehtivatest valla õigusak-

tidest.
„Hetkel on tekkinud olukord, kus riik on eraldanud
sihtotstarbelised vahendid

matusetoetuse maksmiseks, kuid puudub õigusakt,

millest lähtuvalt maksta

Talu.

Pikaaegse töö ja panuse eest kultuuriellu oli üheks kaheksast

nomi-

nendist Hageri muuseumi juhataja
Virve Õunapuu. Tunnustuse pälvis ta
aastatepikkuse ja tublirahvuskultuuri propageerimise eest Kohila vallas
ja kogu Hageri kihelkonnas. Samuti
peetakse legendaarseks tema suurepärast lugude jutustamise oskust. Virve
Õunapuu sõnas nominendiks olemise
kohta, et on tore, kui tema tegevust
märgatakse.
Tunnustusi jagati viies kategoorias:
aasta koostööpartner 2017, noor tegija
2017, aasta tegija 2017, aasta tegu
2017 ja elutööpreemia “Kaheksakand
2017”. Kohale oli tulnud ligemale 140
Eesti kultuurikorraldajat. Nominente
oli esitatud 30. Laureaadid valis ja
nimetas ERMÜ maakondade esindajatest koosnev esinduskogu.

uued lepingud seniste

Pärast maavalitsuste sulgemist on
kohalikud omavalitsused küsimuse
ees kuidas reguleerida edaspidi oma
ühistranspordikorraldust ehk kas
liituda Harjumaa Ühistranspordikeskusega. Kehtna vallavolikogu selles
osas ei kiirusta.
Tegelikult ei ole seda Kehtnas veel
volikogu tasemel arutatud. Volikogu
esimees Peeter Kustmann ütles, et
enne räägitakse see läbi eestseisuses
ja majanduskomisjonis ning alles siis
tuuakse volikogu ette. Võimalik, et
ühistransport võetakse päevakorda
juba veebruarikuisel kokkusaamisel.
Selge on see, et ühel hetkel tuleb
langetada otsus, kes hakkab haldama
vallasiseseid ühistranspordiliine.
Enne 2017. aasta kohalike
litsuste valimisi sõlmis Kehtna vald
–

omava-

õpilastranspor-

di korraldajate OÜ Remfakti ja FIE
Lembit Kutseriga. Mõlemad on oma

õpilasliinide vedajatest, mis Kustmanni
sõnul kohalikele inimestele meeltmööda ei

tööd teinud juba aastaid ning tundub,
et kõik sujub. Peeter Kustmann ütles,
et tema kõrvu ei ole igaljuhul ettehei-

oleks. “Ega kõike ei peakski Tallinna külje

teid nende töö kohta kostnud.
Enne kui jõutakse volikogus otsustamiseni, kas alustada koostööd
Harjumaa Ühistranspordikeskusega
või mitte, on Kustmannil plaanis

E-hääletus nurjus

Keht-

nasse kutsuda asutuse tegevdirektor
Vello Jõgisoo. Ta on juba käinud

rääkimas Raplamaa Omavalitsuste
Liidu täiskogul, kuid siis jäi

Kust-

manni sõnul õhku mitmeidküsimusi.
“Ühes või teises suunas Kehtna otsust
langetanud veel ei ole. Enne vajab see
teema seedimist,” ütles ta. Ühistrans-

pordikeskuse huvi oleks loomulikult
üle võtta nii õpilastranspordi kui ka
vallasisese transpordi liinid. See aga

alt juhtima,” sõnas ta.

Andok

Märjamaa vallavolikogu viis eelmisel
reedel, 26. jaanuaril läbi e-hääletuse, et
otsustada, kas Märjamaa vald liitub Harjumaa ühistranspordikeskusega või mitte.
Vallavolikogu esimehe Urmas Kristali
sõnul e-hääletus nurjus.
Ettepanek ühistranspordikeskusega

lii-

tumiseks sai rohkem vastuhääli, mistõttu
suunati teema tagasi majandus- ja eelarvekomisjonile arutamiseks, misjärel võetakse
asi arutlusele korralisel vallavolikogu

istungil.

Sõnumid

Sotsiaalkomisjoni

esi-

mees Margus Jaanson
tõdes, et komisjon pole
teemat arutanud ja seetõttu
kindlat arvamust pole, kuid
volikogu liikmed jõudsid istungil seisukohale, et
reetse summa määramine
oleks mõistlik. Esialgu ei
soovinud nad lisanõudeid
määrata.
Marina Runno tõstatas
küsimuse, kas lisaks
matõendile ja avaldusele

konk-

sur-

peaks matusekorraldaja

esitama ka kuludokumente, kuid selle peale arvati,
et tarbetute dokumentide

olukord, kus toetust taotleb
inimene, kes tegelikult
tusekulusid ei kandnud.

valla sotsiaalnõunik Maiu

Nii mõnigi volikogu liige
tõdes, et selliseid juhtumeid

must tõstatama võimalik

ma-

ei ole võimalik sajaprotsen-

diliselt välistada. Hääletuse

kohta, kui surnu viimane

tulemusel võeti määrus
siiski vastu, nii nagu sotsiaalnõunik oli ettepaneku

rahvastikuregistr ij ärgne
elukoht oli Rapla vald. Selle
taotlemiseks tuleb matusekorraldajal esitada vaid
surmatõendi originaal ja

teinud. Maiu Kalmus avaldas lootust, et valla uus
määrus, mis hõlmab kõiki
toetusi ja teenuseid, rakendub aprillis. Selles saab

avaldus.

vajadusel matusetoetuse
määramise tingimused üle

korraldamise

Kuigi riik on otsustanud,
et matusetoetust makstak-

vaadata.

Volikogu nimetas koolide
hoolekogudesse oma esindajad

tähendaks Kehtna jaoks loobumist senistest

Stina

kesk-

omavalitsuse korraldada
antud kuni 250 euro suurust
matusetoetust,“ selgitas

matuse

Kehtna ei kiirusta otsusega
Siim Jõgis

Raplma

kogumiseks vajadust pole.
Runnot ajendas aga küsi-

Vallavalitsuse ettepanek
on lihtne. Matusetoetust
makstakse 250 eurot ühe

Foto: rahvamaja.edicy.co

toimu-

elanikele matusetoetust.
Kõigil Rapla valla elanikel
on õigustatud ootus saada
riigi eraldatud ja kohaliku

Kalmus määruse eelnõud.

Kõrgeima tunnustuse pälvis Anneliis Kõiv,
kes valiti aasta tegijaks 2017.

se kuni 250 eurot, jõudis
enne levida informatsioon,
et summa on kõigile üks.
Vallavalitsuses
nud arutelude tulemusel
tegi Kalmus ettepaneku
vähemalt esialgu leppida
kokku konkreetne summa,
mille saab iga taotleja. Seda
peamiselt seetõttu, et
miselt maksab üks matus
umbes kaks korda rohkem
kui väljapakutud toetus,
mis niikuinii ei kata kõiki
kulusid.

Katri Reinsalu

das seal läheb ja millised on
murekohad. Samuti saab

Põhikooli- ja gümnaasiu-

komisjon oma esindajate

miseadus sätestab koolides

kaudu oma infot koolidesse

hoolekogu moodustamise
kohustuse. Hoolekogusse
peab kuuluma ka kooli pidaja esindaja.
Neljapäeval, 25. jaanuaril
nimetas Rapla vallavolikogu oma esindajad koolide
hoolekogudesse. Hariduskomisjoni esimees Alar Mutli
ütles, et lähtus sel korral
esindajate hoolekogudesse
määramisel põhimõttest, et

saata.

nad võiksid kõik kuuluda
hariduskomisjoni. „Minu
arvates loob see vahetuja parema suhtlemisvõimaluse,“
selgitas ta. See tähendab, et
komisjoni liikmed saavad
iga hetk koolist küsida, kui-

Uudise

Mutli lisas, et kõikide
esindajatega on räägitud
ning nad on oma nõus-

oleku andnud. Hääletuse
tulemusel kinnitati koolide

hoolekogudesse järgmised
esindajad: Jane Schelejev

(Alu kool), Erti Suurtalu
(Hagudi põhikool), Anne

Kalf (Kabala lasteaed-põhikool), Sirje Laansoo (Kaiu
põhikool), Marina Runno
(Juuru Eduard Vilde kool),
Alar Mutli (Rapla Vesiroosi
gümnaasium), Aare Heinvee
(Rapla täiskasvanute gümnaasium), Ilvi Pere (Rapla
ühisgümnaasium).

31.

ja nuar

2018
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Sõnumid

31.

ja nuar

2018

Politseiteated
Kehtna vald
24. jaanuaril kell 20.04 teatati
liiklusõnnetusest Aleti-Järvakandi tee 2,5. kilomeetril, kus
37-aastase mehe sõiduauto Jeep

Kolm korteriühistut said
endale tulekustutid

Kehtna KHK
õpilaskodu
saab uue kuue
Kehtna kutsehariduskeskuse
õpilaskodu fassaadi juures
algasid mõni aeg tagasi lam-

Grand Cherokee kaotas sirgel
teel juhitavuse, kaldus teelt
välja vastu kändu ja sõiduk
rullus mitu korda üle katuse.

Juht paiskus sõidukist välja
ning hukkus sündmuskohal.
Juht ei kasutanud turvavarustust ning isiku võimalik joove

on tuvastamisel.

Kohila vald
25. jaanuaril sai politsei

teate, et Kohila alevis haaras
54-aastane mees 25-aastase tütre õlapiirkonnast ning tõmbas

jõuga teda enda poole, mille
tagajärjel tundis naine valu.
29. jaanuaril teatati politseile, et Kohila alevis võttis 54aastane mees kinni 52-aastase
naise randmetest ning pigistas
neid. Sellise teoga põhjustas

mees naisele füüsilist valu.
54-aastane mees peeti kuriteos
kahtlustatavana kinni.

Märjamaa vald
23. jaanuaril sai politsei
teate, et Märjamaa alevis Pargi
tänaval asuvas korteris lõi

44-aastane mees mitmelkorral
rusikaga enda 36-aastast elukaaslast, kes sai viga.

Rapla vald
23. jaanuaril alustati kriminaalmenetlus selles, et 20.
jaanuaril lõi 20-aastane mees
Karitsa külas kurikaga 50-aastase mehe kätt. 20-aastase mehe
löök põhjustas kannatanule
tervisekahjustuse.
23. jaanuaril alustati Rapla
politseijaoskonnas kriminaal-

menetlus selles, et 28-aastane
mees ostis 756 euro eest interneti keskkonnas teiselt eraisikult mobiiltelefoni iPhone

X. Vastavalt müüjaga tehtud
omavahelisele kokkuleppele

maksis 28-aastane mees poole
rahast ette ning teise pidi

kandma siis, kui telefon on

mutustööd. Maha võetakse

Eelmise aasta lõpus
korraldas päästeamet

terve kuuekorruselise hoone
punane klinkerplaat, mis
asendatakse seejärel täismahus uue materjaliga.
Kooli ühiselamu fassaad

tuleohutuskampaania, mis oli suunatud
peamiselt kortermaja-

ning interjöör renoveeriti
täielikult 2010. aastal. Ei läinud kaua, kui hoonelt hakkas
tasapisi punaseid plaate alla
kukkuma, jättes ühel hetkel
maja halli-punasekirjuks.

de elanikele. Eesmärk
oli jõuda selleni, et
igas korteris oleks
töökorras ja õigesti

Kehtna kutsehariduskeskuse

paigaldatud suitsuan-

haldusjuhi Ülo Viru sõnul
ei sobinud toona ehitajate
poolt pandud materjal ning
tehnoloogia meie kliimasse,

dur.
Katri Reinsalu

mistõttu säärane koorumine

Päästeamet kutsus korter

toimuma hakkaski.
-

Ehitajatega jõuti kokkuleppele ning praegu võetakse
maha fassaadi kate kogu
ulatuses. Ilmade soojene-

maju üles valima enda seast
välja kampaaniajuhi, kes
käiks läbi kõik korterid

ning veenduks suitsuanduri
olemasolus. Iga korter kinnitas allkirjaga, et ruumis

on toimiv suitsuandur. Sada
kiiremat korteriühistut, kes
kõikidelt korteritelt allkirja

kogusid, said registreeruda
auhinnamängule. Auhinnaks
oli tulekustutikoos spetsiaalse kapi ja infotahvliga.
Raplamaalt võtsid mängust
osa ning said päästeametilt

tasuta tulekustutid korte-

misel hakatakse krohvima
ning tagatakse vastupidav

Kodila Põllu tänava kortermaja kõik kolm trepikoda said tulekustutid.
naalkulud, peaks olema kõigi
majaelanike ühine mure.
Erisus nende kahe vahel

on ainult see, et maksmata
kommunaalkulud ei tapa,
tulekahju aga küll,“ tuletab
päästeamet meelde.

Eelmisel neljapäeval sõitis

mees-

foto: Siim Solman

külastada ei saanud. Samal

ka lahtise tulega. Õnneks

ajal oli tal nagunii pooleli
naabrivalve allkirjade kogumine, nii otsustas ta kaks asja

kellelegi eraldi selgitama ei
pidanud, mille jaoks suitsuandur vajalik on. Küttekolletel hoitakse hoolega silma
peal, korstnapühkija käib

ühendada.

Majas on 18 korterit, millest üks on hetkel tühi. Tühja
korteri omanikuga kontakteerudes sai selgeks, et ka

regulaarselt ja rõdudel grillimist ei harrastata. Högren

riühistu Kohilast Raadiku

Rapla päästekomando

tänavalt, Kodila külast Põllu

kond Kodilasse. Kortermaja

selles korteris on suitsuandur

tänavalt ning Raikkülas Si-

olemas. Vaid ühel inimesel

läks paigaldama lähim pääs-

kõik kolm trepikoda said
tulekustutid. Pärast pisukest
kaalumist said infotahvlid

tekomando. Kõige esimesena

ning kapid koos tulekustuti-

osas aitas teda päästeamet.

tekkinud, kus tulekustutit

tega ka seinale kinnitatud.
Kodilas vedas ettevõtmist

Kuna Högrenil oli teadmine,

vaja oleks võinud minna.

et maja kõikides korterites on

Sellest hoolimata on tänaseks

Merlin Högren, kelle sõnul

suitsuandurid olemas, mõtles

käis

ta ka kampaaniast osa võtta.
Högreni sõnul on majaelanikud üsna hästi kursis, et

maja kolme tulekustutiga
varustatud. Päästeamet tegi
ka põhjaliku ülevaate, kuidas
neid kasutada ning peagi

suitsuandur võib nende elu

toimuval ühistukoosolekul

päästa. Majas on mitmeid
erinevaid kütmisviise ning
osades korterites on tegemist

plaanib Merlin Högren neid
teadmisi teiste majaelanikega
jagada.

reli majast. Tulekustuteid
sai oma tulekustutid kätte

Kohila maja.
„Kortermajas tulekahju

puhkemine ei puuduta vaid
ühte inimest või tema peret.
Iga inimene kortermajas
peaks ise olema huvitatud

sellest, et keskkond, kus ta
elab, oleks ohutu. Tuleohutus,
nagu ka makstud kommu-

päästeamet

eelmisel

kont-

aastal maja kortereid
rollimas. Kuna päevasel
ajal polnud paljusid inimesi
kodus, võttis Högren oma südameasjaks ka need korterid

läbi käia, mida

päästeamet

oli probleeme suitsuanduri
paigaldamisega ning selles

tõdes, et tema teada peavad
inimesed reeglitest kinni.
Högren on majas elanud
kolm aastat ja selle aja jooksul ei ole ohtlikke olukordi

käes. Pärast esimese makse

sooritamist müüja enam kirjadele ei vasta.

Politsei-ja piirivalveamet

Päästeteated
Hagudis põles sõiduauto
28. jaanuaril kell 19.54 sai
häirekeskus teate sõidukipõ-

lengust Rapla vallas Hagudi
külas. Teataja sõnul põles

sõiduauto elumaja kõrval ning

tulekahju püütakse tulekustutiga ise kustutada. Päästjad
kustutasid põlengu lõplikult
kell 20.12.

Sõidukist lekkis õli
26. jaanuaril kella 13.30
paiku likvideerisid päästjad
Kehtna vallas Nadalama külas
sõidukist välja voolanud õli
lekke. Välja voolanud õli kaeti
absorbendiga.

Lääne päästekeskus

Rapla astus Harjumaa
Ühistranspordikeskuse liikmeks
Katri Reinsalu
Eelmise aasta lõpust

kor-

raldab maavalitsuste asemel Lääne-, Lääne-Viru- ja
Raplamaal ühistransporti
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus. Nende maakondade volikogudel seisab

ees otsustamine, kas astuda
MTÜ liikmeks. Eelmisel

nel-

japäeval oli see üks päevakorrapunkt Rapla vallavolikogu
istungil.

Abivallavanem

Meelis

Mägi tõi liikmeks astumise positiivse küljena välja
võimaluse olla Raplamaa
ühistransporti puudutavate

otsuste juures. Kui ühest

rahalisi kohustusi. Praegu

maakonnast on vähemalt

on bussijaama halduskulud

kolm valda MTÜ liikmed,

11 000 eurot aastas.

saab see maakond koha juhatuses. Tänaseks on MTÜ
liikmeks Kohila vald. Märjamaal on protsess alles pooleli
ja Mägile teadaolevaltKehtna

Küsimust arutasid nii

eelarve- ja arengukomisjon

kui ka majanduskomisjon.
Mõlemad komisjonid toetasid

kaasneb valla elanike arvust

ettepanekut ning seda kinnitas ka volikogu hääletus.
Lisaks tuli volikogul otsustada, kas anda ühistranspor-

sõltuv liikmemaks, mis Rapla
puhul on 8628 eurot aastas.

ülesannete täitmiseks. See

ilmselt liikmeks ei astu.

Liikmeks

astumisega

dikeskusele volitus haldus-

Vallavalitsus on aga leidnud,

tähendab, et ühistranspordi-

et saadav kasu kaalub selle
kulu igal juhul üles. Mägi
tõi välja, et näiteks Rapla
bussijaama haldamineläheks
tulevikus üle MTÜ-le ja vallal

keskus korraldaks edaspidi

ei oleks enam kinnistu ees

Koolitranspordi osas tuleb

nii vallasisest kui ka õpilaste
vedu Rapla vallas. Mägi lisas,

et seda tehakse valla reeglite
ja vajadusejärgi.

uus hange
läbi viia ja Mägi sõnul oleks
see ühistranspordikeskusele
soodsam, sest nemad saavad
käibemaksu tagasi. Haldusülesannete täitmise eest
tuleb vallal aga tasu maksta.
Selleks on 5% lepingust ilma
käibemaksu ja piletituluta.
Ka sedaküsimust arutasid
nii eelarve- ja arengukomisjon kui ka majanduskomisjon. Ehkki mõlemas
komisjonis kõlas ettepanek
võtta seda punkti esimese
lugemisena, ei leidnud see
sügiseks niikuinii

piisavalt poolthääli. Komisjonide ettepanekut arvestades
hääletas volikogu volituse
andmise poolt.

fassaadikate krohvi näol. Uus
kate loodetakse peale saada

selle aasta juuli lõpuks või
augusti alguseks. Kogu hoone
renoveerimistööde maksumus 2010. aastal oli kaks
miljonit eurot. Uue fassaadi
pealepaneku kulud katab
ehitusfirma garantiitööna.

Mariliis Vest

„Neljandat õde“
vaatas üle tuhande
inimese
Märjamaa kino Helk

kino-

mehaaniku Hans Veimanni
andmetel vaatas uut Eesti
mängufilmi „Pilvede all:
Neljas õde“ Märjamaal 1106
kinokülastajat. Filmi näidati
jaanuarini kokku 16
seansil ja enim vaatajaid oli
sellel pühapäeval, 21. jaanuaril (307 külastajat kolme
seansi peale). Kokku teenis
film kassat 3947 eurot.
Raplamaa Sõnumid

19.-29.

Sassis lugu
24.

jaanuari

Raplamaa

Sõnumite artiklis “Vallad

ootavad PKT teise vooru
tulemusi” olid ekslikult aegunud andmed. Korrektsed
andmed nelja PKT teisest

taotlusvoorust toetust ootava projekti kohta on järgmised: Orgita ettevõtlusala
– logistika-ja tööstuspark
(taotleja Hammerhead OÜ),
toetuse taotlus 959 491 eurot.
Järvakandi tööstuspargi
arendamine (Järvakandi/
Kehta vald), 1 280 544 eurot.
Paluküla piirkonna projekt
„Haldjamaa“ (MTÜ Paluküla
Klubi), 1 023 028 eurot. Ligipääsuteede rekonstrueerimine Kohila tööstusaladele ja
töökohtadele (Kohila vald),
590 000 eurot.

Palume vabandust!
Raplamaa Sõnumid
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Priit Herodes tunneb
sümbolite maailma

Heraldik

Raplma

Seoses haldusreformi käigus toimunud kohalike
omavalitsuste ühinemistega kerkis üles küsimus uute
omavalitsuste sümbolitest. Mis peaks ikkagi vapil ja
lipul olema, mis ühendaks ja sümboliseeriks tervet
loodavat omavalitsust? Et leida sobilikke vapikavandeid, on Eesti vallad korraldanud sümboolikakonkursse. Mõned neist on õnnestunud, teised mitte. Üks
autoriteetsemaid eestlasi sel teemal sõna võtma on
heraldik Priit Herodes (70).

“Al-

vanausuliste rist Peipsiääre valla

Siim Jõgis

iseloomustamiseks nagu rusikas
Tema kogemus kohalike omava-

litsuste sümboolikaga on pehmelt
öeldes muljetavaldav. Ta on loonud vapi 73-le Eesti kohalikule
omavalitsusele ja külale. Nende
seas ka näiteks endisedKehtna ja
Käru vald. Eesti Muinsuskaitse
Seltsi ruumides Tallinna
linnas Pikal tänaval on ta välja
pannud näituse valdade ja külade
vappidest, mille on kujundanud.
Esmalt võtab see silme eest
juks, väike hingetõmbepaus ja
seejärel saab juba süveneda.
Herodesel seostub neist iga
vapiga mõni lugu või sündmus.
Võtame ette endise Käru valla
vapi, kus on kujutatud ratast
sini-kuldsel taustal. Vapi parempoolset külge katab kuldne värv
ja vasakpoolset sinine. Tasub

vanakir-

selgitada, et vapi parempoolne
külg tähendab vaataja poolt vaadates vasakul pool asuvat külge.

miks sümboliseerib Käru
piirkonda just ratas? Loomulikult
tuleneb see nimest – käru ilma
rattata ju ei liigu. Aga selles ei
peitu veel kogu tähendus. Herodes
selgitas, et ratas sümboliseerib ka
liikumist, edasiminekut ja seeläbi
lootust helgemale tulevikule. Kuid
nüüd, koos Käru valla kadumisega
kaob ka sellelt vapilt ametlik kohaliku omavalitsuse sümboolika
Aga

staatus.
Käru ei ole selles kategoorias

oma-

muidugi ainuke. Koos uute
valitsuste tekkega on paljude

valdade sümbolid kaotanud oma
senise ametliku staatuse. Ka osa
selliseid, mis on Herodese loodud.
“Muidugi on kahju, kui neid enam
ei kasutata,” tõdes ta. Osa neist on
läinud kohaliku koguduse kätte,
teised jäävad lihtsalt seisma. Õige
pea kirjutatakse ajalooannaalides-

se ka Tartumaal asuva Peipsiääre
valla vapp. Haldusreformi käigus
kasvas vald suuremaks ning
praegu toimub seal konkurss uue
sümboolika leidmiseks.

Vanal vapil on autor kujutanud
kalavõrku ja vanausuliste risti.

silmaauku.

“Juurte juurde”
Priit Herodes on osa võtnud
kahest

haldusreformijärgsest

sümboolikakonkursist, kus uued
omavalitsused omale sobivat

vap-

pi ja lippu otsivad. Esimene neist
oli Saaremaa vald, mille konkursi
Herodes ka võitis. Tulemuseks
on hõbedane muinaslaev sinisel

taustal. Laeva purjel on teine
Saaremaale omane sümbol – Kaali
meteoriit. Tegemist on jõulise vapiga, mis kätkeb nii mehisust kui
ka saarlastele igiomast. Kavand
kandis nime “Vöta või jäta”.

Priit Herodes on loonud vapi

Herodese sõnul kasutatakse
vapil ideaaljuhul ainult kahte
värvi. Üks neist on metall (kuldne või hõbedane) ning teine on
värvus. Ka kolm värvi vapil on
igati aktsepteeritav, aga kui autor
soovib lisada juba neljanda värvi,
siis selleks peab olema väga hea
põhjus. Liiga kirju vapp ei ole
kunagi hea. Rusikareegel ütleb, et

mida lakoonilisem, seda parem.

ni juhtida. Samuti ei osalenud
ta aruteludes, mis puudutasid
neid kahte konkurssi.

Kindlasti ei ole selle komis-

omavalit-

või soovitusi, millist kavandit

tuleks konkursi käigus eelisKehtna valla vapp.

sümboolikakonkursist võttis Priit
nimelt Rapla valla korraldatud

kõik huvilised anda hääle oma

Rapla valla hindamiskomisjoni
analüüs leidis, et parim kõikidest
kavanditest oli just Herodese
pakutud töö “Juurte juurde”,
mis pälvis komisjonilt esimese
preemia. Komisjoni hinnangul
saaks selle töö võtta muutmata
kujul ametlikult kasutusele.
Kavand “Juurte juurde” on
ehe näide lihtsast ja kaunist ning
samal ajal selge tähendusega sümboolikast. Vapp jaguneb neljaks
võrdseks osaks, mis ilmselgelt
igaüks sümboliseerivad nelja

lemmikkavandile. Enim toetust
on kogunud kavand, mis kujutab rohelisel taustal hõbedast

kanepilehte. 29. jaanuari hilisõhtu seisuga oli see kogunud 77
protsenti kõigist poolthäältest
ehk 11 845 häält. Ükski teine
kavand ei küündinud isegi

tuhandeni.

lihtsust lisab vaidkahe värvitooni
kasutamine, milleks on hõbedane
ja roheline.
Herodes kutsuti juhtima

riigi-

Peipsi randa ja sinine värv Peipsi
järve ennast. Omanäoline on see
vapp seetõttu, et ei ole palju teisi
piirkondi Eestis, mille iseloomus-

mille ülesanne on jälgida

tamisel oleks sobilik kasutada

konkurssidele saatis ta ära enne,

religioosset sümbolit. Ometi sobib

kui andis nõusoleku seda komisjo-

kavan-

dite vastavust heraldikanõuetele.
Oluline on märkida, et oma kavandid Saaremaa ja Rapla valla

3. Heraldikas

sümbo-

vapi mõju.

4. Kujundid vapil peavad olema võimalikult suured,
täitma optimaalselt neile kuuluva kilbipinna.
Vapikujundid on põhimõtteliselt tasapinnalised. Perspektiivi ja ruumilisust rõhutavat varjutust või viirutust ei

5.

omavalitsusel oleks sobilik

ja

oma ametlikus sümboolikas
kasutada sümbolit, mis viitab
narkootilisele ainele?
Priit Herodes ütles, et tema
ei saa jagada eetilisi soovitusi,
kuid lisas, et see kavand on
täielikultvastavuses heraldika-

8. Heraldilised värvused on puhtad ja kirkad, värvitoone

reeglitega. “Formaalselt võttes

Käru valla vapp.

hõlpsasti meeldejääv, vappi ei tohi sümbolitega üle
koormata. Ideaaliks on üksainus kujund kilbil.
2. Vapi valdajat iseloomustavate tunnuste kujundamisel
tuleb arvestada nõuet, et vappi saaks reprodutseerida
kirjelduse põhjal, ilma pildimaterjalita. Vapikujund peab
esitama teatud mõistet kõige üldisemalt, mitte kujutama
konkreetset individualiseeritud objekti. Nõutav on kujundite äratuntavus, mitte loomutruudus.
ei tohi liialdada. Üht mõistet ei või
liseerida kahe või enama kujundiga. Kui aga õnnestub
ühe kujundiga tähistada mitut mõistet, siis see tugevdab

küsimus – kas ühel kohalikul

tamisel siduv. Ometi on õhus

Juuru, Kaiu,

1. Vapp peab sisaldama kõige olulisemat ja iseloomus-

tavamat teavet vapi valdaja kohta. Vapp peab olema

kasutata.
6. Numbrid, tähed ja tekstid ei kuulu heraldiliste tunnuste hulka.
7. Püütakse kasutada ainult heraldilisi värvuseid. Nendeks on metallid kuld ja hõbe (mille asendusvärvused
on kollane ja valge) ning emailid punane, sinine, must

Loomulikult tuleb mainida,

et internetihääletus ei ole ei
valla hindamiskomisjonile
ega volikogule otsuse lange-

Raikküla ja Rapla. Selgust ja

kantselei heraldikakomisjoni,

tada. “Komisjon ei langeta
mingisuguseid lõplikke otsuseid,” ütles Herodes. Hiljaaegu
tekitas ajakirjanduses elevust
Kanepi valla sümboolikakon-

kurss. Valla veebilehel saavad

konkursist. Tasub märkida, et

Lisaks sümboliseerib kuldne värv

Vapikujunduse kuldreeglid

joni ülesanne jagada
suste volikogudele suuniseid

Herodes veel oma tööga osa –

–

73-le Eesti kohalikule omavalitsusele ja külale.

Foto: SIIM JÕGIS

Ühest kohaliku omavalitsuse

ühinenud valda

raldilisest seisukohast võetuna
ei ole takistusi, kui Kanepi vald
soovib seda oma ametliku sümboolikana kasutusele võtta.
Millest saab alguse ühe vapi
kujundamine? Mitte joonistusest, vaid sõnast, selgitas
Herodes. Ta tõi võrdluse Uue
Testamendi Johannese evangeeliumist, kus on öeldud:
guses oli Sõna.” Nii on ka vapi
kujundamisega. Sellele järgneb
sümbolite valik ja heraldilise
kirjelduse koostamine.
Inimeste huvi sümbolite ja
nende kasutamise vastu on
Herodese sõnul alati olemas
olnud. Keerulisem on öelda,
kas huvi heraldika vastu on
kasvamas või mitte. Näiteks
Rapla valla konkursile laekus
31 kavandit. Kehtna vallas oli
sama number 51. Kõik neist
heraldikareeglitele ei vastanud
ja seetõttu tuli valik langetada
väiksema arvu vahel.
Kui mõne aja pärast taas uusi
konkursse korraldatakse, ehk
saab siis anda täpsema hinnangu, kas huvi heraldika vastu
on kasvanud või kahanenud.
Kui palju kavandeid laekus ja
kui paljud neist täielikult heraldikareeglitele vastavad – see
võiks olla võrdlusmoment.

on see kavand mõeldav,” sõnas
ta. See tähendab, et puhtalt he-

roheline.

põhimõtteliselt ei eristata.
9. Vapi kavandamisel tuleks ideaalina kasutada ainult
kahte värvust, millest üks peab olema metall. Värvuste
suurem hulk vajab tõhusat põhjendust.
10. Heraldika värvusseaduse kohaselt ei saa reeglina
üht metalli asetada teise metalli peale või kõrvale ega
üht emaili teise emaili peale või

kõrvale.
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Politseiring
jätkab
Uudise uuel aastal uute tegevustega
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Aasta esimesed politseiringi kohtumised toimusid 24. ja 25. jaanuaril. Kolmapäeval toimus
ring paralleelselt Rapla politseijaoskonnas, kus
räägiti kriminaalmenetlusest, ja Kohilas, kus
räägiti piirkonnatööst. Neljapäeval tutvustati
Märjamaa noortele patrullpolitseinike igapäevatööd.

Stina Andok

omavahelise arutelu tulemusena

sündinud idee, mida on ka
varem rakendatud. Pärast viieteistaastast pausi otsustati

rin-

millest esimesel tutvustati

se maakonnas keskustes, kus
asuvad gümnaasiumid ehk

Raplas, Kohilas ja Märjamaal
ning osalevad 9.-12. klasside
õpilased. Politseiringidesse
on end registreerinud üle 70
õpilase.
Politseiringis tutvustatakse
noortele erinevate

valdkonda-

dekaudu politseitööd. Need on
ja
patrull ja liiklus,
piirkonnatöö, kriminalistika
ja uurimine, politsei üldine
tutvustus ja arestimaja, turvataktika ja laskmine. Igas
piirkonnas saavad noored osa
kõigist valdkondadest. Ringi
esimesed kohtumised olid juba

ennetus-

oktoobris. Detsembris kirjuta-

on teinekord kõige hinnavideoklippe tagaajamistest,
mil patrullpolitsienikel on
tulnud märguande peale mitte
peatunud autojuhte jälitada ja

osa saama oodatust rohkem
noori, kokku 16 õpilast. Rapla
politseijaoskonna juhtivuurija
Jaan Aas kirjeldas koos
nalisti Ardi Arroga politseitöö

krimi-

huvilistele

kriminaalmenet-

luse olemust alates 112 kõnest
kuni teo avastamiseni.

Esmalt tutvustas kriminalist Ardi Arro sündmuskohal

töötamise varustust ja näitas
noortele erinevate

peatuma sundida.
Lisaks said noored tuttavaks

kahe patrullpolitseinikuga,

polit-

seiringi kohtumised olid
eelmise nädala kolmapäeval
ja neljapäeval. Rapla politseijaoskonnas tuli politseiringist

sündmus-

kohale jäävate jälgede avastamist ja võtmist. Üheskoos leiti

politseiametnikuna töötamise
võimalusi, rääkis, kuidas ta
ise politseinikuks õppima sattus ning mis seda tööd tegema
innustab. Ta julgustas noori
mõtlema oma kogukonna
valisusele ning kinnitas, et abi

lisem tasu. Kaldma näitas

Kriminalistika ja
patrullitöö
Selle aasta esimesed

Kaldma tutvustas noortele

saanud kodaniku tänutunne

ennetus-

ja
Rapla noortele
piirkonnatööd ja teisel õpetati
Märjamaa noortele turvataktika ja laskmise põhitõdesid.

gid ellu äratada, et innustada
noori politseinikuks õppima.
Politseringi töödkorraldatak-

operaator.
Patrulltalituse juht Margus

tur-

sime kahest kokkusaamisest,

Politseiring on Rapla politseijaoskonnas kolleegide

asjaolu, et politseiringi tegevust filmis telekanali TV 3

Marion Pettai ja Alar

Kriminalist Ardi Arro näitab erinevate sündmuskohale jäävate jälgede avastamist ja võtmist.
Foto: SIIM SOLMAN

ja võeti jalatsi-,

sõrme-

ja kõr-

vajälge. Seejärel said noored

ka ise sõrmejälgede võtmist
proovida.

Juhtivuurija

Jaan Aas

selgitas, et sündmuskohale

jäetud jälgede põhjal saab väga
palju olulist informatsiooni

võimaliku teo toimepanija
kohta. Kõrvajäljendeid võetakse näiteks korterivarguste
puhul, kus kurjategijad tihti-

po-

peale kuulatavad kõrva ukse
vastu surudes, kas keegi on
kodus. Kõrvajäljendi võtmise

Neljapäeval rääkis Rapla
litseijaoskonna patrulltalituse
juht Margus Kaldma Märja-

kaudu saab Aasa sõnul infot
näiteks selle kohta, kui pikk
on otsitav inimene. Loengute
ja praktiliste tegevuste kaudu
näidatakse noortele politseitöö huvitavamaid tahke.
„Üritame noorte jaoks ringid
võimalikult köitvaks teha,“
ütles Aas.

maa noortekeskuses sealsetele
huvilistele patrullpolitseinike
igapäevatööst. Nii nagu ka
detsembrikuus turvataktika ja
laskmise ringis, osalesid selgi
korral Märjamaa noortest
üksnes tüdrukud. Sel korral
oli neid kuulamas viis. Ringis
osalemise tegi huvitavamaks

Smir-

noviga. Pettai on politseitöö
huvilistele hea eeskuju, kuna
alustas abipolitseinikuna, leidis selle kaudu oma
tõelise kutsumuse, lõpetas

alles hiljaaegu politsei- ja
piirivalvekolledži ning töötab
nüüd Rapla politseijaoskonnas
patrullpolitseinikuna.
Koos politseinikega tehti
tutvust patrullpolitsei tööauto
ja selle võimalustega ning
prooviti kätt kiiruse mõõtmises.

Politseiringi

järgmised

kohtumised on plaanis juba

veebruarikuus.

Täiskasvanute gümnaasiumi lõpetamine läbis esimese lugemise
otsuse saab vastu võtta. „Ega

Rapla vallavolikogu jaanuarikuu istungi esimene päevakorrapunkt puudutas Rapla täiskasva-

seda otsust ei ole lihtne teha,“

tõdes ta.

nute gümnaasiumi (RTG) tegevust. Esimesele

haridus-

Põhjalikult võtab
komisjon küsimuse päevakorda 8. veebruaril toimuval

lugemisele läks eelnõu, millega lõpetatakse
kooli tegevus 31. augustist.

koosolekul. Päev enne seda on
viimane aeg oma ettepanekuid

Katri Reinsalu

li-

teha.

ja gümnaasiumiseadusest

Sotsiaalkomisjoni esimees

tulenevad tegevused saaksid

Eelnõud tutvustas valla haridusnõunik Tiina Roosimägi,

kes tõdes, et selle esitamine
on tema kohustus lähtuvalt
kokkuleppest, mis 2014. aasta
detsembris Rapla vallavalitsuse ja haridus- ja teadusminis-

teeriumi vahel sõlmiti.

Kokkulepe, mis näeb ette
täiskasvanute gümnaasiumi
tegevuse lõpetamise ning

õpilaste õpingute jätkamise
riigigümnaasiumis või muus
mittestatsionaarse õppega
koolis, on täiskasvanud õppijates ning nende harijates
palju vastukaja tekitanud.
Roosimägi selgitas, et kui
otsus vastu võetakse, tuleb
moodustada komisjon, kes
teeb kindlaks, et kõik põhikoo-

Margus Jaanson leidis, et
enne kui komisjon ja volikogu

tehtud. Muuhulgas tähendab
kooli tegevuse lõpetamine
kõikide osapoolte teavitamist,

saavad oma seisukoha kujundada, peaks olema laual kooli
vastuvõtukord. See annaks

st nii töötajad, õpilased, vanemad, õpilaste elukohajärgsed
omavalitsused ning haridus-ja

pildi, kas RTG õpilastel on
võimalus riigigümnaasiumisse astuda ja mille alusel neid
vastu võetakse.
Hariduskomisjoni aseesi-

teadusministeerium.

Valla hariduskomisjoni
esimees Alar Mutli ütles, et

komisjonil seisukohta veel ei
ole. Teema on keeruline ning
sellega seoses on komisjon
kohtunud nii täiskasvanute
gümnaasiumi kui ka riigigümnaasiumi esindajatega. Kuna

RTG on teinud vallavalitsusele pöördumise, millele on
lisanud oma allkirja kõikide
klasside klassivanemad, ootab

lähitulevikus ees kohtumine
ka nendega.

Mutli oli optimistlik, sest

mees Ilvi Pere viitas vahetult

Rapla täiskasvanute gümnaasiumil on hetkel ärevad ajad.
tema sõnul on teemat mitmekülgselt arutatud. Alustati
väga paljude arusaamade ja

sionaarne õpe vajab riigigümnaasiumis eraldatud

klassi-

Foto:Siim Solman

miks koolis ollakse.
Praeguse plaani järgi võiks

enne volikogu toimunud

sa-

mateemalisele kohtumisele,
kus tema sõnul sai seal välja
öeldud, et lävendit ei ole ja vähemalt päevaõppesse võetakse

ruume ja praegu tegeletakse

eelnõu teine lugemine toi-

vastu kõik, kellel tunnistusel

arvamustega, aga tänaseks on
hirme aina vähemaks jäänud.

lahenduste leidmisega. Selge

muda veebruaris. Mutli ei

kahtesid pole. Nii mõnigi

on ka see, et statsionaarses

välista, et aruteludele kulub

Kokkupuutepunkte otsitakse

ja mittestatsionaarses õppes

volikogu liige ei pidanud seda
vastust piisavaks ning toetas

sellest hoolimata edasi. On

on väga erinevad arusaamad
õppima asumisest ning sellest,

terve järgmine kuu ning teine
lugemine lükkub märtsi. See
on ühtlasi ka viimane kuu, mil

saanud selgeks, et

mittestat-

Jaansoni ideed vastuvõtukord
enne otsustamist lauale tuua.
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küljelt saab lugeda, et selline
nimi olevat kirjas tänapäeval
kamäge tutvustaval plakatil. See
ei anna aga veel alust paika
nii nimetada, sest tahvli teksti
autor ja selle kohale paigutaja on
teadmata. Tänapäeval ei tee seda
enam muinsuskaitse esindajad.
Velise ja Vana-Vigala muinaslinnuste puhul ta küll kirjutab,
et nende olemasolu ei ole siiani

Liivi Aarma

Pa-

16. jaanuaril esitleti
Rapla keskraamatukogus
maakonna koguteose
köidet „Raplamaa 2“.

Maakondade

koguteoste
väljaandmist alustati
esimese Eesti vabariigi
aegu maakondade looduse, ajaloo
ja institutsioonide ning elanike
majandusliku, kultuurielu jne
tekstide ülevaatlike kogumitena.
Maakondlik koguteos oli sisult
selle piirkonna looduse, ajaloo
ja kultuuri ülevaateteos, mis
pidi peegeldama eestlaste kui
põlisrahva elukeskkonda, nende
ajalugu ja kultuuri. Koguteoseid
jõuti publitseerida Eesti esimese vabariigi ajal Lõuna-Eestist
Pärnu-, Viljandi-, Valga-, Saare-,

suudetud tõestada.
Nii nagu juba eelpool mainitud
Kiili 2014. aasta artiklis, nii ka
koguteoses üllatab autor aga
lugejaid teabega, et Läti Henriku

kroonikas kirjas olnud SaareLääne piirkonna Paehalle linnus
olevat paiknenud Konuveres (lk
28). Millistele allikatele autor

toetub, ei ilmne kummastki artiklist. Arheoloog Evald Tõnisson
teostas arheoloogilisi kaevamisi
1972. aastal Konuvere linnamäel
ja kirjutas, et Konuvere linnust
ei saa samastada Paehallega,
kuna arheoloogilisi leide esines
seal XI sajandi lõpu, XII sajandi
alguse kohta. Teiseks, senini
täpselt määratlemata linnusekoht Majanpata oli Läti Henriku

Tartu-, Setu- ja Võrumaa kohta.

Põhja-Eesti kohta ilmusid Viruja Läänemaa, Harjumaa käsikirja
hävitas NKVD.
Tänapäeva Eesti vabariigis

on hoo sisse saanud maakondade koguteoste koostamine

ja väljaandmine. Ilmunud on
kolm Järvamaa köidet, kaks

köidet Saaremaad ja Pärnumaad,
üks Petseri-, Viru-, Rapla- ja
Muhumaa köide. Äsjailmunud
Raplamaa koguteose esitlusel
meenutati, et aastaid tagasi tunnetasid maakonna juhid praktilist vajadust maakonna ajaloolisi
teateid ja teadmisi sisaldavast

käsiraamatust. Nüüd on meil
selline raamat ilmunud.

tehtut vastavalt ülesandele: mida

selline koguteos peaks sisaldama
ja milliseid ajaloolisi teadmisi
piirkonna kohta edastama.
Esitlusel toonitas koguteose
koostajaks olnud Jaanus Kiili,
et suure osa raamatu artiklitest
on ta ise kokku pannud, mis aga
siinkirjutajat omamoodi üllatas.
2015. aastal koostatud teise köite
kavast seda veel välja ei loe, sest
kavas olnud ca 40 teemast oli
umbes kümnel kirjutajaks märgitud Jaanus Kiili. See ei oleks

raamatust, kuid
kaalukas ikkagi. Kuna Jaanus
küll suur osa

üldista-

Raplamaa ajaloo

vaid varasemaid publikatsioone
pole teada, on nüüd raamatut
lugedes igati põhjendatud saada
vastus küsimusele, kuivõrd professionaalselt on raamatu artiklid
koostatud ja kui palju annavad

need uut teavet Raplamaa ajaloo
kohta.
2015. aasta kavas olid koguteose
tekstid teiste maakondade köidete

eeskujul plaanitud traditsiooniliselt: I - muinasaeg (muinasaeg
ja muinaslinnused); II keskaeg
(ristiusu tulemine,
vasallkonna kujunemine, Jüriöö
ülestõus, keskaegne Raplamaa 15.
saj kuni 1550ndad); III sõdade
periood (Liivi sõda maakonna
aladel, segaduste aeg), IV Rootsi
aeg (keskvõim ja kohalik haldus,
talupojad Rootsi ajal, mõisate
reduktsioon ja suur näljaaeg,
nõiaprotsessid, baltlased Rootsi
sõjaväes, maakond Põhjasõjas
maakaitseväed, väe1700-1710
juhid, suur katk); V - Vene aeg
18. saj
1917 (Balti erikorra
kujunemine pärast Põhjasõda;
-

1200-1562

-

-

-

-

tänapäeva Raplamaale

Mida saame lugeda
koguteosest „Raplamaa 2“

Järg-

miseks ülesandeks on hinnata

Kiili

Foto: SIIM SOLMAN

Retsensioon

maakond 18. sajandil, Vigala
õigus, talurahva vabastamine
pärisorjusest: talurahvaseadused 1805 ja 1816, Mahtra sõda,
tööstuse tekkimine maakonnas,
mõisate viinavabrikud jm, 1866.
aasta vallaseadus ja omavalitsuse kujunemine, kohalik aadel
Vene riigi teenistuses, 1905.
aasta sündmused maakonnas);
VI Eesti Vabariik 1918–1940
(Vabaduse risti kavalerid, baltlased Vabadussõjas, punane
-

Raplamaa, maakonna sõjakaotused, president Konstantin Päts
ja Raplamaa uus halduskord);
maakond Teises maailVII
masõjas ja sellele järgnenud
ajal (suvesõda 1941 Raplamaal,
sõjakaotused 1941–1944,
-

vendlus

metsa-

1944–1953, metsavendade

grupid Raplamaal, olulisemad
metsavendade lahingud Raplamaal, metsavendade nimestikud);
VIII Rapla rajoon kuni 1988
(Rapla rajooni kujunemine, Rap-

lamaa inimeste küüditamine
Venemaale 1949, Rapla rajooni

kronoloogia 1944–1987, Pirgu
Arenduskeskus); IX - Raplamaa
1988–2016 (uus haldus, muinsuskaitse liikumine Raplamaal, Eesti
kodanike komiteed Raplamaal,
Rahvarinne Raplamaal, Eesti

Kaitseliidu taasloomine Järvakandis ja Raplamaa kronoloogia

1988-2016).

I

-

kroonikas ühes reas Paehalle
ja Soontaganaga. Kiili on asetanud linnuse mõlemas artiklis

muinasaeg

Raamatu

alguspeatükis on
teenekas arheoloog Mati

Mandel andnud huvitava

ülevaate Raplamaa muinasajast,
toetudes nii uurimustele, arheoloogilistele andmetelekui ka kir-

jalikele allikatele. Ülevaate sama
perioodi Raplamaa muinasaegsetest pelgupaikadest-linnustest on
kirjutanud Jaanus Kiili, kes 2014.
aastal oli koostanud samateemalise artikli ainult Märjamaa
piirkonna kohta pealkirjaga Muinasasumid ja -linnused ning pelgupaigad kogumikus Märjamaa
650 (lk 83-89). Kiili mõlema artikli
kasutatud kirjandus on sama (vii-

mati ilmunud artiklile on lisatud
Tallgreni käsitlus). Millegipärast
puudub Kiili 2014. aasta artikli
kirje koguteose artikli lõpul,
mille puudumisest saab järeldada
autori soovi näidata koguteose

artiklit esmatrükisena.
Muinasaja mõlemad artiklid
on jaotatud muinasaegsete perioodide järgi, nt kiviaeg, pronksiaeg, rauaaeg. Muinasaegseid
perioode lugejad tavapäraselt ei

ole endale mällu talletanud ning
seetõttu oodanuks iga perioodi
alguse käsitluse juures ajalist
määratlust, mis aidanuks lugejal
orienteeruda tekstis paremini.
Tegelikult oleks kasuks tulnud

muinasaja edastamine ühe käsitlusena, märkides ära mõlema autori teema. Sellega oleks saanud

muinaslinnade kaardi teeneka
arheoloogi Evald Tõnissoni 2008.
aastal ilmunud monograafiast.
Samas ei ole autor kaarti kordagi
teksti sees mingiski võrdluses kasutanud, mistõttu jääb mõistetamatuks kaardi toomine Raplamaa
muinaslinnustekonteksti. Siinkohal oodanuks hoopiski Raplamaal
paiknevate linnuste ülevaatlikku
kaarti maakonna andmetega nagu
linnuste üldarv, arvatavad rajamisajastud ja kasutamisajad. Kes
vähegi seda kaarti uurib, sellele
selgub otsekohe, et Kiili andmed
Raplamaa muinaslinnuste kohta
ei lähe kokku kaardi koostaja
omadega. Kõigepealt arvuliste
andmete probleem – toodud kaardil kuuluvad tänase Raplamaa
piiridesse kümme linnust (Varbola, Russalu, Lohu I ja II, Keava
I ja II, Lipa, Vahastu, Konuvere
ja Sõtke). Kaardilt puuduvad aga

Evald Tõnissoni enda uuritud
Seli ringvall-linnus ja Rangu
Kantsimägi Märjamaal ning 1984.

aastal muinsuskaitse alla võetud
Ohukotsu linnusease.
Milleks oli vaja propageerida
kaarti, millel puuduvad kindlad
ja teadaolevadandmed? Raikküla
linnus võeti muinsuskaitse alla
2014. aastal, seega ei saanud
see olla 2008. aastal veel kirjas.
Võõristust tekitab Raikküla Pakamäe nimetamine Karu linnusena.
Üheski ajaloolises allikas pole
sellist nime kunagi esinenud ja
autor ei viita ka oma allikale.
Muinsuskaitseameti kodulehe-

mõlema artikli mitmeid kordusi
vältida ja ruumi jätta lisateabele
ja illustratsioonidele (näiteks
oodanuks Mati Mandeli artikli
juures hulganisti visuaalseid
illustreerivaid fotosid). Korduste
demonstreerimiseks toon mõned
näited: Mati Mandeli käsitluses
on juttu Lipa ringvallist, Jaanus
Kiili kirjutises Lipa linnusest,
Keava linnuse juures lähtuvad
Milleks oli vaja propageerida kaarti,
mõlemad muinasasulast jne.
Jaanus Kiili on oma artikli millel puuduvad kindlad ja teadaolevad
algusesse paigutanud Eesti andmed?

ühelegi

teadusartiklile või autoriteetsele

uurijale viitamata.
Lisaks on raske autori tekstist

välja lugeda Raplamaa linnuste
tekkimise kohti ja aega, seega
on tekst toimetamata ja arusaamatu. Nii ei selgu tekstist,
kus paiknesid keskmise rauaaja
(kuni 9. sajand) linnused, kuigi
autori sõnade järgi „kujunes
sel perioodil enamik Raplamaa
teada olevaid linnuseid“ (lk 25).
Alles hilisel rauaajal (1050 kuni
13. sajand) on üldse esimesena
mainitud Konuvere linnust, mis
olevat „isegi 10. sajandil rajatud“

(lk 25).

II keskaeg
-

Koguteosesse

plaanitud
keskaja käsitlustest ei leidu kahjuks ühtegi. Mati
Mandel on küll oma muinasaja
käsitluse lõpuosas kirjutanud
lühidalt Taani hindamisraamatu

andmetest kui Põhja-Eesti elanikke ristinud munkade koostatud

ürikust, võttes lühidalt kokku
munkade liikumisteed külast

külasse. Arheoloog mainib tähtsat
tõika, et need munkade ülestähendused ei puudutanud Läänemaad
(Raplamaal siis Märjamaa, Vigala
ja Kullamaa kihelkonda osaliselt), sest sealkandis toimetasid

ristimist Saksamaalt tulnud ristisõdijad.

Mati Mandel kirjutas ka Raikküla kärajatest, pidades seda

enam ülikute

–

kihelkondade

vanemate kokku tulemiseks kui

talurahva rahvakoosolekuteks.
Ristiusustajate järglaste ülem-

võimu väljakujunemisel (maavalduste kinnistamisel ja mõisate

asutamisega seoses) on Mati
Mandel lisanud oma käsitluse

lõppu mõningad varajaste mõisate asutamise daatumid ja see

on kõik.
Kuidas laskis koostaja nii
juhtuda, et keskajale plaanitud
tema kahest artiklist (Raplamaa
ristiusustamine ja baltisakslaste
ülemvõimu väljakujunemine) ei

9
ole koguteoses kumbagi? Mingi

seletuse võib anda see, et Jaanus
Kiili kirjutas kogumikku Märjamaa 650 rea Märjamaa varase
ajaloo peatükke, sealhulgas Läänemaa, eriti Märjamaa piirkond
keskajal (1200-1562). Ilmselt lootis
autor oma varasemat kirjatööd
laiendada kogu Raplamaale, kuid
ei suutnud sedakokku panna ega
pakkunud võimalust ka ühelegi
teisele uurijale. Esialgses kavas olid märgitud võimalikud

teemade autorid. Kui nad mingitel põhjustel ära langesid, siis
kujunes situatsioon, et teemad
jäeti kirjutamata. See tunnistab
koostaja (või toimetuskolleegiumi?) tegevusetust leidmaks uusi
autoreid. Ometi olnuks nii mõnigi
Raplamaalt pärit ajaloolane soovinud ja sobinud neid teemasid
käsitlema, kaasa arvatud retsensiooni kirjutaja.

III Liivi sõda ja
segaduste aeg
–

Koguteoses

on kolmas teemadering ja kolmas peatükk

üheks saanud, sisaldades

Liivi sõja käsitlust, mis oli esialgses kavas pealkirjastatud kui
„Sõdade periood ja sellele järgnenud segaduste aeg maakonna
aladel“. Samas on koguteose
selle peatüki pealkiri kummalisim, sest autor Jaanus Kiili on
selle pealkirjastanud „Liivi sõda

Rootsi Riigiarhiivi töötaja Jakob
Koidu koostatud Rootsi riigi
gistratuuri andmebaasist, kus ei
ole sellel aastal kirjas, et Erik XIV
oleks läänistanud Sutlema mõisa
Maydellile. Sutlema kohta on
da, et valduse oli endale ostnud
juba Johann Maydelli vaarisa.
Kullamaa kihelkonna Maidla
Tockumbeki mõisa polnud 1564.
aastal olemaski, selle maavalduse
läänistas Sigismund III hoopiski
1594. aastal Johanni vennale,
admiral Tönnies Maydellile ja siis
ka Kaoküla Kaikkialby nime all.
Kiili toob tekstis ära teate, et
1564. aastal põletasid venelased
maha Kivi-Vigala mõisa (lk 37).
1564. aastal olid venelased sõjas

re-

tea-

hoopiski poolakate-leedulaste
vastu. Autori poolehoid taanlastele peegeldab tema ideoloogilist positsiooni, mis on teravalt
suunatud Rootsi krooni (mitte
Venemaa) vastu. Artikkel on
kirjutatud rootslasi halvustavas
toonis, samas puuduvad Kiilil
teadmised, et pärast kokkuleppe sõlmimist 1561. aastal tulid
rootslased Liivimaale appi mitte
tühjade lubadustega, „vaidlaevad
täis sõdureid, varustust ja
dumoona“ (Lauri Vahtre. Eesti
ajalugu, 2004, lk 97) ja päästsid
Põhja-Eesti venelaste kätte langemisest. Kiili ei tunne ka Hans
Kruusi Vene-Liivi sõja monograafiat. Samas ei ole autor teinud
katsetki Liivi sõja hilisemaid

toi-

Läänemaal 1558-1568“. Justnagu

sündmusi kokku võtta, mistõttu

oleks tegemist Läänemaa ko-

koguteose neljas osa algab Rootsi
aja keskvõimu artikliga, mille
sissejuhatuses leidub mõningane
Liivi sõja kokkuvõte.

guteosega. Tegelikult on sellegi
artikli sisu ilmunud juba 2014.
aastal kogumikus Märjamaa 650
pealkirja all Ruunavere lahing ja

IV Rootsi aeg

selle eellugu.

-

Situatsioonikoomika seisneb

selles, et varasema artikli pealkiri
oleks olnud sobilik Raplamaa teo-

sele, sest Ruunavere paikneb Raplamaal. Samas ei ole kasutatud
kirjanduse nimestikus märgetki
sellest, et Jaanus Kiili oli samasisulise teksti publitseerinud 2014.
aastal. Koguteose peatüki pealkir-

jas seisev „Läänemaa“ tähistab
autori suutmatust laiendada oma
käsitlust kogu Raplamaale. Kuna
Liivi sõja sündmused puudutasid
kogu Eestit, oleks igati põnev olnud uurida toimunut kogu Rapla-

maa ulatuses

–

põletati ju maha

Kuimetsa ja Kaiu mõisad ning

enamik tänapäeval Raplamaale
kuuluvaid Vigala ja Märjamaa
kihelkonna mõisaid jne.
Teksti autor pole ise tähelepanelikult artiklit läbi lugenud,
kuna üks ja sama tekstilõik
esineb esimese alapealkirja lõpus
Diplomaatiline tegevus VanaLiivimaa ümber leheküljel 34
(4. juunil 1561 andsid… ja 28. novembril 1561 sõlmisid…) ja teise
alapealkirja Rootsi sõda kohalike
mõisameestega alguses leheküljel
35. Teise alapealkirja all on üks
ühele sarnase sõnastusega

ar-

tikli mõisameeste võitluse kohta
avaldanud Andres Adamson 2006.
aastal, mida Kiili ei ole lisanud
kasutatud kirjanduse nimestikku.
Lisaks on Kiili tekst vigaseid
andmeid täis.
Sutlemast pärit JohannMaydellile olevat Rootsi kuningas Erik
XIV läänistanud 1564. aastal Sutlema ja Maidla Tockumbek mõisad
(lk 35). Kõiki Rootsi kuningate
läänistusi on võimalikkontrollida

Kuigi

teiste maakondade

koguteostes tavaliselt keskvõimu teemat pole eriti
puudutatud, koostas Liivi Aarma
selle lühidalt, sest koguteose koostaja oli pidanud seda vajalikuks.
Järgnema pidanud Rootsi aja talupoegade käsitlus pole koguteoses
trükimusta näinud. Talupoegade
probleem on Jaanus Kiilile olnud
tundmata ja teadmata teema, sest
miks ta muidu oleks 2015. aastal
kavasse kirjutanud rootsiaegseks
teemaks pärisorjuse (?) kujunemise. Teisalt on koguteose koostaja
tähtsaks pidanud baltisakslaste
osa Raplamaa ajaloos ja kõike
nendega seonduvat, mida ilmestavad mitmed peatükid.
Esialgses, 2011. aasta kavas
oli vaid Eesti Vabadussõja teema juures alateema „Baltlased
Vabadussõjas“, kuid 2015. aasta
kavas on Jaanus Kiili baltisaks-

laste teema sisse lülitanud kolme
perioodi: Rootsi aega, tsaariaega

ja Vabadussõja aega. Algust on
tehtud rootsiaegse sõjaväetee-

nistuse käsitlusega (lk 54-66)
esialgse nimetuse all Baltlased

Rootsi sõjaväes. Kaheteistkümnel
leheküljel jõuab autor esitada

teemast kogu ülevaate (alates aastast 1583 kuni 1710. aasta lõpuni).

Artikli algusesse on Jaanus Kiili
paigutanud tabelisse Raplamaa
mõisate adramaade suurused
ja selle järgi arvutatud ratsateenistuskohustuse suurused.
Kohustust väljendati hobuühikute kaudu ja need võisid olla
ka murdarvud.
Kiilil tabeli päismiku pealdi-

Koguteoses ei leidu aga käsitlusi
tööstuse tekkimise kohta maakonnas,
1866. aasta vallaseadustest ja
omavalitsuse kujunemisest.
ses oleva veeru pealkirjaks peaks
olema „hobuühik“ ratsateenistuse
tähiseks, mitte „hobuste arv“,
sest hobuühiku juurde kuulus
täisvarustuses ratsanik.
Tabelis on autor toonud
dustamisel olnud aadli lipkonna
ratsateenistuse ühikuid Raplamaa
39 erineva mõisa kohta (Tolli mõisa on autor kahekordselt
arvestanud). Süüvides mõisate
nimekirja, selgub, et nende hulgas
ei kuulugi tänase Raplamaa alale
kolm mõisat - Hageri kihelkonnast
Maidla Wredenhagen ja Kohatu
Koat (Hans Munduse valdus)
ja Kullamaa kihelkonnast Liivi
Parmel mõis.
Ühe valduse eestikeelne nimi
on vale. Nimelt ei saa Säälat (pole
kunagi olnud omaette valduseks,
vaid kuulus Kivi-Vigala mõisa
valdustesse külana) samastada
Sikenkose ja Sallenkosega (Jakob
Koit toob need nimed ära omaette
valdusüksustena). Viimati
tatud mõisate asupaika rajati 17.
sajandi lõpul Uus-Vigala mõis,
tänapäeval Vana-Vigala. Seega on
Kiili tabelis 36 Raplamaa mõisa
andmeid. Samas puudub esitatud
tabelis hulk Raplamaa selleaegseid
reaalselt eksisteerinud mõisaid
– valdusüksusi. Kokku ei olnud
tabelisse arvatud 16 valdust. Seega puudub autoril peaaegu üks
kolmandik andmetest ja tema
siin publitseeritud tulemused ei
kannata mingit kriitikat.

moo-

nime-

asjakohane, ainult et selle õiguse
väljakuulutamise aeg on kirjas alles artikli seitsmendal lehel (lk 102
-14. juuli 1789). Lugejad ei pruugi
seda daatumit peast teada ning
seetõttu pidanuks ka pealkirja
lisama selle ajaloolise dokumendi
daatumi. Veel olnuks lugejale
kasuks tulnud selgitus, et Vigala
õiguse raamatuid ei trükitud, vaid
see jäi käsikirjaliseks.
Eestimaa 1805. ja 1816. aasta
seadusi Raplamaa koguteoses

ei ole käsitletud. Jaanus Kiili
kirjutatud järgmine peatükk on
pealkirjastatud kui „Raplamaa
aadel riigi ja omavalitsuse teenistuses“, mille viiest leheküljest on
kaks sidusteksti ja kolm tabeleid.
Sellele järgneb 21 leheküljel baltisakslaste personaalia, millest
pole 2015. aasta kavas poolt sõnagi.
Siinjuures on Kiili täitnud neid
lehekülgi jällegi teemast mööda
kirjutades, sest enamik nendest
pole oma tegevusega Raplamaale
jälge jätnud. Teksti oleks sobinud
vaid nende tegevus Raplamaal,
mitte laias maailmas, sest lai maailm ei kuulu Raplamaa koguteose
suunitluse ega teemade hulka.

Rait Talvoja uurimus Mahtra
sõjast on üks sisukamaidkäsitlusi
koguteoses. Koguteoses ei leidu
aga käsitlusi tööstuse tekkimise
kohta maakonnas, 1866. aasta
vallaseadustest ja omavalitsuse

kujunemisest. Nii järgneb Mahtra
sõjale 1905. aastal maakonnas

aset leidnud sündmuste ülevaade.
Ka siin ei leia me sidusteksti,

on vaid Jaanus Kiili esitatud
kronoloogia.
–

Sõjaväeteenistusele järgneb
Raplamaa alalt pärit Rootsi kõrgemate sõjaväelaste (mõningaste
laiendatud tekstidega) loetelu
viieteistkümnel leheküljel (lk
66-81). Koguteose 2015. aasta kavas
ei ole mingisugust loetelu ette
nähtud, sest koguteose eesmärgiks
on peetud peamiselt uurimusi ja

käsitlust meie riigi tekke
sündmustest, sealhulgas Vabadussõjast Raplamaal. Täielikku

käsitlusi. Kiili toodud loetelus on

lased Vabadussõjas“. Kas eestlaste

isikute kohta rohkesti vigaderohkeid teateid. Kas põhjuseks võib
olla see, et autor ei ole kasutanud
(või pole tuttav?) baltisaksa Eesti-,

Liivi-

ja Kuramaa aadelkonna

genealoogilisi käsiraamatuid,
millised on tänapäeval kõigile
ka digitaalselt kättesaadavad?
Igatahes ei leia lugeja nende käsiraamatute kirjeid käsitluse lõpul
toodud kirjanduse nimestikus.
Jaanus Kiilile plaanitud Rootsi
aja lõpu käsitlused nagu Põhjasõda, maakaitseväed, väejuhid ja
suur katk on teostamata.

V Venemaa võimu all
–

Venemaa

võimu osa algab

kohe Jaak Uibu käsitlusega Vigala õigusest. Ometi
pidanuks 2015. aasta kava järgi

käsitlema Raplamaal baltisaksa
erikorra kujunemist pärast Põhjasõda ja 18. sajandil enne Vigala
õigust. Vigala õiguse käsitlus on

Metsavendluse kirjatöös häirib see,

et metsavendade nimestike järele on
paigutatud ka nende ülesandjad ja
julgeoleku töötajad. Need oleks
pidanud esitama eraldatult,
mitte ühe pealkirja all.

„Punane Raplamaa 1917-1940“.
Autorile ei ole piisanud 20. sajandi

teisel poolel suurtes tiraažides
ja mitmes tuhandes artiklis-raamatus trükitud kommunistide
ülistusjuttudest oma tegevusest
Eesti Vabariigis 1917-1940.
Saab vaid järeldada, et Kiili
lisas sellise teema koguteosesse,
sest siin oli kasutada nõukogude
perioodil töötanud Partei Ajaloo
Instituudi ja ülikoolide kommunistliku ideoloogia õppejõudude
pärandit, kes viiskümmend aastat
hoolega „uurisid“ ja kirjutasid
Eesti Vabariigi kommunistide
võitlusrikast ajalugu. Kiili on
artikli lõppu lisanud küllalt napivõitu kirjanduse loetelu.
Esimese tõsiseltvõetava, faktirikka ja huvitava käsitluse Raplamaa kohta – 1941. aasta sõjasuvi
Raplamaal - on kirjutanud Tõnis
Tõnisson (kaasautoriks Jaanus
Kiili). Ainult Raplamaa lahingu
ohvrite loetelus on kaks nime
kahekordselt kirjas
Mihkel
–

Laiapea ja Jaan Raudkivi (lk 235).
Kahel lehel on publitseeritud ka
1941. aastal Raplamaal langenute
nimekirjad.
Ka Martin Andrelleri käsitlus

Raplamaa metsavendluse ajaloost
pärast Teist maailmasõda väärib

tõsist kiitust. Metsavendade nimede loendid on seejärel koostanud
Sergei Seeland koos Jaanus Kiiliga. Viimases kirjatöös häirib see,
et metsavendade nimestike järele
on paigutatud ka nende ülesandjad
ja julgeoleku töötajad. Need oleks
pidanud esitama eraldatult, mitte
ühe pealkirja all.
Teiseks on „Suuremad metsavendade lahingud Rap lamaal“

Eesti Vabariigi
esimene periood

V

kohta on ta toonud pealkirja all

trükitud metsavendade nimestiku

Saja-aastaseks

saava Eesti

all, mis siiski on kaks erinevat tee-

Vabariigi kohta oodanuks

mat ja ei oleks sobinud ühendatult

ämbrisse astumist peegeldab
aga selle teemaderingi esimene,
Jaanus Kiili kirjatöö „Eestisaksvabaks saamine ei tähistanud

eelkõige sakslaste Balti erikorra ja
Vene tsaarivõimu vastast võitlust

ja võitu?
Artikli sisu ei peegelda mingit

esitada.
Küüditamised Raplamaal (Jaa-

nus Kiili) on orienteeritud jällegi
enam loendite esitamisele kui toimunu kirjapanekule sidustekstis.
Karl Õunapuu käsitlused ja Tõnis

Tõnissoni sotsioloogia keskus Pirgus ja Kaitseliidu taastamine on
igati tubli panus Raplamaa tänapäevase elu ja tegevuse kajastusel,
nagu ka Raplamaa sündmuste
kronoloogia 1940-2017.

sisulist seost Raplamaaga. Esimest korda oli au lugeda sellist

Kokkuvõtteks

määratlust nagu eestisakslased.
Saksa rahvusest inimesed

Lii-

vimaa vallutuste algusest alates
nimetasid end baltisakslasteks,
sest kogu territoorium oli nende
ülemvõimu all ja perekonnad

segunesid olenemata Liivimaa
rahvuspiirkondadest. Nii näiteks
pärines Raikküla mõisahärra
Aleksander Keyserling Kuramaalt,
seega polnud tema ega tema järglased ainult Eesti sakslased.

Jaanus Kiili koostajategevusest
saab välja lugeda, et Raplamaal

Vabadussõja sündmusi justkui ei
olnud, olid ainult kaotused, sest
järgmine peatükk ongi Kiili kokku
pandud Raplamaa inimeste kaotused kuueleheküljelises tabelis.
Loetelu lõpul puuduvad allikad,
mille alusel tekst on koguteosesse
jõudnud.
Samuti üllatab lugejat järgmine
Jaanus Kiili artikkel. Välja on
jäänud Kiili artiklid Eesti Vabariigi sünnist ja ajaloost Raplamaal,
ainsa käsitluse selle perioodi

2015. aasta kava peegeldas umbes
40 artikli kirjutamist koguteosesse. Ilmunud köites on 25 artiklit,
kusjuures ilmumata on jäänud
paljud ajalooliselt tähtsad teemad.
Raamatul puudub kompetentne
sisutoimetaja, kes oleks paljud
koostaja artiklites esinenud vead
ja teemast mööda kirjutamised
(koguteose ülesandeks on eestlaste, mitte baltisakslaste ajalugu)
jõudnud kõrvaldada.
Puudujääke on ka keelelises
toimetamises. Kuna koostaja ei
ole professionaalne ajaloolane,
on tema teadmised ajaloolisest
protsessist laiemalt pehmelt
jendudes kesised, mistõttu on
teos madala eestluse kvaliteediga
ning osa artikleid ei ole kirjutatud
rahvuslikust seisukohast.

väl-

Ehk aitab sellisest olukorrast
välja Raplamaa koguteose kolman-

da köite koostamine, kus saaks
võimalikuks ilmunud koguteose

suuremate puuduste heastamine.
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Vana-Vigala tehnika-ja
teeninduskool viis
eelmisel neljapäeval,
25. jaanuaril läbi

traditsioonilist avatud
uste päeva, mille ajal
kutsuti õpihuvilisi kooli
pakutavate võimalustega tutvuma. Ka
Raplamaa Sõnumite
esindus liitus ühe
ekskursioonigrupiga
ning piilus erinevate
erialade õpperuumidesse.
Stina Andok

Ekskursiooni alustasime koo-

limaja aulast, kus paluti külalistel end registreerida. Meie
saabumisel oli kaks gruppi
juba oma tuuriga alustanud.
Meie läksime ringkäigule
koos Tallinna Tondi põhikoo-

li noortega, keda oli kohale
tulnud kümmekond. Ekskur-

sioone viisid koolimajas läbi
kooli töötajad. Meie sattusime

sel korral Vana-Vigala TTK
noortejuhi Liesel Veskimägi
koolimajatuurile.
Esimeseks sihtpunktiks
kooliga tutvumise teekonnal
sai toitlustusosakond, mis
asub Vana-Vigala TTK selles
hoones, kus on üldharidusklassidki. Toitlustusosakonna juhtivõpetaja Inge Rego
selgitas, et seal õpetatakse
tulevasi kokkasid, kondiit-

reid, pagareid, abikelnereid,
abikokkasid ja ka abipagareid.
Kõige enam on siiski olnud, ja
juba aastakümneid, kokaks
õppijaid, rääkis Rego. Tagamaks, et kokaks pürgijad
saaksid võimalikult laiapõhjalise kogemuse ja hariduse,
on õppekavale valikainetena
lisatud palju teenindamis- ja
küpsetamisalaseid aineid. Nii
saavad kokad hiljem ettevõttes

töötades hakkama kõikide
ülesannetega ning oskavad
vajadusel ka torti küpsetada,
lauda katta ja kliente teenin-

Autotehnikute ja autodiagnostikute õpperuum.

Fotod: Siim Solman

Kutsehariduse omandamisel
on tähtsad tahtmine,
kohusetundlikkus ja täpsus
aastat tsükliõppes, mis tähendab, et seda saab teha ka juba

töökoha kõrvalt.

Rego tõi näitena ühe tütarlapse, kes asus Vana-Vigala
TTK-sse õppima lihtsustatud

õppekavale, omandas koka
kutse, sai omale hea töökoha,
kuid tuli siiski ka veel kondiitriks õppima. „Hea tahtmise
juures saab kõike. Praegu on

Ringkäigu jooksul tegime
tutvust nii söögisaaliga, suure
köögiga, kus valmivad kõik

ta vahetusevanem ja tal läheb

algõppeköögiga, kus õpilased

hästi,“ rääkis Rego.

serveeritavat toidud, kui ka

õpivad kokanduse põhitõdesid, ja jälgisime kõrvalt,

kuidas omandasid teadmisi

tähtsamad omadused toitlustusalal õppimisel on tahtmine,
kohusetunne, kellatundumine,

tulevased kondiitrid.

töökus ja ausus.

Vana-

Vigalas üle kolmekümne aasta
töötanud Rego ütles, et kõige

Toitlustusvaldkonnast liikusime edasi

puhastusteenindu-

dada.
Vana-Vigala TTK-s ei ole
palgal ühtegi kokka. Kõik
toidud, mida serveeritakse
õpilastele ja õpetajatele, valmistavad kokaõpilased ise.
Ainult üks kutseõpetaja jälgib
nende tegevust ja vajadusel

toetab neid. Rego selgitas, et
toidu valmistamise korrad

on kursuste vahel jaotatud
selliselt, et sügisel teeb süüa

kolmas kursus, jõulude ajal
teine kursus ja kevadel esi-

mene kursus. Iga päev teevad
kokaõpilased süüa umbkaudu

kolmesajale sööjale.
Kuna kokkade palgatase sõl-

tub paljuski sellest, milliseid
diplomeid neil on ette näidata,
tuleb väga sageli ette, et õpilased omandavadkolme aastaga
kokaameti ja kutsekeskhariduse ning tulevad seejärel
sügisel kooli tagasi, et läbida
lisaks veel ka kondiitriõpe.
Kondiitriks õpitakse poolteist

Õpetaja Elle Pool-Juhkanson (vasakul) kondiitriks pürgijaid juhendamas.

Vana-Vigala

TTK noortejuht Liesel Veskimägi sepatööriista
demonstreerimas.
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TTK-s

ala juures selgitati huvilistele,

võimalik omandada autodiag-

et automaaler leiab alati tööd,

nostikute 5. taseme kutse, mis

sest autosid meie teedele jagub
ja värvida on neid aeg-ajalt
ikka vaja. Õpetaja sõnul on
kõige tähtsam siiski inimese

Nimelt on

Vana-Vigala

on kõige kõrgem tase, mida
kutsehariduses

pakutakse.

Kuigi seda eriala ei ole võimalik põhikooli lõpetades
õppima tulla, on Veskimägi
sõnul võimalik see tee siiski
ette võtta, kui alustada mingil
muul autoerialal ja sealt tasapisi 5. taseme peale jõuda.
Vaiksest, ilusate autodega ruumist liigume edasi
järgmisesse, kus tervitavad
meid valjud helid, vinge värviaroom ja osadeks võetud autod. Nendes ruumides õpivad
automaalrid. Parasjagu, kui
meie seal jalutame, toimetab
üks tütarlaps ühe autoosa

enda tahe seda tööd teha

ning loomulikult täpsus ja
kohusetunne töö tegemisel.
Noorte jaoks teeb autoeriala
omandamise atraktiivseks

ka see, et seal on B-kategooria mootorsõiduki juhiluba

õppeprogrammis sees ning
üksnes ARK-i eksami eest

tuleb õppuril endal maksta.
Seejärel liikusime edasi
autoplekksepatööde ruumi,
kus oli mitu samuti osadeks

lahti võetud autokeret. Seal
ruumis tegeletakse autodega,

kallal ega lase meie sealvii-

mis on avariilised või roostes,

bimisest end sugugi häirida.

vajadusel keevitatakse külge

Kõrvalruumis on trobikond

detaile, vahetatakse klaase,

noormehi kogunenud

parandatakse täkkeid klaasil

ühe

autokere ümber, osa neist

jms.

usinasti seda värvimiseks ette

Maali-

ja metallikunsti ühendav Liisimari Randjärve lõputöö Vana-Vigala TTK õpperuumide

seinal.

se juurde ning tegime põgusa

sündis imeline lõputöö, mis

ja teisel pool n-ö käsitööruum

tiiru puhastusteenindajate

kaunistab kooliruume ning
on inspiratsiooniks kõigile
õppuritele. Noortejuhi Liesel
Veskimägi sõnul on Liisimari
hea näide, et sepatöö puhul

koos käsitööpinkidega. Seal

õppeklassides, kus sai

oman-

dada nii teoreetilisi teadmisi
kui ka proovida omal käel

tööülesannete täitmist.
Seejärel liikusime

järgmi-

sesse hoonesse, kus toimub
erialaõpe. Selles, uuemas
hoones viiakse läbi erinevate
erialade praktilist õpet ning

olemas on ka teooriaklassid.
Meie esimeseks peatuspaigaks
sai sepatöökoda, kus parasjagu õppetööd ei toimunud.
Sellegipoolest saime ringi
uudistada ja lähemalt

omandavad oskusi mööbli-

restauraatorid. Veskimägi
rääkis, et viimastel aastatel on
see täiskasvanutele suunatud

ei ole tähtis niivõrd jõud kui

eriala populaarsust kogunud.

mõistus.

Ka ehitus viimistlejad pidavat

Põhikoolist otse aga sepatööerialale õppima asuda ei
saa. See eriala on nimelt üksnes täisealistele kättesaadav.
Üks selline eriala, mida aga
saab otse põhikoolipingist Va-

Huvi korral on võimalik

minna, on ehitusviimistlus,

kaugele jõuda

delda suurt ääsi, mille ümber

ka-

sime järgmisena. Sealsetes

Omaette õppesuuna moo-

klassides saab õppida värvi-

dustavad aga autoerialad.

Teisel korrusel, teooriaklassis on üleval üks ääretult
põnev sepatöö eriala lõputöö.

konnale ei toimu, saab ise

teadlikumalt õpingute jooksul

Nimelt õppis Vana-Vigala

või edasises tööelus tegutseda

kunagi Liisimari
Randjärv, kes omandas paral-

ja valida selle ala, mis endale
kõige paremini sobib.

leelselt ka maalikunsti eriala

Koridoris edasi liikudes

Tartus. Kahe kunstiala, maali

jõudsime puutöökodadeni.
Ühel pool asus masinaruum

TTK-s

ja metallitöö ühendamisel

ruumides toimub noortele

aerograafilised joonistused.
Seda koolis ei õpetata, kuid
hobikorras ilmselt saab sedagi
seal harjutada. Automaalrieri-

vanematel masinatel. Nendes
huvilistele ka tehnikaring.
Ekskursiooni viimaseks objektiks jäävad õpilaskodud
ning seejärel said osalised

3-4

uus suundumus leida.

mahub töötama korraga

teooriaklass.

dukitehnikud. Seal õpitakse

õppedi-

lik õpingute käigus sootuks

mille õpperuumidega tutvu-

kujundatud selliselt, et all on
praktiline töökoda, üleval aga

Ruumi kõrgeid seinu kau-

nistavad autokapotid, millele on tehtud värvikirevad

TTK

mist õppima, seega on võima-

na-Vigala TTK-sse omandama

ma, pahteldama, tapeetima
jms. Veskimägi selgitas, et
kuigi sellel erialal mingisugust otsest spetsialiseerumist
ühele või teisele tegevusvald-

Järgmine peatus oli garaa-

žides, kus õpivad mootorsõi-

Vana-Vigala

rektori Evelin Tamme sõnul
jäid kõik osalised avatud uste
päevaga väga rahule. Registreerunuid oli sel korral kuuskümmend ning tuldi kõikjalt
üle Eesti. Tamme sõnul on
üksikuid noori, kes teavad
kindlalt, et tahavad pärast
põhikooli omandadakutseharidust ja tulevad avatud uste
päevale. Klasside kaupa tulevad aga üksnes lihtsustatud
õppekavast huvitatud noored,
kelle võimalused kutsehariduse omandamiseks sellisel
moel, nagu Vana-Vigala TTK
seda pakub, on mujal üsna
väikesed.
Tamme hinnangul on Vana-Vigala TTK eeliseks, et
tegemist on väikese maakooliga ning sealsed grupid on
väiksemad, mis võimaldavad
õpetajatel rohkem üks ühele
lähenemist rakendada. Lihtsustatud õppekava huvilistele
noortele korraldatakse koolis
lisaks veel
korda avatud
uste päevi, kus tutvustatakse
erialade igapäevast õppetööd
veelgi lähemalt.

noortejuhi sõnul restaureeri-

vaa-

heksa õppurit. Avar ruum on

valmistamas.

sättida end söögilaua taha,
et usinate kokandusõpilaste
kätetöö vilju maitsta.

Juba üksnes põhikoolihariduse baasil on võimalik

alaealisena õppima asuda
näiteks automaalriks ja

au-

toplekksepaks-komplekteerijaks. Ekskursioonil on meie
esimeseks peatuspaigaks aga
suur avar ja valgusküllane
ruum, mis on täidetud uute,
ilusate, läikivate autodega.
Noortejuht selgitas, et tegemist on autodiagnostikute ja
autotehnikute õpperuumiga.

Kohila Vineer OÜ on Latvijas Finieris tütarettevõte. Latvijas Finieris on üks Euroopa juhtivatest vineeritootjatest. Kohila Vineer OÜ on kasepuidustspooni ja vineeri valmistav puidutöötlemise ettevõte. Lõpp-tooteks
on kõrgekvaliteediline, erinevate pinnakatetega vineer, mi Iie peamised kasutusvaldkonnad on ehitus, transporditööstus, laevaehitus ja mööblitööstus.

Otsime oma meeskonda

TÕSTUKIJUHTI
Peamised tööülesanded:
•

•

•

Toodangu ja materjalide peale-ja mahalaadimine
tõstukiga;
Kauba vastuvõtmine ja väljastamine;
Vajadusel saatedokumentide kontrollimine.

Sinult ootame:
•

•

Tõstukiga töötamise oskust;
Kohusetundlikkust, ausust, korrektsust.

Omalt poolt pakume:
•

•

Sooja, puhast ja valget töökeskkonda 2016.aastal

valminud tootmishoones;
Võimalust kasutada massaaži, taastusravi või endale sobivat
sportimisviisi ettevõtte kulul;

Võimalust kasutada ettevõtte poolt pakutavat kohapealset toitlustust
(lõuna osaliselt kompenseeritud, öisel ajal supp tasuta);
Võimalust kasutada ettevõtte koostööpartnerite poolt pakutavaid
soodustusi;
Võimalust puhata kaks nädalat suvel ning ühe nädala jõulude ajal;
•Töögraafikut 3 tööl, 3 vaba (päevased ja öised vahetused, vahetuse
pikkus 12h).Tööpäeva algus vastavalt, kas 8:00 (päevane) või 20:00
•

•

•

(öine).

KOHILA.
VINEER
Automaalrieriala õpilane Jaanica Hatto usinasti tööd tegemas.

Kandideerimiseks saada oma CV
personal@kohilavineer.ee.

Täiendav info tel.
+37256888517 Anu Õun
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31.

ja nuar

2018

Aivi Meister on kolme lapse ema, kahekümne kahe aastase kogemusega kohtuistungisekretär, ristsõnademeister, osav sõnaseadja ja lihtsalt silmapaistvalt
ilus inimene, või nagu ta ise ütleb kui sodiaagimärke uskuda, siis aitab
draakoniaasta Lõvi kombinatsioon tema isiksusest paremini aimu saada.
–

siis vaba aega sisustasime. Sel

Stina Andok
Viimase seitsme aastaga on ta
aga just tänu oma tegemistele
Nõmme külavanemana tõeliselt
särama hakanud ja suisa sedavõrd, et värvikas naine nimetati

Raplamaa aasta sädeinimeseks.

Sinu isatalu asub Nõmme
külas. Millised on sinu

sed mälestused?

esime-

Olen Nõmme külas sündinud,

kasvanud, sealt koolis käinud.
Seal elab siiani minu armas

isa Valter ja tema talu kõrval
on ka minu maakodu. Minul

ja neli aastat vanemal vennal
Aivaril oli turvaline ja õnnelik

lapsepõlv, saime lapsed olla selle
kõige paremas tähenduses. Mis
ei tähendanud muidugi seda, et
maakodule omaseid töid ei oleks

pidanud tegema. Tagantjärele
saab aru, kui oluline see kõik
tegelikult on.
Suurematest lastest oli külas

veel ka vennast aasta noorem
naabripoiss Andres ja kolmekesi

ajal ju ei nohistatud nutitelefonides, vaid mängud olid ikka
tõelised – enamasti õues, vahet
polnud, mis ilmaga. Muuhulgas
mängisime ka „suli ja võmmi“,
mis seisnes selles, et võmm pidi
sulisid taga ajamaja „vanglasse“
(suure toomingapuu alla) viima.
Kuna suli oli palju põnevam
olla, siis mina kõige noorema
ja „plikana“ pidin võmm olema,
kui mängida tahtsin.
Väga selgelt on meeles, kui
ema ja isa kinkisid mulle
mandaks sünnipäevaks kutsika
ja see väike valge Tipa elas

kol-

15-aastaseks. Siiani on silmade
ees, kui ta mulle sülle pisteti
ja kuna see karvane kingitus
siputama hakkas, pillasin ta
ehmatusest maha. Õnneks ei
tulnud tal kõrgelt kukkuda.
gil ajal oli meil kodus 13 kassi,
sest ma valvasin ilmale tulnud
kassipoegi hoolega, et keegi neist

Min-

„merekooli“ ei läheks.

elati meil põlvest põlve nii, et

talude kaupa „võõrast verd“
külasoontesse ei voolanud. Aga

aegade möödudes on asjad pisut
muutunud.

Umbes neli aastat tagasi jäi

enam-vähem ühel ajal tühjaks kaks talu, varsti ka kolmas,
kus vanaperemees tervise tõttu
oma tütre juurde linnakolis. Nii
meil

võttis mindki hetkeks

mureli-

kuks, kui mu isa, kes on meie
külas elanud sündimisest saadik

ja on küla kõige vanem inimene,
avaldas nukralt arvamust, et
küla hakkab välja surema. Aga
ei jäänud tühjaks ükski neist
taludest, praeguseks on kõigis
neis uued pered, kahes neist ka
lapsed ringi silkamas, nii et elu
läheb edasi sealt, kus ta korraks
toppama jäi. Lisaks on veel
üks lastega pere püsti panemas
täiesti uut elamist. Nii et kõik
läheb tõusuteed.
Millal sai sinust

külava-

nem? Mida see roll sinu jaoks
Miks on aktiivne külaelu

tähendab?

Ametlikku külavanemat pole

sulle oluline?
Kuni su küla veel elab, elad
sina ka, ütleb laulusalm. Ja seda
võib ka teistpidi pöörata ju – et

meil külas varem olnud, aga

kuni sina veel elad, elab su küla

küla asjadega. Väga oluline osa
on tal ka selles, et meil üldse
praegu Nõmme küla olemas

ka. Päris iseenesest asjad ju ei

liigu ja siis on tore, et neid saab

minu ema Õie tegeles terve elu
oma muude tegemiste kõrvalt

on – 1977. a liideti Nõmme Oola
külaga, kuna Nõmme-nimelisi

koos liigutada.
Kuidas sul on õnnestunud

asulaid olevat Eestis ülearu

külaelu aktiivseks muuta?

omava-

palju, külarahva arvamust ei

Kuidas oled inimesed

küsitud. Ja täpselt 20 aastat läks

pi-

deva asjaajamisega saime oma

hel suhtlema saanud?

Kuna meie küla on üsna

mööda, kui minu ema järjepi-

sike, 12 suitsuga (koos Nõmme
kõrtsiga) ja ca 25 elanikuga, siis
pole see aktiviseerimine ülearu
keerukas. Meie külas on nii palju

Nõmme nime tagasi.

kui mäletan, alati kõik üksteist

(kes on minu isa sõber lapsest
saadik) helistas ja ütles, et nad
olla paari inimesega arutanud, et
peaks külavanema valima. Mina
kiitsin õhinal takka, et muidugi
on see hea mõte, et kui on vaja
mingeid asju ajada, siis hea kellegi poole pöörduda, kes siis käib
ja jookseb. Aga kui Aavo ütles, et

aidanud ja omavahel läbi

käi-

nud. Kuni viimaste aastateni

Minust sai aga külavanem

seit-

se aastat tagasi ja sellega oli päris
naljakas lugu. Naabrionu Aavo

„me mõtlesime, et valime sinu“,
siis mul jäi sõna otseses mõttes
suu lahti, et „mis-aaaasja?!?“
Ma poleks unes ka selle peale

Millised on sinu hinnangul
sinu parimad algatused? Mida

sooviksid veel ära teha?
2011. a lõime seltsingu Nõmme

letuse teel. Oli kaks kandidaati

Naabritunne, naabrivalvega
liitus küla 2012. aastal, samal
aastal toimus ka külas ohutus-

osanud ise tulla. Valimised olid

täiesti ametlikud, salajase hää-

KOP-i abiga sai küla 2012.

ja kui külakoosolekul hääled

päev.

avalikuks tehti, siis nii läkski,

a taluviidad, mille panime püsti

et mu nimega käib nüüd kaasas

külarahva oma jõududega.
Pikka aega taotlesime ka
Nõmme kõrtsist mööduvale

tiitel „külavanem“.

Aga eks see on üks õhinapõhine amet, sest mingit tasu
ju ei saa ja nii tuleb mistahes
kulutused enda miinusesse

kan-

da. Samas jätab kõik positiivne
selle pisiasja varju.
Kas inimesed tulevad su

algatustega kergesti kaasa?
Naljaga pooleks üks külamees
ütles, et kui Aivi helistab või
väravast tuleb, siis ilmselt peab
midagi tegema hakkama jälle.
Suuremaks ühistegemiseks
töö mõttes on talgud, kui üritame ikka külas üha ilusamat
pilti luua. Paar aastat tagasi
oli suurem oksavedamine, kui
uute elektripostide panekust jäi
hulgaliselt võsa vedelema. Aga

teele kiiruspiirangu märkide
paigaldamist, kuivõrd kõrvalteelt tulles on peateele sõitmisel
väga ohtlik nurk, kus kunagi
ongi toimunud väga kurvalt lõppenud õnnetus. 2015. a märgid
ka paigaldati.
Siis 2017 oli postkastiprojekt.
Need on samas rohelises toonis
varem paigaldatud

taluviita-

dega. Ja kuna eelmise aasta
oktoobrist on tänu valla

abi-

käele Nõmme külas ka Nõmme
Kõrtsiga ühes ansamblis olev
palkehitis – bussiootepaviljon,
on küla saanud vaieldamatult

kaunima väljanägemise. Paviljoni soov oli olemas ka valla

arenduskavas, aga eks selle

sai

järjepidev (üle)küsimine oli

hulga jaanitulematerjali. Ja veel

ka omaette saavutus – kolme

enne oksakoristust sai teoks

vallavanema ajal on seda tehtud
ja Kalle Toomet tegi ära.
Üheks väga vahvaks

see oli ka nagu kaks ühes

–

meie õhinapõhine kuremure

lahendamine, millest eelmises
leheloos juttu oli.

Nõmme armsale hajakülale oli
pikka aega ähvardavaks ohuks

tunnus-

ürituseks on kujunenud Nõmme
külalaat, mida kõrtsiomanik
Raivo lubab meil lahkelt kõrtsi

külas asuv Mõmmi kinnistu

õuel pidada. Laat on väikesele

(ei kuulu külaelanikele), kuhu
oli plaanitud ehitada paarkümmend paariselamut, mis oleks
tähendanudküla keskele põllule
kerkivat „linnakut“. Sellevastu
võideldi tuliselt, Aavo algatusel
koguti allkirju ja avaldati hää-

külale kindlasti märgilise tähendusega ja sel kevadel toimub
juba seitsmendatkorda. Laadale
on tuldud müüma ja ostma
üle kogu Eesti, nii et tegu on
enama kui maakondliku

täht-

susega ettevõtmisega. Siinkohal
parandus eelmisele artiklile

lekalt vastupanu. Nüüdseks on
see teema suure tõenäosusega
päevakorrast maas. Ja meie

külaelanik Tiiu (Truu talust),

külasid lõhkuda ähvardava Rail

kes esimese laada korraldaski.

–

laada idee algataja oli Nõmme

Balticu vastu sõdisime Oola

Järgmistel aastatel tegime seda

külaga koos.
dus alati kohal olnud valla

koos ja nüüd on peaasjalikult
jäänud suurem osa minu kanda,
paremaks käeks on naabrinaine

külade kokkutulekul, oleme

Aet. Aga

pidanud jaanitulesid, käime

see üha libedamalt, sest palju

kevaditi Mäe talus Aavo sireliaeda imetlemas (tal on aretatud
üle 200 sirelisordi). On ka iga-

kontakte on juba olemas.

Tööväliselt on Nõmme esin-

aasta-aastalt

läheb

Nõmme külal on külarahvaga
ühiselt välja mõeldud logo, mille

aastased jõuluistumised Nõmme

mu noorema pojaga kahasse ku-

kõrtsi kiltritoas. Nõmme kõrtsi
kutsumegi hellitlevalt oma „kü-

kõik külale olulised elemendid.

lamajaks“.

Külal on sama logoga oma lipp,

jundasime. Logol on esindatud

13
tassid, kleepsud ja märgid ning
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T-särgid. Tellime ka amet-

liku postmargi. Ja kiviaed logol
on ühe uue pere kätetöö auks,
kes oma maja juurde viiva tee
ehitusel välja tulnud kivid

mul-

jetavaldavaks kiviaiaks koondas
(eelmise nädala RS artiklis oli
ekslikult, et „kuus peret“ ehitasid
teed).
Sel kevadel paigaldame ka
infostendi ja meil on plaanis

Raplma

Sõnumid

taastada varem küla ilmestanud
kiviaiad.

Eks kõik see kokku võetuna oligi põhjus, et meid peeti eelmisel
kevadel tunnustuse „Rapla valla
aasta küla 2017“ vääriliseks. Ja
kuna mind nimetati toona valla

31.

ja nuar

külade sädeinimeseks, oli see

kokku tore ja üllatuslik jackpot.

2018

Mis tunne oli saada maakonna

aasta sädeinimeseks

nimetatud?
Ausalt öeldes olin üsna

sõ-

natu, sest kõik nominendid on
endast andnud väga palju ja ise
ma ennast mitte kuidagi sealt
esiletõstetuna ei näe. Olen siiani

pigem hämmingus. Samas naabrionu ütles muhedalt, et „ega sa
ju ise ennast ei valinud, teised
valisid“. Aga loomulikult on
väga hea tunne ja eks edaspidine
tegutsemine saab sellest ainult
hoogu juurde.

Oled ka usin küla tegemistest kirjutama. Kas see on
pigem nauding või kohustus?
No see on ikka puhas nauding!
Mulle on terve teadliku elu meeldinud kirjutada. Koolis näiteks
kirjandeid. Kui mõni nägi kurja
vaeva paari leheküljegagi,

vih-

tusin mina ikka paar vihikutäit,
ja vanasti sõpradele pikki kirju.
Kõige pikem kiri sõbrannale on
olnud kuus kaustikutäit, kogu
kupatuse peale läks aega paar
nädalat ja saatsin panderolliga.
Küla ja muude asjade kajastamisega on vahel lihtsalt füüsiliselt kiire, aga kui kirjutama
hakkan, siis näpud muudkui
klõbistavad klahve ja enamasti
kirjutan ikka pikemalt kui mahtu
antud, nii et enamasti tuleb
kärpima hakata, mis on väga
valulik mu jaoks.
Mulle üldse väga meeldib sõnadega mängida, sõnu leiutada.
Eriti toredad on verbaarium-

sõnad (kaks liitsõna annavad
kokku täiesti omaette tähen-

dusega sõna). Näiteks üks teemaga haakuv verbaariumsõna:
„maaeluaegne“, mille seletus
oleks „urbaniseerumata staatuse

valinud isiku kõrgeim karistusmäär“.

Olen kirjutanud ka muudesse
väljaannetesse, nt Saatus ja Saladused ja lemmikloomaajakiri
Lemmik. Viimasesse olen otsinud

peresid, kus põnevad lemmikud.
Ükskord oli eriti hea leid – ühes

kodus karvutu koer, karvutu
kass, lisaks peotäis priskeid prussakaid ja tuhatjalgseid. Igasugu
artikleid jm kirjutisi kokku on
ehk kuskil 200 tuuris. Luuletan
natukene kaja neidriimitud ridu

on viie kaustiku jagu.

Lisaks koostad ka ristsõnu
erinevatele väljaannetele, mis
tundub üsna aega ja keskendumist nõudev töö. Kust selline

huvitegevus tekkis ja mis selle

Tänu külaelanike ja eeskätt just Aivi kui külavanema

järjepidevusele sai Nõmme küla eelmise aasta oktoobris bussiootepaviljoni.
Foto: SIIM SOLMAN

juures hoiab?
Ristsõnategemine sai justkui
alguse juba lapsena. Umbes
aastasena saatsin Tähekesele
ühe piltsõnamõistatuse. Kuna ma
kahjuks joonistada absoluutselt
ei oska, tuli mulle vastus, et
„väga tubli, aga proovi veel“.
Võimalik, et see siis solvas mind
silmini, igatahes ma ei proovinud. Küll aga 20 aastat hiljem.
Vahepealse aja olin usin ristsõnalahendaja. Ju siis tundus, et

10-

tunnet, et kas tõesti oskangi siis

„kus viga näed laita, seal tule
ja aita“ tuli mõte endal ka üks
valmis pusida, seekord siis joo-

ristsõnu teha nüüd.

nistusandeid demonstreerimata.

mikus 1993-1998, kümme tükki

–

Nii tegingi Kumale tööd vahe-

Natuke praktiline mõte oli ka

iga kuu. See oli puhtalt käsitöö,

kuna olin oma kolme väikese

arvutisse pandi toimetuses. Ent
kui saabus aeg, mil koostaja ise
pidi kõik tegema arvutis ja mul

–

pojaga kodune, tahtsin pere
eelarve mõttes kuidagi kasulik
olla. Saatsin oma üllitise Kuma

seda paraku polnud, tuli ristsõ-

toimetusse ja sealt tuli vastus, et
neile sobis ja kui mulle sobib, siis

nandusse suisa seitsmeaastane
paus.

võin nendega koostööd hakata
tegema. Mäletan seda juubeldus-

(Järg 14. lk)
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Oma relvitukstegeva siirusega

saab ta hakkama ükskõik kui
põikpäise või pahura inimesega

Raplma

Anne

Randjärv kauaaegne kolleeg

Ligi veerand sajandit tagasi tulime Aiviga Rapla kohtumajja
tööle, mõlemal huvi eelseisva töö vastu ja täielik
tus selle
Kaks algajat pandi ametit õppima – Aivi
kogenud kohtuniku ja mina kogenud istungisekretäri
juurde. Aivi ilmselt nõustub, kui ütlen, et see tulek ja meie
mentorid ei mõjutanud mitte ainult meie
jumusi, vaid kogu meie elu.
Aivi on väga hea kirjutaja, suurepärane keelekasutaja ja
selle looja koerapulmatants, koerailmatüdruk, vannisoolapuhuja, vaikelupõletaja on mõned näited „verbaariumitest“, mida Aivi puistab varrukast. Kohtuistungite
protokollid talle omaloominguks palju võimalusi ei anna,
kuid menetlusosalised võivad olla kindlad, et iga nende
kokutus, seosetu mõttekäik või veider sõnakasutus on
must-valgel kirjas selles näidenditaolises kirjatükis, mida

teadma-

suhtes.

Sõnumid

tööoskusi/har-

31.

ja nuar

–

2018

Aivi protokoll

endast kujutab. Ja nii mõnestki protokollist
võiks näidend saada, kui Aivi oma vaimukust ja elutarkust
lisades need selleks kirjutaks.
Aivi on värviline inimene (vastand - hall inimene) nii seest
kui ka väljast. Tema kirev ja omapärane välimus juustest
saabasteni teeb inimesed nõutuks, pahaseks või (enamasti) rõõmsaks ükskõiksus on võimatu. Kohtumaja rahvas
usub, et mõned aastad tagasi tekkinud mõte istungisekretäridele vormiriided selga sundida sündis pärast seda,
kui üks morni meelega ministeeriumimehike Aivit meie
kohtu koridoris nägi. Õnneks jäi see kallis ja kasutu plaan
realiseerimata, ehkki Aivi suudaks igale mundrile muheda
–

vormi

üheks

tunnusürituseks

Et selle tegevuse juurde

ta-

on

kujunenud

Nõmme külalaat.Fotomontaaž:

AivMestr

Nõmme küla

Üle 20 aasta oled töötanud
Rapla kohtumajas istungisek-

gasi pöördusin, on suur roll
Raplas elaval ristsõnakoostajal
Van Holtel, kellega juhuslikult
tutvusin ja kes mitu aastat mulle
seda mõtet pähe pani, et uuesti
asja käsile võtaksin. Ja kui 2005
tuli üllatuslik pakkumine Kõue
Teatajalt, võtsin selle juba üsna
kõhklemata vastu.
Alates 2008. a pakkus meie

retärina. Kuidas sinna sattusid
ja mis seal sind hoidnud on?
Lapsena tahtsin hoopiski saada
kokaks ja põhjusel, et kokad
muudkui maitsevad igasuguseid
toite ja lähevad toredasti paksuks.
Umbes 5. klassist olen tahtnud
saada advokaadiks ja hiljem
sotsiaaltöötajaks. Ka raskestikas-

oma leht mulle sellist telelehte

vatatavate laste kasvatajat olen

nagu Ajaviidik, sealt edasi tulid
Sõnumid, ehk siis koostööd on

kaalunud. Kõikide nende ametite
märksõna on „aitamine“, nende
aitamine, kes ise ühel või teisel

olnud armsa raplamaise lehe-

moel eluga pahuksisse sattunud.

ga kümme aastat, tuleb välja.
Vahepeal tegin kaastöid ühele
Viljandi ristsõnaväljaandjale
ja kui seal tegevus lõpetati, tuli
nagu „klaver põõsas“ asemele
Nelli Teataja. Ning siis ristsõnanduse lipulaev Ristik, lisandusid
ka ajakiri Jahimees ja Õhtuleht.
Hetkeseisuga on kogused eneselegi märkamatult üha kasvanud
ja teen ca 30 ristsõna ühes kuus.
Kokku on neliteist väljaannet.
On olnud ka eratellimusi ja

Kohtusse sattusin justkui läbi
juhuse, aga samas usun, et juhu-

Nädaline, NädalX ja Raplamaa

minu suur ristsõna on olnud valla külade kokkutulekul alati üks

võistlus. Ja Ristiku korraldataval
iga-aastasel ristsõna lahendamise

EMV-l, kus peaaegu igal aastal
on ka minu ristsõna võistelnud,
olen olnud kohal kohtunikuna/
ristsõnakontrollijana.

Hämmastaval kombel tüdimust
sõnade ristamisest veel tunda ei

ole ja armastan kõiki oma ristsõnu nagu oma lapsukesi. Pealegi
on alati võimalus, et midagi jääb
endale ka kõrvade vahele. Minu

nägemus on see, et ristsõnavastus
peab olema natukene kiiksuga,
humoorikas ja ristsõna ise mingitpidi kindlasti hariv. Ristsõnu
olen aegade jooksul teinud ca
3000+. Nii et kohati olen peast

üsna ruuduline.

seid ei ole olemas, kõik lähebki
nii, nagu minema peab. Olen
terve elu olnud suur hilineja ja
selline viimase minuti tegija. Ma
ei tee seda meelega ega lugupidamatusest või et mul poleks

kohu-

setunnet, vaid kuidagi kukub nii
välja. Sellisest tiba boheemlikust
olemusest on see tingitud.
Kui mu kolmest pojast noorim
oli vanusega sealmaal, et emme
pidi tööle tagasi minema, ei olnud
enam minu (sinnani ainukest)
töökohta Rapla KEK-i keemiala-

boris olemas. Umbes neli kuud
olin töötu olnud, kui tööbüroos
pakuti, et kas ma Rapla maakoh-

tusse asendajaks tööle tahaksin
minna, kohtuistungi sekretäriks.
Helistasin kohe kohtusse ja juba
järgmisel päeval olin töövestlusel
ning ülejärgmisel tööl.

Vestlusel ütles kohtu esimees
Indrek Saar, et selle töö juures
on kolm olulist momenti – täpsus,
korrektsus ja loetav käekiri. Ma

ei saanud ju öelda, et kõik need
momendid on minu puhul nii ja
naa, seega vastasin, et needkõik
on arendatavad, kui alged on
olemas. Ja nagu elu on näidanud,
siis ongi arendatavad, sest sügi-

sel saab 23 aastat selles ametis.
Kusjuures tegin ise alles hiljuti
üsna hämmastava avastuse – ma
pole kordagi selle aja jooksul
olnud haiguslehel.
Nii pikalt ühe koha peal olemise põhjus number üks saabki olla
ainult head ja vahvad töökaaslased – ja minu omad on. Sellised
üdini „omad“. Kui on olnud
raskeid aegu, siis tead, et alati
saad loota siirale toele. Kohtunik
Anne Randjärvega tulime 1995. a
aga
enam-vähem ühel ajal tööle,
on meist ka vanemaid olijaid,
sh üks istungisekretär. Nii et
ikka tõsised „saurused“ võiks
öelda. Siinkohal siiras tänu ka
kauaaegsele kohtunikule, minu
otsesele ülemusele Indrekule,
keda enam kahjuks meie hulgas
ei ole, aga kes oli 21 koos töötatud
aasta jooksul fantastiline nii
inimesekui ka ülemusena.
Võiks öelda, et oled nii
oma töökohal kui ka Rapla
tänavapildis üldiselt üsna
silmatorkavalt värvilisem ja
teistsugusem ka oma olekult
(positiivses mõttes). Kas eristumine on olnud sinu jaoks
teadlik valik või on see kujunenud kuidagi iseenesest?
Mõnes mõttes võib öelda „iseenesest teadlik“, sest mulle
salt meeldivad teistmoodi asjad,
sellised kiiksuga ja pisut totakad.
Oluline, et endale meeldiks ja
tulemus oleks lõbus. Kiiksuga
ja pisut totakas on alati teretul-

liht-

nud. Mu maakoduski on näiteks

ühel toal oranž lagi ja sinine
põrand ja teises toas „kasvab“
raamaturiiul – pool tuba on täis
1,5-2-meetriseid põranda külge
kinnitatud kasejuppe ja nende
vahel riiulid.

Mul üks poegadest on öelnud,
et „teised käivad niimoodi stiili-

anda.

Sama lahe, loominguline ja rõõmus kui tema välimus, on
ka Aivi ise. Oma relvitukstegeva siirusega saab ta hakkama
ükskõik kui põikpäise või pahura inimesega. Nalja suhtes
on tal absoluutne kuulmine, tõe ja ilu suhtes selge nägemine. Ainult kurja rumalust ja rumalat kurjust ta ei tunne
need on Aivile sedavõrd võõrad, et ta tegelikult ei usugi
nende olemasolu. Nii argi- kui ka pidupäevadel, nii kõrge
kui ka madala taeva all Aivi kõrval käies saad aru, et elu ei
ole mõttetu marss käskude, keeldude ja kohustuste saatel. Elu on tee, mis on iga ilmaga käimist väärt Aivi-suguse
inimese kõrval.
–

pidudel, aga sul on nagu pidevalt
üks stiilipidu“. Aga minu puhul

näek-

ilmselt tunduks imelik, kui
sin välja „nii nagu peab“. Mõned
aastad tagasi tuldi kõrgemal

pool mõttele, et kohtutöötajatel
peaks olema ühine vormiriietus.
Ütleks, et lausa kõhe hakkas, aga
kõik lõppes siiski õnnelikult ja

seda vormi ei tulnud.
Ja selle talve parim leid on

mu vilditud rebasenäoga müts,

armastan lapsest saadik teatrit,
olen selles suhtes „kõigesööja“,
mind huvitab sisust rohkemgi
ehk just näitlejate mängimine.
Hea nali lõõgastab ja muusika,

näiteks „Jäääär“. Ka meie
iga-aastased kokkusaamised

Läti Madona kohtusõpradega
on väga pingest vabastavad.
Aastaid olen käinud keraamikat tegemas, aga see on
kahjuks nüüd tahaplaanile

mis saab absoluutselt iga päev

jäänud. Nagu ka kabemäng,

tänaval võõrastelt inimestelt

mis mulle alati meeldinud,

positiivseid kommentaare või

kunagi olin isegi Kohila kooli

veab neil lihtsalt näo naerule. Nii

kabemeister.
Ja lisaks on mul veel kaks
unistust õppida kitarri män-

et sel mütsil on kolm funktsiooni
endal teeb tuju heaks, teistel
teeb tuju heaks ja soe on ka.

–

Kui sul on veel vaba aega

oma tegemiste kõrval, mida
siis armastad teha? Kuidas
lõõgastud?
Kuna mu ristsõna- ja kirjatöö
venib tihtipeale pikalt öösse,
enamasti saan magama kella
kolme ajal ja hiljemgi, siis kulub
laupäev suurelt osalt unevõla
tasategemiseks. Aga eks ikka
jagub aeg-ajalt ka enda jaoks
aega. Näiteks on Angala Väekoda väga mõnus lõõgastuskoht,
kus aeg-ajalt gongiööl gongide
saatel magamas käin. Ja üliväga

–

gima (ca 25 aastat tagasi sain
selgeks ühe kaheduuriloo, aga
kuna edaspidine praktika puudus, ununes seegi). Aga selgeks
ma selle mängimise ühel ilusal
päeval õpin. Ja kui on aeg nii
kaugel, et tulevad lapselapsed,
siis korraldan oma asjad ümber
nii, et nemad on alati minu
jaoks esimesel kohal.
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Walthami taskukell.

Kell see iidne
vajalik leiutis

Foto: www.horologist.com

–

keerata. Tihtipeale asetati

Katri Reinsalu

päikese- ja veekell kõrvuti, et

Inimese üks vanimaid
leiutisi on kell. Meie
eellane lähtus loomulikest ühikutest
nagu ööpäev, sünoo-

diline kuu ehk üks
kuutsükkel ning aasta.
Ühel hetkel tekkis
aga vajadus mõõta
ajavahemikke, mis on
loomulikest ühikutest
lühemad. Kõige
esimesena pöördus
inimene abi saamiseks
Päikese poole.
Kellasid on tuntud

millenniu-

meid. Kõige esimesed teadaolevad kellad olid päikesekellad. Neid tunti Hiinas juba

kolm tuhat aastat enne meie
aja arvamist. Koosneb see
enamasti horisontaalsest pinnast ehk numbrilauast ning
sellele päikesevarju heitvast
poolusele suunatud vardast
või kiilust. Olenevalt varju

asukohast saab teha kindlaks,
mis kell parasjagu on.
Teine väga pika ajalooga
kellatüüp on veekell. VanaEgiptuses ehitati neid juba
1500 aastat enne meie aega.
Aega mõõdeti veenõu abil,
mida täitis püsiv veevool. Ööpäev jagunes ööks ja päevaks.
Mõlema kestus oli 12 tundi.
Kuna ööd ja päeva defineeriti
päikesetõusu ja -loojangu abil,
varieerus nende pikkus aasta
lõikes väga suures mahus.
Korrektse ajaarvestuse nimel

tuli veekella veevooluava

suurust iga eha ja koidu ajal
muuta.

Kuna käsitsi reguleerimine
oli võrdlemisi ebamugav,

konstrueeris Egiptuse leiutaja ja matemaatik Ktesibios
numbrilaua, mis määras iga
päeva jaoks õige veevoolu.
Selle graveeris ta pöörlevale
silindrile. Pärast seda täiendust oli vaja vaid silinder
päevale vastavasse asendisse

nende näite võrrelda.
Järgmine samm oli kell
enda kasuks tööle panna.

Aeg on üks kummaline
fenomen. Midagi oodates venib see talumatult
aeglaselt. Elevusega

säilinud mehaaniline tornikell

leiutas esimese äratuskella.
Õhtul täideti anum reguleeritava veekogusega, mis öö
jooksul teise anumasse tilkus.
Päikesetõusu ajaks jõudis veetase anumas releena toimiva
hoovani. Seejärel tühjenes
täis anum tühja anumasse.
Tühjast anumast vee abil
välja surutav õhk väljus aga
keelvile kaudu ning tekitas

Inglismaal ning on ehitatud
arvatavasti 1386. aastal.
Stabiilsemaks ja täpsemaks
muutus kell pärast pendli
lisamist käigumehhanismile.
Selle tegi teoks Madalmaade
füüsik, astronoom ja matemaatik Christiaan Huygens
1657. aastal

kahte eesmärki. Administ-

heli.

ratiivne eesmärk oli ajast

Veekell ja Platoni äratuskell
on ajaloos ehk veidi unarusse
jäänud, aga liivakella kasuta-

teavitada ja aidata näiteks

ülemisest anumast alumisse.
Iga kord võtab anuma täielik
tühjenemine täpselt sama
kaua aega. Kasutust leidsid
nad meresõidul, kirikutes ja
töökorralduses.

Veel üks vahend aja mõõtmiseks oli küünal või viiruk.

Inimesed täheldasid, et vahaküünal põleb umbes ühesuguse kiirusega. Nii hakkas
osa valmistajaid küünaldele

on inimene
leiutanud kella. Kell
on saanud nii tavapäraseks osaks meie elust.
miseks

Kellaaega

köögipliit, televiisor,

määMass-

said mõistagi

staatuse sümbolid ning eliidi
pärusmaa. Inglismaa domineeris kellade tootmisel suurema osa 17. ja 18. sajandist.
Tootmine ise oli aga pigem
suunatud eliidile kvaliteetsete

hin-

kellade valmistamiseks. Kuigi

Aaron Lufkin Dennison

väikeseid metallist kuulikesi.

pani 1851. aastal Massachu-

Kui kuul küünlast välja sulas,
kukkus see metallist alusele
ning tekitas heli.

settsi osariigis tööle vabriku.
Äriplaan nägi ette toota kella
liikuvaid osi nii täpselt, et
need muutuksid üksteisega

Liivakell.

Foto: et.wikipedia.org

vahetatavaks. Kümme aastat
hiljem oli sellest kasvanud

tunduvalt rohkem mainitud.

välja edukas ettevõte, mis
tootis Walthami kelli. Algas
masstootmise ajastu. Sellesama ettevõtte järeltulija
teeb täna aga hoopis Šveitsi

See viitab asjaolule, et välja

luksuskellasid.

Esimesed mehaanilisedkellad
ilmusid Euroopasse 13. sajandil. Ajavahemikus 1280-1320
on kirikukroonikates kellasid

töötati uut tüüpi kellamehhanism, mis ei vajanud enam
mõne vedeliku liikumise
jõudu.

Mehaanilisekella keskseks
osaks on käigumehhanism.
Algselt oli käigu kiirust regu-

kat-

Allikad:

Katri Reinsalu
Käsitöölase toimetaja

https://et.wikipedia.org/
% C3 %A4ikesekell
wiki/P

https://et.wikipedia.org/wiki/
Kell

https://en.wikipedia.org/wiki/

leerivaks seadmeks viltuste

Clock

hammastega kroonratas ja
seda sammhaaval pöörelda

https://en.wikipedia.org/wiki/

Waltham_Watch_Company

mobiiltelefon, käekell
annavad teada muusikalised
pingid ja kujud meie
linnaruumis ning suured avalikud kellad.
Meil on peaaegu võimatu mitte teada, mis kell
parasjagu on.
Enamik vahendeid,
millega me aega
rame, on aga üsna
kaugel käsitööst.
toodetud mobiilidest
või käekelladest ei sobi
käsitöölisas pikalt rääkida. Õnneks on meil
aga piisavalt inimesi,
kellele käsitöö on
gelähedane ja nemad
on võtnud vaevaks ka
kellasid valmistada.
Teeme juttu Kalmer
Kaeraga, kelle maalitud
seinakellad on praegu
näitusel Kabala raamatukogus. Noormees
selgitab, kuidas ja milliste vahenditega tema
mõnusalt rahulikud
kellad valmivad.
Käsitöölase esimesel
küljel on nagu ikka
keid ajaloost. Viimasel
küljel annan aga mõned
näpunäited, kuidas
endale ise omanäoline
kell valmistada.
ja raadio. Sellest

mudeliks.

kides.

näitavad

meie elektrooniline

ja astroloogia vastu veel teinegi eesmärk. Mehaanilised
kellad olid päikesesüsteemi

sed sulatasid küünaldesse

Mehaanilised kellad

Seetõttu ongi hea, et
ajal silma peal hoid-

tusi ajastada. Sellele lisandus
aga lähtuvalt loomulikust
huvist astronoomia, teaduse

möödunud süütamisest. Teiteatudkindla vahemaa tagant

väärne.

teenistusi ning avalikke üri-

Inglismaal tehti katset kellade
masstootmisega alustada, võttis see mõte korralikult hoogu
hoopis Ameerika Ühendrii-

kriipse märkima, mille järgi
sai hinnata, kui kaua on

tulenevalt ebausaldus-

Mehaanilised kellad täitsid

Kelladest

sündmuse

kättejõudmisel möödub
see aga liiga kiiresti.
Meie taju ajast on meist
endist ning meid ümbritsevatest tingimustest

tunniga. Tõenäoliselt vanim
asub Salisbury katedraalis

telt oli ta sarnane veekellaga.
Liiv voolab läbi väikese ava

oodatud

lubav võnkuv spindel. Käigu
kiirus oli aga ebaühtlane ning
kell võis ööpäevas eksida kuni

Vanakreeka filosoof Platon

takse tänaseni. Oma põhimõt-

Tik-tak,
tik-tak…

Päikesekell.

Foto: 3DPrint.com
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Seinakellade maalimisega on Kalmer tegelenud möödunud suvest saati. Selle aja jooksul on tema käte vahel valminud umbes kakskümmend kella.

Fotod: Siim Solman

Kellade maalimisel Kalmer Kaer
ideedepuudust ei tunne
Katri Reinsalu

Pisikeses ja hubases Kabala raamatukogus
saab praegu lisaks raamatutele vaadata näitust „Ajas liikuv aeg“, mille autor on Kalmer
Kaer.
Oma igapäevast leiba teenib
Kalmer turvatöötajana pea-

miseltKohila Vineeris. Tõsise
töökoha kõrval on talle aga
juba lapsest peale meeldinud

restaureerimise ning tortide ja

näiteks T-särkidele maalimise,

alati millegi kallal nokitseda.

misega. Ta nendib muheldes,

et käed pidevalt sügelevad ja

kui ka vanaema, kes mõlemad

otsivad uusi tegevusi.

Möödunud suvel avastas ta

Kalmeri käsitööalaste ko-

enda jaoks midagi uut ja huvi-

gemuste nimekiri on pikk ja
väga mitmekesine. Selles on
traditsioonilisemaid ja natuke

tavat. Nimelt hakkas Kalmer

ebatavalisemaid harrastusi.
Noormees räägib, et ligi 19

aastat on ta keraamikaga te-

kohale. Õnneks läks kõik plaanipäraselt ning kümmekond

maalid millegi praktilisemaga

Kalmeri Eestist inspireeritud

ühendada.

kella jõudsid kenasti näituse

Möödunud suvest saati ongi
seinakellade

maalimisest

saanud Kalmeri uus lemmiktegevus, millega ta oma vabu
päevi täidab. Praegu leiab ta,
et niipea uut tegevust otsida
ei ole vaja. Kellade maalimine
meeldib väga ja arenemisvõi-

malust on veel piisavalt.
Kui ta kuulis EV100 projek-

tist „Noor, loo, too kunst raa–

muude küpsetiste valmista-

Kodus olid eeskujuks nii ema
tegelevad käsitööga.

Tädi ainuke
on Kalmeri tädi tellimus.
See lammastega kell oli, et lammastega kell ei läheks hunti
tingimus näituse osas
kujutava kella kõrvale.

gelenud. Otsides sellele vaheldust, on ta aga kätt proovinud

damini kui pilti. Nii tekkiski
noormehel suurepärane mõte

kauneid maalitud seinakellasid valmistama. Paberile
maalimine tundus juba ammu
nähtud hobina. Seinakella
vaadatakse ju kordades tihe-

matukokku“, mis innustabki
just nimelt noori kunstnikke
oma töid teistelegi näitama,
sündis mõte esimene päris
oma näitus kokku panna.

Kalmer

ütleb naerdes,

et jaanuari alguses Kabala
raamatukogus avatud näitus
hoidis pinget üleval viimase

hetkeni. Noormees ei olnud
kindel, kas kellamehhanismid
jõuavad ikka õigeks ajaks

avamiseks seinale.
Märtsi

alguses

rändab

juba täienenud näitus Rapla
keskraamatukogusse, sealt

edasi Tallinna keskraamatukogusse ning lõpuks ringiga
tagasi Raplamaale, Kohila
raamatukogusse. Noormehe
tagasihoidlik plaan teha
tus ühes kohas kasvas kiiresti

näi-

suuremaks ettevõtmiseks.

Ideedepuudust ei ole
Uurin Kalmerilt, kuidas
tema kellad täpsemalt tehtud
on. Põhjaks on neil enamasti
kasevineer, millele ta puidupõleti abil oma maalide
piirjooned ette teeb. Seejärel
jõuab kätte värvimise aeg.
Kõige lõpuks saavad maalitud
seinakellad kihi lakki ning

17
neile kinnitatakse numbrid,
mille abil aega kindlaks mää-

rata.
Materjalidest tundub kasevineer Kalmerile kõige enam
meeldivat. Üks näitusel olevatest kelladest on katsetamise mõttes ka lepavineeri
peale tehtud. Vajaminevate
kujundite väljalõikamise juures
tuleb noormehele appi tema
isa. Kalmeri sõnul annab tema
käsu kätte, mida parasjagu
vaja on, ning isa teeb asja
teoks. Kuigi enamik Kalmeri
kelladest on ruudukujulised, ei
tasuks ennast sellest petta lasta.
Kujundite osas on tegelikult
palju valikuid. Üks Kalmeri
kelladest kujutab meekärge
ning mesilast. Kogu kell on kärjekannukujuline kuusnurk.
Kalmer ütleb saladuskatte all,

et näiteks Rapla näitusele toob
ta vapikujulise kella, millele on

maalitud metsis.

Kalmer kasutab erineva paksusega vineeri. Peamine erinevus ongi pigem selles, kuidas
kell seinale panna. Paksemale
vineerile saab kellamehhanismi

sisse uuristada ning selle saab
seinale lähemale kinnitada.

Õhem vineer jääb seinast kaugemale.
Järgmine samm ongi panna
paika, mida kellale maalida. Kui
tegemist on tellimustööga, teeb
Kalmer kavandi ning saadab
selle tellijale, et koostöös täpselt
õige asi kokku panna.

Ideid Kalmer kuskilt spetsiaalselt otsimas ei käi. Pigem
tulevad need talle ise pähe.
Teinekord on mõni idee väga

juhuslikult sündinud. Üks Kalmeri kelladest kujutab ulguvat
hunti. Noormees räägib, et
lapsena rääkis vanaema talle
palju jutte huntidest, kes karja
murdmas käisid. Ühel hetkel
sattus ta taas raadiost kuulma
uudist, kus hunt oli lambaid

murdnud. See tuletas meelde
vanaema ammused jutud ning
sündiski mõte hunt kellale
maalida.

Paljud Kalmeri tööd ongi
inspireeritud loodusest. Ta ise
leiab, et loodus sai talle armsaks just suviti vanaema juures
veedetud aegadest. Oskus ilu
enda ümber märgata on tal
sellest ajast olemas. Teinekord
mõnd kaunist vaadet märgates

juhtmetega varustatud ja koh-

KäsRiatöplmlaane

makatest põletitest on Kalmeri
oma umbes pliiatsi suurune
ja äärmiselt mugav kasutada.
Vajab see vaid perioodiliselt
uuesti täitmist. Kuna Kalmer ei
sõltu elektrist, on ta teinekord
oma vineerist plaadi, kavandi
ja puidupõleti kotti pistnud ning

oma tööga hoopis pargipingile
kolinud.

Alles seejärel saab Kalmer
asuda maalimise juurde. Noor-

mees räägib, et eksimisruumi
kuigi palju ei ole. Kui värv

läheb üle piirjoone, siis seda
enam ei saa. Sellisel
juhul tuleb lihtsalt olukorrast
parim võtta ja kavand apsaka
järgi ümber teha.
Maalimisel kasutab Kalmer
akrüülvärve. Alguses tellis ta
neid internetist, aga siis avastas, et ka Raplas on üsna hea
valik. Pealegi ei kulu värve
tegelikult kuigi palju ja nii ei
pea oma varusid just ülemäära
tihti täiendama.
Värv läheb vineerile kihiti.
Osa kellade puhul värvib Kalmer esmalt tausta tumedaks. Ta
nimelt leiab, et tume värv toob
valguse käes puidu tekstuuri
kõige paremini esile. Üldiselt,
räägib Kalmer, ei erine vineerile maalimine kuigivõrd
paberile maalimisest. Pind
on sile ja tegevus samamoodi
nauditav.
Üks õppimiskohti oli muidugi
tehnika, kuidas värv kellale
kanda ja milliseid värve
hel sobitada. Soovitud tulemuse
saamine nõudis omajagu katsetamist. Ühe kella maalimine
võib võtta päris kaua aega. Ei
ole ebatavaline, kui Kalmer
töötab kella kallal hommikust
õhtuni ning jätkab järgmisel
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saa. Seda räägib
Kalmer muidugi

muiates, sest otse
loomulikult

on üsna valesti kella

peale läinud.

Kui kavand on kellale maalitud ja värv kuivanud, katab Kalmer selle lakikihiga, et kujutis
vastupidavaks muuta. Sellega
kell veel mõistagi lõplikult val-

mis ei ole.
Aja näitamiseks peab kellal
vähemaltmõnigi viit peal olema.
OsaleKalmeri kelladest on peale
märgitud kõik täistunnid. Teistel on osa neist näiteks täpiga
asendatud. Eks see ole jällemait-

hoolega maalis
Kalmer mesilase
tiivad nii,etkärg

neist läbi

paistaks.

ja

sobi-

kõige keerulisem osa. See

kella võimaliku suuruse. Kalmer

ongi

pealt. Nii võibki Kalmeril teinekord üpris kaua kuluda, enne

Vi-

tamise küsimus.
Just samuti nagu seierite
värvi ja tegumoe valimine.
Numbrid kellaaja määramiseks on kleebitavad. Selleks, et
need eriti kindlalt kinni jääks,
lähevad need alles pooleldi kuivanud laki peale. Siis on Kalmer
kindel, et laki kuivades on numbrid kindlalt kella küljes. See
korda tähendab, et eksimisruumi

kui numbrid kellale saavad.

numbrite kinnitamisel kuigi

õppimine tähendab, et nüüd
sujub numbrite kinnitamine
juba veidike ladusamalt.

oma-

palju ei ole. Ärakuivanud numbreid enam naljalt kellalt kätte ei

mis

nõuab täpsust millimeetri

rite kleepimine

Kalmeri valikus
on nii minimalistlikkekui kamärksa keerukamaid
kellasid. Meekärje
maalimine võttis
parasjagu kaua
aega. Erilise

Tema valikus on traditsioonilisi kellamehhanisme,

tema kelladel natuke moodsamaid ja minimalistlike seieritega
mehhanisme, mis sujuvalt edasi
liiguvad.
Just seierite pikkus määrab ka

kellade tegemise juures
se

rahul olnud.

kuuldavalt tiksuvad. Samuti on

Üllatavalt
ütleb
Kalmer, et just numb-

omava-

päeval.

on

ka tal tulnud ette
olukord, kus hiljem
selgub, et numbrid

Kõige viimasena läheb kella
külge mehhanism, mis seiereid
liigutab. Neid tellib Kalmer
samuti internetist ning senini
on ta nende kvaliteediga igati

gade vältimiseks jätab ta esimese
hooga numbrikleepsude ääred
veidilahti. Siis on neid vajadusel
lihtsam kella pealt uuesti kätte

saada.
Noormees teab, et kuigi teised
ehk ei märkaks pisikesi vigu,
näeb tema alati, kui mõni
ber võiks millimeetrikese teise

num-

koha peal olla. Oma vigadest

ütleb, et ta võiks teha just täpselt
nii suure kella kui vaja. Ainuke
takistus on piisavalt pikkade
seierite leidmine. Alles hiljuti
telliti talt poolemeetrise läbimõõduga kell. Tänaseks on tal
kinnitus, et vajaminevad seierid
sellele on olemas ja tellimus
läheb töösse.
Kui saame Kalmeriga kellajutud aetud, pakub noormees
enda küpsetatud tassikooke.
Imemaitsvaid küpsetisi mekkides tuleb tunnistada, et tegemist
on ühe tõeliselt mitmekülgse ja
andeka noormehega.

teeb Kalmer sellest foto, mida
kasutab inspiratsioonina kella

maalimisel. Näiteks Vesiroosi
terviserajal aega veetes silmas
Kalmer vesiroose, mis hiljem
kellale jõudsid.

Veel räägib Kalmer kellast,
mida kaunistab ründepositsioo-

nil karu. Säravate silmadega
selgitab ta, et karu on kujutatud

viis sekundit enne ründamist.
Kust tal sellised mõtted tekivad,

ei oska ta ka ise päris hästi
öelda. Lihtsalt tulevad pähe.

Kuna näitus ise on Eesti vabariigi sünnipäevale pühendatud,
on Kalmer püüdnud tabada,
mis tema jaoks Eestit kõige
paremini kirjeldab. Üks ta enda
lemmikuid on kell, millel orav
istub tammepuu otsas. Rapla
näitusel peaks aga saama näha
näiteks Rapla kirikut.
Järgmise sammuna põletab
Kalmer oma töö piirjooned vineerist toorikule. Selleks on tal

soetatud gaasipõleti. Erinevalt

Valmimisjärgus kellatoorik, mis ootab veel lisanduvavidärvik hte kejalameh anismi.

Kalmerile meeldib osa kellade põhja tumedaks värvida. See toob tema arvates puidu mustri palju
paremini esile.

Fotod: Siim Solman
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Katri Reinsalu
Kes meist on arvamusel, et kellad on keerulised ja raskesti valmistatavad esemed?
Ilmselt nii mõnigi. Jah, kellamehhanismi

valmistamine lõppeks algajale käsitöölisele
arvatavasti nii mõnegi uue halli juuksekarvaga. Hea uudis on aga see, et kellamehhanisme
on meie käsitöö- ja kunstipoodidest laias

valikus saada.

Kõige huvitavam osa on ju tegelikult hoopis
kella välimuse kujundamine ning sellega saab
tõesti igaüks hakkama.
Sul läheb vaja: kõvade kaantega raamat,
kellamehhanism, kellanumbrid, kipsinuga,

akutrell

NB! Kui soovid õpetusele võimalikult sarnast tulemust, siis otsi kellanumbreid e-poest
www.kunstiklaas.com ja kellamehhanismi

Fotod: prettysimpleideas.com

Märgi raamatu kaanele keskkoht ning puuri sinna piisavalt

suur auk.

Vajaminevad
materjalid.

e-poest www.seinakellad.ee
Märgi raamatu kaanele keskkoht ning puuri sinna piisavalt suur auk. Proovi erinevaid
suurusi ning kontrolli, kas kellamehhanism
mahub august läbi.
Kinnita kellamehhanism kaane külge.
Kui sul raamatust kahju ei ole, siis lõika
kipsinoaga patareiosa peitmiseks raamatu
lehekülgede sisse piisava suurusega auk. Kui

sa loetavat raamatut rikkuda ei taha, siis võid
selle sammu ka vahele jätta.
Nüüd kinnita raamatu kaanele kleebitavad
numbrid. Mõistlik oleks nende asukohad

enne kaanele märkida, sest vale koha peale
paigaldatud numbrid võivad aja määramise
keeruliseks muuta. Palju õnne, sinu uus kell
on valmis. Leia sellele sobiv koht.

Kellamehhanismi
kinnitamine
kaane külge.

Inspiratsiooniks

Fotod: Pinterest

Sooduspakkumised Oi. veebruar

28. veebruar
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Väikesest märkest sai alguse luuleetendus
Ragne Veensalu on
näitlejana ennekõike
tuntud sarjast

Tintura.
Dubov

„Kätte-

tamist. Kokkuvõttes on see

ja elukutseid ühendav projekt. Veensalu etendust saab

näha veel kuuel korral, need

toimuvadkolme nädala reedel
ja laupäeval.

Sellist monoetendust peab
Ragne Veensalu väga põnevaks
väljakutseks. Ta on harjunud
pidevalt grupiga koos töötama
ja ühtäkki leidis ta end situatsioonist, kus peab muude
tegevuste vahel leidma endale

proovi jaoks aeg ja hakata,
raamat ees lahti, vaatama, mis
sellest kujuneb. Dubovi luu-

üksi monoetenduses
„Muteerumine“, mille
aluseks on luuletused.

letuste olemuse kohta sõnab
Veensalu, et need on ühtaegu
luuletused ja maalid. Ja nende
taga on midagi, mida on raske
sõnastada. Ja kui keegi selle
korraks sõnastada suudabki,
siis pole see ilmselt sama, mis

Helerin Väronen
etenduse loomiseks

sai alguse tänu tema klassivennale Manfred Dubovile,
kes üle-eelmise aasta sügisel
andis välja luulekogu „Täna
leitakse kõik üles“. Veensalu
Ragne Veensalu monoetenduses „Muteerumine“.Foto:

Helerin Väronen

või luulekava teha. Lausa
kuupäevalise täpsusega ehk
täpselt aasta hiljem helistas
Dubov Veensalule ja küsis, kas
ta sooviks sellest luulekogust
etenduse teha.

nii

erinevaid meediume, inimesi

näitle-

tegi pärast selle ilmumist
endale märke, et tahaks nende
luuletuste põhjal etenduse

taustalt

saab näituse raames õppida
ja meenutada inimese elus-

maksukontor“, kus ta
pätte taga ajab. Selle
kõrvalt tegeleb ta aga
Rapla kultuuriklubis
Baas näiteks sellega,
et kohvikut regulaarselt tööle panna. Kuid
nüüd on Veensalu
vastu võtnud uue
väljakutse oma
jaelus. Esimest korda
astub ta lavalaudadele

Mõte

on

kunstnik kui ka meedik. Nii

mõne teise vaatleja arvates.
Koos Raplamaa kaasaegse
kunsti keskusega on olnud
mõtteid, et seda näitust koos
etendustega võiks näha ka
Raplas, sügisesel Särina festivalil. Lisaks on plaan esitada

luulekavakevadel Von Krahli
Aasta aega oli mõte settinud

ja alates möödunud novembrist muutusid mõtted väga
aktiivseks ning 18. jaanuaril
need vormusid, kui Tallinna

Dubo-

Vaal Galeriis esietendus
vi maalide näituse „Ma tulen
mitmest kohast korraga“ ühe

nud mitmed tuttavad, kes on

loonud midagi, lähtudes tema

„Muteerume, muteerume“
Kaspar Aus. Näitusele on

maalidest või luuletustest.

teinud mõnusalt võnkuva ja

osana luulekava. Selle näituse

Peale Veensalu annab näituse

ruumi maalidega siduva he-

raames on Dubov kokku

raames

litausta muusikaline kooslus

kogu-

performance-etenduse

teatris. Kui asi on nii kaua

settinud ja lõpuks vormunud,
tahaks seda ju natuke

rohke-

matele inimestele näidata,
leiab Ragne Veensalu.

Arvustus

„Stalini surm“ pakub teravat musta huumorit
Eelmisel nädalal pidi
Venemaal
ma rahvusvaheliselt
tuntud režissööri
Armando Iannucci
komöödiafilm „Stalini
surm“, kuid seda ei
juhtunud. Eestis on
õnneks kõigil võimalik
filmiga lähemalt
tutvust teha ning seda
tuleks kasutada.

esilinastu-

projektidest kajab mulle kõige
enam vastu üksnes HBO sari
„Veep“. Kui üldse midagi, siis
ootasin suurepärast näitlejatööd, sest filmis teevad kaasa
sellised kuulsused nagu Steve

kit-

Film eellinastus Venemaal
samas ringkonnas ning filmi
levitamine laiemale üldsusele

keelati. Võib vaid aimata,
kes filmi nägi ja mida sellest

täpsemalt järeldas. Nii palju
on teada, et Iannucci uusimat
filmi on meie naaberriigis
nimetatud moraalseks pornograafiaks.
Peab tõdema, et mingisu-

guseid kõrgendatud ootusi
mul selle filmi suhtes ei ol-

nud. Režissööri nimi oli küll
tuttav, kuid tema kiidetud

Hitleri tegudega.

nekas briti autor ja ajakirjanik

kindel. Mõnes mõttes tekkis

Edward Lucas (Postimees 2017)

filmi vaadates tõesti tunne,
et see kõik on naljakas, sest
see on tõsi või võib olla tõsi
ehk kogu stsenaarium, loodud
karakterid ja nende vahelised
dialoogid mõjuvad usutavalt.
Võibki tekkida tunne, et nii
see tõepoolest oligi. Tean õpitust ja mulle räägitu põhjal piisavalt nõukogudeaegse korra
koledustest ja ehkki omamata
isiklikku kokkupuudet selle
ajaga, pidin vahepeal järele
mõtlema, kas on ikka paslik

välja toonudmõningad teistegi
asjatundjate poolt kinnitatud

Buscemi („The Big Lebowski“, „Sopranod“) ja Michael
Palin („Monty Phyton“). Ja

ja võinud nende hinnangul
filmi tegemisel vältida. Minu

loomulikult oli üks ootusi, et

kui selles osas vähetundliku

pakutav näitab midagi, millest
olen kuulnud, aga sootuks uue

inimese jaoks ei olnud need

vaatenurga alt.
Filmi kvaliteedile ei saa

teha ühtegi etteheidet. Võibolla paistis see eriliselt silma

just seetõttu, et minu vii-

Stina Andok

praegu pakkuda ei ole. Küll
aga on rahvusvaheliselt mai-

matine kogemus kodumaise
mängufilmiga pani ainult
kulmu kortsutama tehniliste

viperuste tõttu. Igal juhul oli
kaameratöö nauditav, mitte

miski ei ärritanud ei silma
ega kõrva.
Mis puudutab ajaloolist
täpsust, siis oli omamoodi
meelikõditav vaadata aja
portreteerimist kostüümide
ja lavastuste abil. Sündmustik
ise ehk suurvalitseja Stalini
surm ja sellele järgnevad juhtumid on ajaloos kaetud suures osas saladuste looriga ning
täielikku tõde ilmselt kellelgi

faktivead, mida oleks saanud

asjaolud kuigi olulised. Ma ei
ole kindel, et nende faktivigade puudumine oleks kuidagi
süžee kulgu mõjutanud.
Milles ma Edward Lucasega
aga osaliselt nõus olen, puudutab huumorit, seda, et huumor
aitab hoida mõistuse terava ja
tõrjuda eemale asjatut hirmu,
sealhulgas hirmu diktaatorite
ees ning ei ole ühtki teemat,
mida ei tohiks huumoriga
võtta. Meie arvamus läheb aga
lahku selles osas, millist mõju
võib see film avaldada. Lucas
on mures, et Stalini siseringi
kujutamine naljanumbrina süvendab niigi levinud
väärarusaamu Nõukogude

Liidu tõelisest olemusest, ehk
vähendab veelgi nõukogude

kurjuse verisust ja koledust,
näiteks võrreldes natside ja

Ma ei ole selles sugugi nii

siinkohal naerda või on hea
maitse piir ületatud. See selleks, huumor on selles filmis
niikuinii must. Ja just see, et
tegemist on sünge satiiriga,
rõhutaski mu meelest seda
enam kogu temaatika väga
tõsist tagapõhja.
Iannucci loodud Stailini
siseringi tähtsamad tegelased olid ilmselgelt üle võlli
keeratud ja mõjusid pisut
karikatuuridena, kuid kogu
lugu oli üles ehitatud niivõrd
usutavalt, et tegelased mõjusid
eluliselt. Teades ja nähes, et
issanda loomaaed on kirju ja

omakasu ning piisav
enesekindlus võib
rumalaid kõrgele
upitada, naersin
filmi vaadates uljalt kaasa sellele,

suur-

et nõukogude
valitseja ümbritses

ini-

end sääraste
mestega. Kahtlus
siiski säilib, kas
see nii ikka oli.
Film

naeruvää-

ristas edukalt diktaatorlikku võimu. Huvitav
oli ka jälgida, kuidas oli lahendatud tegelaste sisemaailm,
nii palju kui sellest aimu anti.
Mõningad neist tundusid olevat eksistentsiaalses lõksus,
kummardades oma valitsejat,
seejuures temasse mitte uskudes, kuid nähes oma olukorra
väljapääsmatust, allusid sellele. Kogu sellise elu absurdsus
oli Iannuccil küll meisterlikult
kokku pandud.
Steve Buscemi mängitud
Nikita Hruštšov ja Jason Isaacsi Georgi Žukov olid tõeliselt
eredad kogu filmi kestel, nende
stseene vaataks veelgi. Osav
näitlejatöö ja teravad dialoogid

tõstavad selle filmi väärtust.

Ma

ei ütleks, et see film on komöödiaalane tippteos, kuid
kahtlemata oli vajalik, et keegi
nõukogude valupunkti huumoriga vaataks ning puhuks
hellalt kõigi selle korraga
lähedalt kokkupuutunute haavadele. Süsimusta huumori ja
poliitilise satiiri armastajad
saavad naerda kindlasti, kuid
südamest naerda saavad mu
meelest ka need, kes säärast
huumorit ei hinda.
Missugust ohtu see võiks kujutada Venemaale, on mul küll
raske öelda. Selge on aga see,
et film eeldab võimulolijatelt
võimet iseenda ja oma ajaloo
üle naerda.
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Illustratsioonide näitus
lummab ja tekitab huvi
raamatute vastu
Kehtna raamatukogus
on üleval Kehtnas
elava graafiku ja
raamatukujundaja
Made Balbati raamatuillustratsioonide
näitus „Pilt ja raamat“.
Eelmisel neljapäeval,
25. jaanuaril oli näituse pidulik avamine.

Raamatusarja „Põhjamaade romaan“ kaanekujundused on
kõik Made tehtud.
Foto: ULVI BLANDE
Balbatil aga kunstiakadeemia

diplomitööna valminudDoris
Kareva „Kuuhobune“.

Peale raamatuillustratsioonide on Balbat kujundanud ka

näiteks postkaarte, lauamänge
ja sel aastal andis ta esimest

korda välja enda kalendri,
kus on sees lasteraamatutest
tuttavad pildid. Viimased

Helerin Väronen

tööd, mille kohta võiks lausa
öelda, et otse ahjust, õigemini
printerist tulnud, on pühendatud EV 100 tähistamisele.
Eesti Lastekirjanduse Keskuses on nüüdseks üles pandud

Seda alustasid lauluga raamatukogu naabrid teiselt korruselt, ehk neljanda klassi lapsed
koos oma muusikaõpetaja Lea
Karjasega. Kunstnik rääkis
koos kuulajatega eksponaatide
vahel ringi jalutades piltide ja
illustratsioonide taustast ning
rõõmustas, et ta on saanud
näituse jaoks ruumi terves

Kunstnik rääkis kuulajatele piltide ja illustratsioonide taustast.

raamatukogus.

Mitmed illustratsioonid on
Made lasknud lõuendile trükkida, kuna leiab, et nii tulevad
need paremini esile, raamatus
kipuvad aga kaduma. Eksponeeritud on pildid Olivia Saare
raamatutest „Edev nina“ ja

raamatust „Lugu vana kana
kolmest tütrest“ ja TEA kirjastuse „Kuldraamatu“ sarjas
ilmunud illustratsioone. Balbat tõi esile lepatriinu pildi
Saare luuletusele „Kõik seni
on lapsed“, mis talle endale
eriliselt meeldib.
Made Balbat teeb nüüdsel

„Hiirepoiss Krips ja rotipoiss
Kraps“, Salme Ekbaumi
matust „Siniste silmadega

raa-

lumemees“, Marta Sillaotsa

ajal illustratsioone digitaalselt, Photoshopiga. Niimoodi
digilaual joonistamise
ta sõnas ta, et käe ja silma
koostöö peavad olema väga
täpsed. Erinevaid lasteraamatuid näidates pidi kunstnik
küll tõdema, et kirjastused
on olnud erinevad. Kes pole

koh-

Foto:

Helerin

Väronen

raa-

arvestanud, et pilt vajab
matus rohkem ruumi, kes ei
ole raatsinud värvilisi pilte
tellida. Nii tiksub tal kuklas
mõte ise midagi kirjutada,
et saaks raamatu just täpselt
sellise kujundada, nagu ise
soovib. Päris esimene illustreeritud lasteraamat oli Made

näitus libahundist erinevate
kunstnike nägemuses. Made
Balbati kolm pilti sel teemal
on igatahes lummavad ja ääretult kaunid.
Raamatusarja „Põhjamaade
romaan“ kaanekujundused on

samuti tema tehtud. Kõik need
teosed on ta ise läbi lugenud,
et tajuda seda mõtet, mis
matuga tekib ja see siis pildina
jäädvustada. Vahelküll juhtub
Balbati sõnul nii, et meeldinud
raamatu kaas ei tule üldse nii
hea kui selle oma, mis nii väga
ei meeldinud.

raa-

Peale Olivia Saare, kes otsustas, et tahab Made Balbati
illustratsioone, on ka Rein Põder otsustanud, et tahab just
temal lasta oma raamatute
kaanekujundused teha. Tema
raamatu „Liesel“ kaanel on
Made Balbat kasutanud ka
killukest Kehtnast. Sinna oli
vaja pilti mõisa aknast ja nii
sai Kehtna mõis raamatule
jäädvustatud. Täiskasvanutele
mõeldud teoste kaanekujundustest toob ta välja veel
mõned raamatud. Näiteks
Raivo Seppo „Armastuse
oaas“ kaanel on ta enda poeg.
Ja oma graafikat on kunstnik
saanudkasutada teose „Sonaadid“ (Ramón del Valle-Inclan)
kaanel.
Kehtna raamatukogu juhataja Maie Kalmiste sõnas, et
juba selle lühikese ajajooksul,
mil näitus on üleval olnud, on
külastajatel tekkinud väga
suur huvi nende raamatute
laenamise vastu, mida Made
Balbat on kujundanud. Nii
toimib näitus justkui
tute reklaam ja toob ka uusi
lugejaid raamatukokku.

raama-

Lugemissoovitus

Koidula kirjad omakseile: 1873-1886;
koostanud Edith

Rosenthal-Lipp.

Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1926

Kui oleks minu teha, siis

kuid oma silm on teatavasti

Lipp, on öelnud, et Koidula
sujuv-sädelev ning vaimukas
keelekasutus, liit-ja rindlaused on teinud tõlkimise üpris

peaks suurte Lääne

kuningas

raskeks.

Katrin Kokk
Rapla keskraamatukogu

seejärel hämmastus. Teadsin
Koidula kohta küll natuke

rohkem kui keskmine õppur,

humanis-

oludes ning tuleb tunda

veel lahkeid ja lohutavaid

konteksti ja tausta, teised
on aga ületanud ajasilla ning
mõjuvad värskelt ning oma-

sõnu jagab. Mida peab tund-

Koidulaulik. Eestlaste jaoks,

sügavast kurbusest, sekka

tulemuseks on tõesti haarav,

näoliselt tänaseski päevas.
Koidula on ka uuemeelne
värske vaimuga haarab ja

vähemalt neile, kes vastava-

tollele ajale ja

keerulisest lauseehitusest

kasutab ta kirjasõna, kuid

test emakeeletundidest poppi

le omast eksalteeritust ja

hoolimata ladus ja vaimukas

ei teinud, see kaheldamatult
nii ongi, iseasi, kas seda just
teadvustatakse.
Aga enamik eestlasi
tunneb Koidulat vaid tema

„vaimustumist heledal Balti
taval”4, aga lugemine oli
ootamatult mõnus.
Tegelikult on kõik need
121 kirja, mis sattusid pärandusena Koidula õepoja,
professor Elmar Rosenthali

sissevaat meie esipoetessi si-

ka igapäevaelus. Millise vaimustusega kõneleb ta uuest
väikesest söepliidikesest,
millega on võimalik kiiresti
toimetada, selmet pool päeva

tide kõrval seisma ka meie

õrn-lüüriliste

ning hilisemate isamaavalust tumedate luuletuste põhjal. Siiski
ei jää ta „ligipääsmatuks

kaastundmus-

–

„nii ülirikas

vaimukast lüürikast” 3 kui ka

ringkonna-

Aga tal on see õnnestunud –

semaailma, mis aimub tema
suhetest perekonnaga, nii

sellega, mis Eestisse maha
jäi, kui ka teisega, mis tal oli

Kroonlinnas.
Mind kui sõna- ja aforismi-

omanduseks, kes nad oma-

huvilist paelus eeskätt tema

korda Eesti Rahva

viis kasutada vaimukaid

Muu-

liigutustele”¹ hiljemgi, sest
nagu ta ise ütleb – mitte
vaim, mitte jõud, mitte õnn

Koidula õe Eugenie Jannseni

väljendeid ja tabavaid ütlemisi nii rohkesti, et kohati
peaaegu iga lause või selle

abikaasa Heinrich Rosenthal

mitmed osad võiksid olla

inimlikkudele

seumile annetas, kirjutatud
saksa keeles (peale ühe).

ega vaimuand ei asenda

aitas need kirjad välja anda.

eraldi tsitaadid, isegi kui

sooje südameid.

Tollal käibis saksa keel

tema ise neid sedasi ei mõel-

Sattusin seda raamatut
lugema üsna juhuslikult, aga
juba sirvides haaras mind

„kodu-keelena” enamikes

nud. Olen mõnda neist ka

Eesti haritlasperedes ning
tõlkija, Elmar Rosenthali

siin kasutanud.

algul „mõõdukas imestus”2,

abikaasa Edith Rosenthal-

Muidugi on hulk väljendeid kohased omas ajas ja

–

justkui „pulmarahvale kar-

tuleid koorida”5.
Kuid ta pole ainult lõbus ja

lüüriline. Kuigi ta kodakondsetega õrnalt toriseb, kui
nood on vastu kirjutamise
unarusse jätnud –

venekeel-

ma ema süda, kes oma last
matab...

Ja viimased kirjad kirjutatud juba haigena. Poetessi

ja palavalt oma isamaad
armastava inimese jaoks

on surra võõrsil kindlasti
sama hull. Kindlasti veelgi
hullem surra siinsamas
mitte Ameerikas ega kuskil
–

kaugel Lääne-Euroopas nii
lähedal, ja siis mitte pääseda
koju, isamaale. Ma ei tea,
kuidas mõne suurrahva
liikme jaoks on, aga mul on
mulje, et eestlaste jaoks, eriti
nende jaoks, kes tõeliselt on
„võetud selle maa mullast”,
–

ses keskkonnas on iga rida

on suremine võõrsil tundu-

kodumaalt, kas siis eesti või
saksa keeles, justkui kauaoodatud päevasooja-tooja
pääsuke kuid poja surm on
siiski ääretult raske kanda,
kuigi ta sealjuures vaprat
nägu teeb ja kodustelegi

valt raskem kui siin, kodus.

–

Head raamatud peaks
meid tegema paremaks.

Kui tavaline kergekaaluline
meelelahutuslik kirjandus

kõrvale jätta, peaks hea kirjanduse üks tunnuseid olema

see, et tema läbi hing ja vaim
ülenevad. Ja seda ülesannet
see raamat täidabki. Mitte
üksnes nauditav lugemine
ja vaimupeenus, vaidka
gepeenus ja ülevus on need,
mis teevad sellest raamatust
hea raamatu, sest autor on
see, kellel „südamesäädused
on ülemadkui teised”6.

hin-

1 Koidula, “Kirjad omakseile”
2 Koidula, “Kirjad omakseile”
3 Koidula, “Kirjad omakseile”
4 Saretok, “Kajaja”
5 Parijõgi, “Kui isa kinkis raamatuid”
6 Rannamaa, “Kasuema”
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Juristi nõuanne

Hinnavõrdlus

Kuni puhkuse ajakava pole kinnitatud,
võib puhkusele jääda poolte

Värskendav
köögiviljakokteil

kokkuleppel

Stina

Lugeja küsib: Kas tööandja peab töötajale
puhkust andma enne puhkuse ajakava kinnitamist?
Vastab Tööinspektsiooni
nõustamisjurist Anneli
Lepik Uue aasta puhkuste
ajakavad on koostamisel ning
töötajail on taas tekkinud
küsimusi oma õiguste osas
puhkuse kasutamisel. Töölepingu seaduse kohaselt peab
tööandja hiljemalt märtsi
lõpuks koostama puhkuse
ajakava. Kavasse peab olema
märgitud põhipuhkus ja kasutamata põhipuhkus, kuid
vajadusel ka muud seaduses
ette nähtud puhkused, näiteks
õppe-, lapse- või mõni muu
puhkus.
Olukorras, mil puhkuse
ajakava on alles koostamisel,
võib töötaja põhipuhkusele
jääda vaid poolte kokkuleppel.
Küll võib töötaja kasutada
enne puhkuste ajakava
nitamist muid puhkusi nagu
näiteks õppepuhkus. Oma
soovist tuleb töötajal tööandjat

kin-

14 kalendripäeva ette

teavi-

tada kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis. Seega
tuleb töötajal ja tööandjal enne
puhkuste ajakava kinnitamist
põhipuhkuse osas kokkuleppele jõuda.
Siinkohal on sobiv viidata
seadusest tulenevale

erisu-

sele selle kohta, kes saavad
nõuda põhipuhkust ka enne

ajakava kinnitamist. Nimelt
peab tööandja arvestama puh-

kusesoove, mis tulevad seaduses nimetatud isikutelt ja
sätestatud olukordades. Õigus
nõuda põhipuhkust töötajale

sobival ajal on naisel vahetult
enne ja pärast rasedus- ja
sünnituspuhkust või vahetult
pärast lapsehoolduspuhkust.
Samuti on õigus põhipuhkus
soovitud ajal saada mehel
vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja
sünnituspuhkuse ajal.

Lisaks kuulub loetelusse
vanem, kes kasvatab kuni
seitsmeaastast last. Vanemal,

kes kasvatab seitsme- kuni
kümneaastast last, on õigus

põhipuhkusele lapse koolivaheajal. Samamoodi on
koolivaheajal õigus puhkusele

koolikohustuslikul alaealisel.
Puhkuste määramisel tuleb

arvesse võtta töötajate soove,
mis on mõistlikult ühitatavad

tööandja ettevõtte huvidega.
Oluline on samas ka teada,
et töötajale tuleb võimaldada
väljatöötatud puhkuse kasutamist enne puhkusenõude
aegumist. Kui tööandja pole
märtsi lõpuks ajakava siiski
kinnitanud, on töötajal õigus
teha avaldus ja alates aprillist
enda jaoks sobival ajal põhipuhkusele jääda. Avaldusega
saab põhipuhkust kasutada ka
juhul, kui ajakava on olemas,
kuid kogu põhipuhkust ei ole
ajakavasse kantud.
Mõlemal juhul tuleb avaldus esitada vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkusele
jäämist.

Andok

Nii nagu on tomatimahlaga,

see kas meeldib või ei meeldi
ja vahepealset olekut ei ole,
on ka köögiviljakokteilidega.
On inimesi, kes joovad neid
meeleldi, ja siis on inimesi,
kes neid isegi ei maitse.
Sellele vaatamata soovitan
vähemalt korra proovida
köögiviljasmuutit valmistada ja lasta end meeldivalt

üllatada.
Sel korral pakun retseptina
välja joogi, aga olgugi et

seda serveeritakse külmalt

ja klaasist, on tegemist kõhutäitega. Kuigi köögiviljadest

on võimalik valmistada väga
erinevaid smuutisid olenevalt

sellest, milliseid komponente
valida, pakun täna välja ühe,
mis sisaldab endas selliseid
vilju, mida reeglina kokku
panna ei osata või ei julgeta.
Seller on üks kohutavalt
ebapopulaarne

rohttaim,

tarvitavad üksnes üksikud
julged. Tal on tugev ja er istuv
maitse, mis küll ilmestab mõnusasti pajaroogi ja suppe,

kuid võib enda alla matta ka
teiste toiduainete maitse ja

NIPINURK

sellega rikkuda mõne sööja
jaoks elamuse. Selleris on
aga hulgaliselt kiudaineid,
kaltsiumi ja C-vitamiini.
Lisaks on tegemist ääretult
mahlase taimega, mis teeb
temast smuuti jaoks väga

Tee sõbrale

sobiliku toiduaine.

kommipuu

Punapeet on juba märksa
enam levinud meie

toidu-

laual, kuigi toorelt tarbivad
seda vähesed. Peet sisaldab

Ulvi Blande

kaunistuseks.

Kommipuud saab teha paljudes erinevates variantides ja
neid on huvitav ning lõbus

lepoti järgi vastava suurusega
tükk. Oaasis peab minema
tihedalt potti. Oasise asemel
võib kasutada ka penoplasti.
Mässi see paberisse ja pane
potti (vaata ülemistfotot).
Nüüd tee puu tüvi. Selleks
võta jämedam pulk (võib
võtta näiteks natuke kõvera
puuoksa) ja torka selle otsa
polüstüreenist pall. Torka
kogu kupatus potti.
Järgmisena hakka kaunista-

teha.
Puu tegemisel saab kasutada väga erinevaid komme.
Luksuslikuma variandi saab
läikiva paberiga Ferrero
kommidest, lapsemeelsema
näiteks vahukomme või marmelaadi kasutades.
Kommipuud saab kasutada
ka peolaual kaunistusena,
pakkudes külalistele võimalust maiustamiseks. Eriti
meeldivad need lastele.
Meie pakume variandi
lillepotti tehtud puust, mis
on kaunistatud

Kaunista.

kommidega.
Vaja läheb: anumat (sobib
lillepott, suurem tass, väiksem ämber) olenevalt stiilist,

millises soovite seadet teha;
jämedamat pulka puu tüve
jaoks, grillpulki, hambaorke,
polüstüreenist palli, lillesea-

de kuivoaasist, valik marmelaadikomme, krepp- või

siidipaberit, paela, paberlilli

tarvitamine meie maksale.
Smuutidesse sobib peet imeliselt, kuna on looduslikult
magus ja annab smuutile
kauni punaka värvuse.
Mahedalt magus värske
porgand ei jää mikrofloorat

hävitavate fütontsiidide
sisalduse poolest sibulast
ja küüslaugust maha, seega
aitab toore porgandi söömine

ma. Selleks murra hambaork
pooleks. Teravam ots lükka
penoplastist palli sisse ja teise
otsa pane marmelaadikomm.
Kata kogu pall kommidega.

marmelaadi-

märkimisväärselt palju mineraalaineid nagu kaalium,
magneesium, fosfor, koobalt,
jood, raudja ka B- ning C-vitamiini. Eriti hea on peedi

Tee nii: lõika oaasisest lil-

tunduvaltvähendadamikroobide hulka suuõõnes. Lisaks

katab ühe-kahe porgandi
söömine päevase A-vitamiini vajaduse. Tegemist on
smuutile ühe väärtusliku
lisandusena, mis ei anna
liialt tugevat maitset.
Õunas sisalduvad kiudained muutuvad kombineeri-

Konsum
Meie Toidukaubad

väsitavat trenni.

sisalduse reguleerimiseks

organismis, mis omakorda
aitab ennetada näiteks

Maxima

1,49

Mini-Rimi
Fotod: PINTEREST

-

Hinnad on seisuga 30.01.18

süda-

me-veresoonkonnahaigusi.
Õun on väga hea smuutikoostisosa, kuna on mahlane ja
magus ning õuna maitse on
meile üldjuhul väga tuttav ja

Vaja läheb: 2 sellerivart,
2 toorest peeti, 2 õuna, 2
porgandit
Tee nii: Puhasta, koori
ja tükelda köögiviljad ning
püreeri ühtlaseks smuutiks.

Serveeri kohe.
Retsept:

meeldiv.

Miks kogu seda kompotti
smuutina serveerida?

www.nami-nami.ee

Sel-

lepärast, et kuigi kõik need
toiduained on väga head ka
üksinda, on nad koos veelgi
tugevamad. Esialgselt on seda
retsepti pakutud segumahla

Rapla Talupoest leiad

ko-

dumaiseid alternatiive. Ka
seal on müügil Kadarbiku

talu porgandid 0,50 eurot

valmistamiseks, kuid smuuti
on oluliselt väärtuslikum
kui mahl, kuna säilitatud
on toiduainetes sisalduvad

kilo. Sama kilohind on ka

kiudained.

kilo maksab 1,80 eurot,
vere kuldreneti kilo aga 2,20

Olles ise seda smuutit proovinud, soovitan esmakord-

Endla talu peedil. Samuti on
talupoes kodumaiseid õunu.
Raplamaalt pärit sibulõuna

Rabi-

eurot.

Õun,

Porgand

Golden,

500 g

Kadarbiku,
1 kg

0,33 (Eesti)

1,59

-

0,45 (Eesti)
0,39 (Leedu)

1,59
2,49

0,28 (Läti)
0,29 (Eesti)

2,24
2,29

Peet

1,49
1,69

pi-

olulinerasvade koostisosade

1 kg

Selver

võib selleri tugev maitse

likuks koosluseks, mis on

tuna teiste õunas sisalduvate
toitainetega tervisele kasu-

Hispaania,
1 kg

-

setel köögiviljakokteilide
tarbijatel lisada ka näiteks
banaani, mis annaks juurde
magusust. Vastasel juhul

sut eemale peletada. Kui aga
köögiviljadest on juba saanud
head sõbrad, mõjub retsept ka
oma algupärasel kujul väga
kosutava ja värskendava
toidukorrana näiteks pärast

Seller

Et muuta puu elegantsemaks, lisage paelu, paberlilli,
liblikaid. Värvi ja stiili võib
valida sündmuse või tähtpäeva järgi.
NB! Kui teha suurem puu
ja raskemate kommidega, siis
peab jälgima, et puu ikka
anumas püsti seisab. Sellisel
puhul võib kasutada näiteks
kipsi, mis hoiab kõik paigas.

Foto: STINA ANDOK

mida toorelt ja värskena

-

0,59
0,54
0,55
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horoskoop
Kuu
veebruar
Horskop
JÄÄR

VÄHK

Veebruaris võib su ellu

Veebruari esimene pool

tulla palju uut ja huvitavat,

võib sinu jaoks olla mingis

eelkõige vaimses mõttes.

mõttes pöördepunkt, kus
pead oma tavapärases tegevuses midagi muutma.
Vajadus muutuse järele
on seda tõenäolisem, mida

Tunned suurt rõõmu oma
hobidest ja harrastustest

või avaneb sinu jaoks mõni
uus ja põnev teema.
Tuisukuu esimeses poo-

ja vanades harjumustes. Kui oled aga viimasel

tulemärgi esindajale põlemiseks hapnikku

ajal omaks võtnud uusi suhtumisi ja hoiakuid,

juurde annab.

siis koged nüüd edu ja rahulolu.
Veebruari esimesed 7-9 päeva võivad tekitada
sinus laisa ja hedonistliku meeleolu. Su soovid

uuendusi, samuti õppimist ja muud intellektuaalset tegevust. Seevastu kuu teises pooles
võiksid võimaluse korral aja maha võtta ja
endale veidirahulikumat elu lubada. Aeg sobib
selleks, et saada parem kontakt oma sisemise
Minaga, alateadvuse energiatega. Kindlasti ei
sobi veebruari teise poolega kiirustamine ega

rabelemine.
Umbes 17. veebruaril (+/- 8-9 päeva) sobiks
tegeleda salapäraste või müstiliste asjadega,
aga mitte juriidiliste toimingutega. Ka reisile
minek või suhtlemine välismaaga ei ole soovitav. Võimalikud on segadused, arusaamatused,
intriigid, ka otsene pettus ja vale.

ja tahtmised suurenevad, mistõttu võid endale
lubada asju, mis ei heida sulle mitte kõige

paremat valgust. Kuid mõõdukuse ehk siis
piisava enesekontrolli korral on see suurepärane aeg nii armuasjadeks kui ka seltskonnas
säramiseks. Suurema osa tuisukuust (ca 8.-26.
veebruar, kulminatsiooniga 17. veebruaril)
peaksid hoidma tervist nii ilma (külma) silmas
pidades kui ka maksale puhkust andes. Nimelt
võid olla ülitundlik nii ravimite, alkoholi kui
ka muude ainete suhtes. Su organism võib
reageerida ka päris süütule ainele ülitugevalt
või siis ebatavaliselt.

LÕVI
Küünlakuu võib panna

Sõnn

proovile sinu

empaatia-

Küünlakuus võivad paljud
asjad kulmineeruda. Positiivsel juhul võid nautida
oma tööde ja tegemiste vilju.
Kui aga oled laiselnud ja
seanahka vedanud, tabab
sind kriitika. Seega on käes

võime. Võivad tekkida
olukorrad, kus keegi vajab
su abi või lihtsaltmõistmist
ja ärakuulamist. Kõik üks
ühele suhted on veebruaris
olulised, kuid ka
ra keerulised. Pead olema diplomaat ja suutma

viljakoristuse aeg nii heas

end asetada oma partneri olukorda.
Kuu esimesed kümme päeva pead võib-olla
suutma üle olla mineviku mõjudest, mis võivad

kui ka halvas mõttes.
Veebruari esimene nädal või isegi dekaad

mõnevõr-

võib olla seotud paljude uute suhetega, eelkõige

sind takistada eluga edasi minemast. Või koh-

sotsiaalses plaanis. Kellestki võib palju reaalset

tad kedagi, kellega olid seotud minevikus. Seega

abi olla, ent on võimalik, et keegi lihtsalt

võivad kõik vanad suhted tavalisest suuremat

raiskab su aega (või ka raha ja muid ressursse).

rolli mängida – eriti just kuu esimesel poolel.
10. veebruari paiku (+/- 5-6 päeva) võid langeda
liialdustesse ning oma võimeid tugevasti üle
hinnata. Kuid see on soodne aeg kodu, pere ja
majapidamisega seonduvaks.
Suurema osa veebruarist (ca 8.-26. veebruar,
kulminatsioon 17. veebruar) peaksid hoiduma
riskist ja spekulatiivsest tegevusest. Sul
võib tekkida kiusatus midagi/kedagi kergelt

Oluline on suhetes teha õigeid valikuid.
Kuu teises pooles, eriti aga viimasel dekaadil,
on fookus meeskonnatööl ja erinevatel grupisuhetel. Olulisem on ka sõprus ja ühistel huvidel

ja hobidelpõhinevad suhted. Seevastu raha- ja
äriasjad võivad olla kerges mõõnas. Suuremate
tehingute puhul vajad kindlasti asjatundliku
spetsialisti nõuannet.
25. veebruaripaiku (+/- 7-8 päeva) tuleks sul
hoiduda kadedusest ja armukadedusest.

kätte saada või ajavad erinevad ahvatlused ja

Kuu esimesel dekaadil võid
kergesti segamini ajada töö
ja eraelu. Töised momendid
võivad haakuda su isikliku

eluga

–

kas tekib tööl ro-

mantiline hetk või räägid
kolleegidele oma kodustest
asjadest. Kolmas võimalus
on see, et oled lihtsalt laisk ja tunned end tööl
nagu kodus ehk ei tee tööd.

Teisel tasandil võivad veebruari esimesed

kümme päeva olla seotud idee või tõekspidamisega, mis sind jäägitult endasse haarab ja enam
lahti ei lase. Ka on võimalik maailmavaateline

konflikt või lahkarvamus.
17. veebruaril (aspekti mõju ca

8.-26. veebrua-

olla õnnestumiste aeg.

võib olla tavalisest olulisem kõik, mis seotud raha,
omandi, omamise, tarbimi-

olla petlik õnnetunne –

tunne, et sa ei saa kaotada.

nerdamise lainele. Nii või

Seega ära seo end mingi kahtlase ettevõtmisega,
milles lubatakse kiiret edu.

tekitada sinus soovi täiel rinnal elu nautida,
mistõttu püüad oma kohustuste eest põgeneda.
Sa oled loominguline, mänglev ja spontaanne,

teisiti ei suuda sa jääda objektiivseks ja kaldud
kas ühte või teise äärmusse. Teisel tasandil
võid veebruaris keskenduda sellele, mis on
sinu jaokskõige olulisem ja väärtuslikum. Olgu
selleks siis karjäär, raha, armastus, hobid, vabadus, iseseisvus, sest on ju raha ja tarbimine

kuid rutiinne töö võib sind lausa haigeks teha.

tihti „selle kõige tähtsama” aseaine.

Samas on tõenäoline romantiline seiklus või

Kuu esimesed 7 või ehk ka 10 päeva võivad

Küünlakuu teisel poolel, eriti kuu viimasel

Veebruari teisel poolel oled liikuvam, rohkem
on suhtlemist, juhuslikke kohtumisi, põgusaid
vestlusi. Samas võib ette tulla probleeme

dekaadil mängivad suuremat rolli tööasjad või

sidevahendite ja arvutiga, samuti valitseb oht

laiemalt üldse igapäevane argirutiin. Ka tervis

sattuda soovmõtlemiselibedale teele. Kuigi oled

lihtsalt mõni meeldiv sündmus.

võib suuremat tähelepanu nõuda. Söögi ja joogi

tavaliselt ratsionaalne ja kainelt kaalutlev, võid

suhtes oleks soovitav järgida tervislikku joont
ja mitte liialdada. Kui sul on lemmikloom, siis
tuleb ehk temaga rohkem tegeleda.

eriti kuu viimasel dekaadil lasta end mässida

SKORPION
Hundikuu esimesel kümnel päeval püüa asju ja
inimsuhteid võtta eelarvamusvabalt. Võid takerduda
mineviku mõjudesse või
lastetoa puudujääkidesse,
mis takistavad sind kaasa
minemast uue ja päevakajalisega. Samas on see üsna soodne aeg, et
kindlustada ja tugevdada oma elu „vundamenti” - seda, millele toetud ja mis annab sulle
kindlus- ja turvatunde.
Alates 11. veebruarist muutud märgatavalt
liikuvamaks ja seltskondlikumaks. Kodu,
mineviku ja harjumustega seonduvalt läheb
rõhk rohkem koduvälisele suhtlusele. Muutud
märksa leebemaks, paindlikumaks ja ka
dinguhimulisemaks, eriti veebruari viimasel
dekaadil, mil su loovus ja spontaansus on
kulminatsioonis. Võimalik on romantiline
afäär või mingi muu sündmus, mis sind erutab
ja pakub naudingut. Samas tuleks juhusuhete
loomisega olla ääretult ettevaatlik, kuna
valitseb suurenenud tõenäosus skandaaliks
või intriigiks.

nau-

unistuste ja illusioonide võrku.

VEEVALAJA
Tuisukuul kipud oma isiklikke probleeme liiga tõsiselt võtma. Sinu minapilt ja
suhtumine iseendasse võib
kannatada näiteks kellegi
kriitika tõttu.
Veebruari esimesel dekaadil peaksid hoiduma minevikku takerdumisest. Mõni sündmus minevikust võib takistada
sind vastu võtmast uusi väljakutseid. Samas
soosib aeg nii seltskondlikku elu kui ka armuasju – sinus on mingi magnetism, mis muudab
sind teiste silmis populaarseks. Oled edukas ka
töistes ja muudes ühiskondlikes suhetes, kuna
oled osav looma sidemeid vajalike inimestega.
Samas peaksid 11. veebruari ringis (+/päeva) hoiduma liiga suurte plaanide tegemisest ja oma võimete ja võimaluste ülehindamisest. Keskendu vaid kõige olulisemale
ja ära tegele mitme asjaga korraga. Vastasel
korral kasvavad sul asjad üle peaja oled suures

5-6

ajapuuduses.

Veebruari viimasel dekaadil tõuseb rohkem
fookusesse elu materiaalne ja praktiline pool.
Võid liiga palju kulutada, ostes näiteks mõne
ebavajaliku asja.

kiusatused ise sul pea segi.

KALAD

Ambur

Külma tuisukuu esimesel
poolel peaksid kindlasti

hoidma oma tervist, ja mitte ainult külma, vaid ka ületöötamist silmas pidades.
Tööd võibki palju olla, ent
see ei tähenda, et peaksid
end tööga ära tapma. Pinget
ja stressi saad vähendada sellega, et tegeled
vaid kõige olulisemaga. Enese killustamine

ehk mitme asjaga korraga tegelemine maksab
valusalt kätte. Vaimse töö tegijad peavad oma

„protsessori” jahutamiseks kindlasti ka füüsiliselt aktiivsed olema. Vastasel korral riskid

unehäirete või migreeniga. Tööga seoses võib
sul olla ka väga palju mõtteid ja ideid, aga neid
ei maksa koju või veelgi hullem voodisse
–

ril) kulmineerub Marsi-Neptuuni pingeseis, mis
peaks manitsema sind sotsiaalses-ühiskondlikus plaanis vastutustundlikult ja asjalikult
käituma. Võid kergesti teha midagi sellist, mis
heidab sulle halba varju.
Kuid kui oled loominguline tegija, võib see

Hundikuu esimesel poolel

õige tasakaalu kergeltvõtmise ja mängulisuse ning
kohusetunde ja asjalikkuse
vahel. Ka peaksid hoiduma

se, kasutamise, kulutamise,
kogumisega. Võid sattuda
nii ostumaania kui ka koo-

Neitsi
KAKSIKUD

KALJUKITS

Veebruaris peaksid leidma

riskide võtmisest. Sul võib

rohkem oled kinni rutiinis

les valitseb tugev õhuelement, mis sulle kui

Veebruari esimene pool soosib muutusi ja

KAALUD

–

kaasa võtta. Veebruari teisel poolel nõrgenevad

tööga seotud mõjutused ja esile kerkib suhete
teema. Veebruari viimasel dekaadil on
tilised suhtedkerged tekkima, kuid tõenäoliselt
ei suuda sa oma partnerit õiges valguses näha.
Ka ametlikes suhetes (lepingute sõlmimine
jne) kipud asju segamini ajama, unustama
kohtumisi jne.

roman-

kümme-

Veebruari esimeses pooles

Veebruari esimene

võid enda jaoks avastada

päevak on hea aeg poolikute
ettevõtmiste lõpetamiseks.
Uusi asju pole soovitav

mõne idee või mõttejupi,
millega asud mängima ja
avastad hiljem, et oled juba

täielikult selle mõtte vangis. Seega on oht langeda

mõne kinnisidee mõju alla.
Samuti võid teha liialt suurejoonelisi plaane

või kellelegi suure suuga midagi lubada, mida
sa hiljem täita ei suuda.

Positiivsel juhul oled võimeline tegema
rasket vaimset tööd ja seda ka nautima.
Alates 7.-8. veebruarist kuni peaaegu kuu
lõpuni moodustab Amburis liikuv jõuline ja
aktiivne Marss pingeseisu jõuetuse ja ebaselguse sümboli Neptuuniga. Seega pead hea
seisma selle eest, et sa end liialt ära ei väsitaks.
Hoia võimalusel madalamat tempot. Ka võid
olla ülitundlik alkoholi, ravimite ja erinevate
ainete suhtes.

Tuisukuu viimane kümmepäevak tõstab

maasjaolusid.

rohkem esile kodu, pere, lähisuhete ja

japidamisega (korteriga) seotud
Siin pead säilitama selge mõtlemise ja mitte
tegelikkust ilusamaks fantaseerima.

alustada. Samuti võiksid

hoida madalamat tempot

ja hoiduda end liialt väsitamast. Aeg soosib tegelemist millegi erilise ja
müstilisega.
Umbes 9. veebruarist kuni kuu lõpuni
peaksid Marsi ja Kalade valitseja Neptuuni
pingeseisu tõttu hoidma oma mainet ja mitte
minema kaasa kahtlaste ettevõtmistega. Seda
just sotsiaalses ja ühiskondlikus plaanis.
21. veebruari paiku (+/päeva) võid
Veenuse ja Neptuuni ühenduse tõttu armuda
või lihtsalt mõne inimese enda jaoks ilusaks
mõelda. Kuid roosade prillide asemel võid sel
ajal kanda ka musti ja näha kõike mustades värvides. Siiski on see parim aeg loominguliseks
tegevuseks, samuti ilu ja kunsti nautimiseks.

4-5

Küünlakuu viimasel dekaadil valitsevad
ülitugevad Kalade mõjud, mistõttu võivad
tugevalt välja lüüa sulle tüüpilised iseloomuomadused.
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Kohila
Raplma
Sõnumid uutele mängijatele
Sport
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ja nuar
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Siim Jõgis

VK/E-Service’i

Kohila
hooaeg Balti liigas on seni
kulgenud pehmelt öeldes üle kivide ja kändude.
Ometi tundub nüüd, et paistma hakkavad
mesed päikesekiired. Esmalt liitus naiskonnaga
kaks uut mängijat Ukrainast ning seejärel võeti
nende toel hooaja esimene võit Balti liiga põhi-

esi-

turniiril. Kohila naiskonna värsked täiendused
on Polina Liutikova (28) ja Julia Litvinenko (23).
Liutikova näol on tegemist
kogenud mängijaga, kes on
oma karjääri jooksul esin-

les, aga paar sõna vahetasime
ka vene keeles.

danud mitmeid klubisid nii

Polina, oled oma karjääri jooksul mänginud mitmes

Ukrainas, Venemaal, Itaalias,
Rumeenias, Poolas, Filipii-

nidel kui ka Indoneesias.

maailma

Tema kogemus tuleb tervele

riigis.

naiskonnalekindlasti kasuks,
sest tänavusel hooajal on
Kohila puhul tegemist väga
noore võistkonnaga. Julia
Litvinenko jaoks on Kohila

Miks

mõne Eesti võistkonna

jaoks on riik, keskkond ja

vastu?

võistkonnakaaslased kõik
uued. Ka võrkpalli mängustiil
on erinev. Näiteks Euroopas
mängitakse kiiremat võrkpalli kui Venemaal. Ma püüan
kiiresti Eestis kohaneda.
Julia: Ei ole keeruline.
Tunnen ennast hästi. Võibolla ainult see on harjumatu,
et me ei saanud hooajaeelseid
laagreid naiskonnaga kaasa
teha, et teisi mängijaid paremini tundma õppida, aga ma
ei usu, et sellest probleeme
tuleb.

Polina: Tegelikult mitte,
aga olin Kohila naiskonna kohta kuulnud, et nad
mängisid Meistrite Liigas ja
CEV karikasarjas ning neil

oli hea naiskond. Olen ise
võitnud CEV karikasarjas
pronksmedali, aga ma olin
siis 15-16-aastane.
Mis on sinu senine suurim saavutus spordis?
Polina: Sport on alati huvi-

tav, sest mängud ei ole kunagi
ühesugused.

Kas see muudab uude
keskkonda sisseelamise lihtsamaks,
et te liitusite
naiskonnaga

koos?

ot-

VK/E-Service esimene vä-

lisklubi. Mõlemad mängijad
on Eestis olnud ja Kohilaga
koos treeninud pisut rohkem
kui nädal aega. Kiidusõnu

nii uute võistkonnakaaslaste kui ka keskkonna

kohta lausuvad mõlemad.
Enne Eestisse tulekut nad

teineteist ei tundnud.Liutikova on pärit Ukraina
pealinnast Kiievist ja Litvinenko on pärit Poltava
linnast.
Kohila VK/E-Service’i
naiskonna abitreener Ingrid Kangur avaldas lootust,
et uute mängijate näol on
tegemist just nendega, kes
naiskonna praegusest kehvast seisust välja aitavad.
Esimesed märgid on igatahes

suu-

võidelda medalite nimel.
Kindlasti saab pildi selgemaks eeloleval nädalavahetusel, kui Kohila VK/E-Service
võõrustab kodusaalis kahte
Leedu naiskonda, Alytust ja
LSU-Atletas Kaunast.
Raplamaa Sõnumid istus
kahe uue mängijaga laua taha
Audentese spordihoones,
kus peetakse osa nende treeninguid. Teine osa toimub
loomulikult Kohilas. Juttu
ajasime enamasti inglise kee-

Polina: Me loodame, et nii
läheb ja teeme kõik endast

oleneva, et võita rohkem
mänge.

Julia: Teame, et Kohila
on varem järjest mänge kaotanud. Loodame, et edaspidi
nii ei lähe.
Polina, sina oled mänginud muuhulgas ka Filipiinidel ja Indoneesias.
Milline see kogemus sinu
jaoks oli?
Polina: Suurepärane. Nautisin seda aega väga. Täiesti
teistsugune maailm. See oli
küll teisel pool maakera, aga
oskan öelda ainult positiivseid sõnu. Hea oli näha, et nad
püüavad seal võrkpallitaset
tõsta, olgugi et tegemist ei
ole väga spordilembeste riikidega. Nad pingutavad, et
võrkpalli populariseerida
ja ma nägin, et see töötas.
Ka kohaliku kõrgliiga
tase oli kasvamas, sest
nad toovad palju häid

Polina: Jah, Filipiinidel räägivad kõik inglise

keeles. Indoneesias on see
väheke keerulisem.
Aga Eestis, mis keeles

Polina Liutikova ja Julia Litvinenko
kas puuduvad lülid, kes suunavad
Kohila tagasi võitudele?

jätkata
karjääri
just Eestis?

Foto: Siim Jõgis

Polina: Kuu aega
tagasi

detsembris

ei

olnud mul klubi ning olin
vabaagent. Sain pakkumise
tulla Eestisse ja mõtlesin, et
miks mitte proovida. Kaasa

aitas ka see, et minu sõber
Kateryna Dudnikova mängis

kaks aastat tagasi Kohila
naiskonnas. Olen temaga samas võistkonnas mänginud.
On sul varem olnud kokkupuudet Eesti võrkpalli-

ga? Oled näiteks mänginud

Olulised on meeskonnatöö,

kirg ja koostöö võistkonnakaaslastega. Minu jaoks on
see väljakutse. Sport on ka
võitlus iseendaga, et anda iga
päev endast parim.

Kas uue võistkonnaga
liitumine keset hooaega on

keeruline?
Polina: Õige pisut. Minu

Polina:
Jah, ma
arvan küll.
Mugav on see,
et saame omavahel
samas keeles rääkida.
Nii platsil kui ka mänguväliselt. Mängu ajal tuleb
geerida väga kiiresti ja siis
on hea, et saame üksteisest
hästi aru.

rea-

Pühapäeval mängis Ko-

hila võrkpalliklubi Balti
liigas Jelgava vastu ja sai
hooaja esimese võidu. Mis
tundeid see tekitab?
Polina: Võitmine tekitab
alati hea tunde. See on eriline

kas

sina

oled

esindanud?

mused tulema?

keeles?

-

Julia,

hakkavad paremad tule-

Kas põhiline suht-

sustasid

Peatreener Peeter Vahtraga
suhtleme vene keeles.

varem mõnda välisklubi

lus käis seal inglise

lii-

tabelisse esimene võit. Kui

Kas see võib olla hetk,

siin treeningud toimuvad?

kui Kohila naiskonnale

välismängijaid sisse.

positiivsed. Pühapäeval, 28.
jaanuaril alistati Balti
gas Läti naiskond Jelgava
tulemusega 1:3 ja kirjutati
nii edasi läheb, siis ehk
detakse end võidelda play-off
mängudele. Kangur selle
peale igal juhul loodab. Sealt
edasi avaneks juba võimalus

hetk, mis jääb meelde, sest see
on minu esimene võit uues
võistkonnas.

Julia: Ei ole, Kohila on
minu jaoks esimene ja mulle

väga meeldib siin. Päev-päevalt tunnen end aina mugava-

malt. Nii võistkonna, treeneri
kui ka uue keskkonna kohta
oskan öelda ainult häid sõnu.
Kas võrkpalli tase on
Balti liigas selline, mida te
ootasite?
Julia: Esmamulje järgi
võiks öelda, et tase on Eestis
madalam kui Ukrainas, aga
me püüame anda oma panuse,
et see oleks kõrgem.
Mis spordialadega olete
võrkpalli kõrvalt tegelenud?
Polina: Enne võrkpalliga
alustamist mängisin tennist
ja tegelesin natuke peotantsuga. Aga niipea kui võrkpalli
hakkasin mängima, tahtsingi
ainult sellega tegeleda.
Julia: Suviti olen mänginud

rannavõrkpalli

meistrivõistlustel Ukrainas.
Talispordialad meeldivad
mulle ka, aga nendega ma
professionaalsel tasemel ei
tegele.

Kas see oli sinu unistus
mängida võrkpalli profes-

sionaalsel tasemel?
Polina: Jah, oli küll. Olen
selle saavutanud, aga nüüd
tunnen, et kunagi ei ole hilja
õppida midagi uut ja püüda

uusi saavutusi.

Raplamaa JKkinnitati teise
liiga koosseisu
Raplamaa Sõnumid
Eesti jalgpalli liit kinnitas 2018. aasta hooajaks II
liiga koosseisu. Tavapäraselt on II liiga jaotatud
kaheks tsooniks – Põhi/Ida ja Lõuna/Lääs ning
mõlemas mängib 14 võistkonda. Raplamaa JK
osaleb sarnaselt eelmise aastaga Lõuna/Lääne
tsoonis. Kokku mängib II liigas 28 meeskonda üheteistkümnest
maakonnast. Lõuna/Lääne tsoonis mängivad järgmiselhooajal
Viimsi JK, JK Tabasalu, Türi Ganvix JK, Viljandi JK Tulevik
II, Tallinna JK Legion II, Raplamaa JK, FC Otepää, FC
saare II, Pärnu JK Vaprus II, Tõrva JK, Paide Linnameeskond
III, Pärnu JK Poseidon, JK Tallinna Kalev III ja Läänemaa
JK. Teise liiga hooaeg algab 24.-25. märtsil, viimane voor on
28. oktoobril.
Pärast meistrivõistluste lõppu teenivad II liiga piirkondade
Piirkondades teisele
võitjad õiguse tõusta otse Esiliiga

Kures-

B-sse.

kohale tulnud võistkonnad mängivad omavahel kodus-väljas
printsiibil ning selle võitja saab õiguse pidada üleminekumänge Esiliiga B-s kaheksanda koha saavutanud võistkonnaga.

Siim Jõgis

Eesti kõrgliigas
mängiv Kaitseliidu Rapla

maleva saalihoki
naiskond pidas pühapäeval, 28. jaanuaril

kohtumise Sparta
spordiseltsiga ning
võttis vastu 4:7 kaotuse.
Sadolini spordihoones toimunud mängu favoriidistaatust kandis selgelt Sparta
naiskond, kes juhib praegu

ka Eesti meistrivõistluste põhiturniiri. Ometi on ka Rapla
naiskonna esitused läinud
hooaja vältel aina paremaks

ning pühapäevane mäng oli
selle ehedaks näiteks.

Eesti kõrgliigas kestab iga
mäng 60 minutit, mis jagu-

neb kolmeks 20-minutiliseks
kolmandikuks. Pühapäevases

mängus visati enamik väravaid esimesel kolmandikul.

Esimesed viis minutit skoori
ei avanud, kuid siis hakkas

pihta tõeline väravatesadu.

Esmalt viis Diana Kaareste
tabamus Sparta 1:0 juhtima.
Vähem kui kaks minutit hiljem oli seis juba 2:0, kui täpne
oli Nea Sipola. Mõlemad olid
kaunid väravad, mis visati
ilusa söödumängu tulemusena. Kaitseliidu Rapla maleva
naiskond allaandmismärke
ei ilmutanud. Kaotusseisu
vähendas minimaalseks Piret
Paasi värav, kuid pärast seda

25

Rapla maleva naiskond Sport
andis Spartale lahingu, ent kaotas Raplma
viskasid vastased poole minutiga kaks väravat ja läksid
1:4 juhtima. Kolmeväravaline
kaotusseis oli küll suur, kuid
seis polnud kodunaiskonna
jaoks kaugeltki lootusetu.
Ka ise tegutseti rünnakul aktiivselt ning loodi võimalusi.

17.30 ehk mängu
lõpuni jäi
ja
kaks
pool miPall oli

veeremas

gu vastaste väravasse,

kui Sparta
puurilukk

Saskia
mak

Or-

suutis

teha tõrje ja
päästis

palli

nida, et esimene kolmandik

otse väravajoo-

oligi terve kohtumise kõige
põnevam ja resultatiivsem.

kust reageeris

nelt. Osa publi-

Teise kolmandiku esimesed

olukorrale hääle-

kümme minutit väravat ei

kalt, sest nende

näinud ning seejärel tuli neid

arvates ületas
pall väravajoone.
Ometi otsustas

kaks. Mõlemad viskasid Sparta mängijad (Merli Süvari ja

Kirke Pollisinski) ning nii
eduseisus 3:7. Kolmas kol-

kohtunik, et väravavaht jõudis õigel ajal jaole. Kõigest
pool minutit enne lõpuvilet,
kui võitja oli sisuliselt selge,

mandik kulges enamjaolt

jõudis pall lõpuks ikkagi

võitluslikult. Esimene elev

Sparta väravasse. Tabamus
läks kirja Tiiu Varikule.

alustati viimast kolmandik-

ku külaliste neljaväravalises

hetk tekkis, kui mängitud oli

Veel enne kohtumise lõppu
oli võimalus skoori teha ka
Sparta naiskonnal, kui nad
said karistusviske. Ometi
suutis Rapla väravavaht
Triinu Tuttenpal ohtliku
löögi tõrjuda ning nii jäi

lõplikuks seisuks 4:7. Kohtumise parimateks mängijateks valiti Piret Paas
kodunaiskonna ja Elina Liin
külaliste poolelt.
Kaitseliidu Rapla maleva
naiskond sel hooajal Eesti

meistrisarjas võidurõõmu
veel maitsnud ei ole. Järg-

mine võimalus võiduskoori
avamiseks tuleb 11. veebrua-

ril, kui Kiili spordihoones
minnakse

vastamisi

SK

LINK/Saku naiskonnaga.

Avis Utilitas Rapla alistas Tsmoki-Minski kindlalt 93:68
Rapla korvpallikool

kasvatas

edu üheksale punktile

21:12.

Neljapäeval, 25.
jaanuaril kohtusid
Balti liiga otsustavas mängus Avis
Utilitas Rapla ja Valgevene
meeskond Tsmoki-Minsk.
Kuigi Rapla oli play-offkoha
juba varem taganud, oli
nüüd oluline kindlustada
ka võimalikult kõrge asetus
nelja parema võistkonna
seas.
Esimene poolaeg oli väga tasavägine, kuid teisel poolajal pani Rapla
oma sõna maksma ning tagas 93:68
võiduga alagrupi kolmanda koha.
Mängust: Avis Utilitas Rapla
algviisikus jooksid väljakule Devonte Upson, Gert Dorbek, Indrek
Kajupank, Dominique Hawkins ja
Sven Kaldre. Rapla alustas mängu
enesekindlalt ning läks esimese
kahe ja poole minutiga juhtima 7:1.
Vastaste 6:0 spurdi järel oli veerandi
keskel seis viigis 7:7. Järgnes jällegi
Rapla 6:0 spurt, millele Tsmoki
vastas kolmese ja kahesega ning
Rapla juhtis vaid ühe punktiga 13:12.
Esimese veerandi lõpetas Rapla
omakorda 8:0 spurdiga ning viimasel
sekundil tabanud Cressleri kolmene

Teise veerandi algul tegid jällegi

vastased 6:0 spurdi, mis vähendas
Rapla edu kolmele punktile 23:20.

Rapla mängijad asusid kiirelt olukorda parandama ning kasvatasid
vahe seitsmele punktile 27:20. Valgevenelased võitlesid seepeale veelgi

visamalt ning vahe oli kiiresti nüüd
juba vaid kaks punkti 27:25. Teise

veerandi kaotas Rapla meeskond
13:20, kuid kokkuvõttes võitis esime-

se poolaja siiski kahe punktiga 34:32.
Kolmandal veerandil sai Rapla

enesekindluse tagasi ning vahe hakkas järjest suurenema. Veerandaja
keskel oli Rapla edu juba üheksa
punkti 49:40. Kuigi võit ei olnud veel
kindel, oli kolmanda veerandi lõppedes olukord Rapla jaoks soodne ning
viimasele veerandile mindi vastu
eduseisul 64:53. Neljandal veerandil
pani Rapla täiskäigul edasi ning
Tsmokil enam mängu tagasi tulla
ei õnnestunud. Mäng lõppes Rapla
25punktise võiduga 93:68.
Mänguminuteid said sel korral
kõik ülesantud mängijad, kellest
resultatiivsemad olid Dominique
Hawkins (19 p, 5 rs), Nolan Cressler
(18 p, 5 rs), Devonte Upson (14 p,
12 lp), Kustas Põldoja (11 p, 5 lp) ja
Sven Kaldre (10 p). Järgmine mäng
mängitakse juba täna, 31. jaanuaril
Leedus, kui Balti liiga põhiturniiri

viimases mängus läheb Avis Utilitas
Rapla vastamisi Šiauliaiga.
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peaae-

Paas kirja teise värava ning

Tõele au andes tuleb mai-

Foto: SIIM SOLMAN

nutit.

Selle tulemusena sai Piret
seis oli 2:4. Enne kolmandiku
lõppu jõudsid mõlemad naiskonnad veel korra sihile ning
kahekümne minuti järel oli
seis 3:5 külaliste kasuks. Rapla värava autoriks märgiti
protokolli Kristi Toomla.

Kaitseliidu Rapla maleva
ründaja Mai Laurimaa
mängis selles episoodis
vastase üle.

Devonte

Upsoni panus oli 14 punkti ja 12 lauapalli. Upsonist on saanud Rapla jaoks asendamatu korvialune jõud.
Foto: SIIM SOLMAN
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TÖÖPAKKUMISE NIMETUS

K ANdId.TäHTAEg

ASUKOHT

TÖÖANdjA

Laotööline

Uusküla

Pal Plast OÜ

Lukksepp-seadistaja

Rapla linn

Solbritt OÜ

04.02.2018
09.02.2018

Transporttööline

Rapla linn

Solbritt OÜ

10.02.2018

Õmbleja-juurdelõikaja

Rapla linn
Rapla linn
Rapla linn

Uniplast OÜ
Rapla Tarbijate Ühistu
Rapla Vallavalitsus
Rapla Tarbijate Ühistu

10.02.2018
10.02.2018

Müüja

Direktor

25.02.2018
24.02.2018
01.02.2018

Müüja-klienditeenindaja

Rapla linn
Rapla linn

Õde

Rapla linn

Bioanalüütik

Rapla linn

Raplamaa Haigla SA

17.02.2018

Maaparanduse peaspetsialist

Rapla linn
Rapla linn

Põllumajandusamet
Dive Eesti OÜ

04.02.2018

Purila küla

Allied Timber OÜ

Purila küla
Alu alevik

Combitrans OÜ
Rapla Metall OÜ

Puidupingi operaator

Rapla vald
Rapla vald

Lüpsja-farmitööline

Karitsa küla

Brightway OÜ
Brightway OÜ
Kaiu LT OÜ

Hotelli administraator

Pajaka küla
Märjamaa alev

Ruunawere Hotell OÜ
Viastop Toitlustus OÜ

Kokk

Testklient
Operaator
Autojuht

Metallitöö lukksepp
Tootmistööline

Antra OÜ

Raplamaa Haigla

14.02.2018

SA

09.02.2018
02.02.2018
18.02.2018
14.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
23.02.2018

Kasti küla

Brentex OÜ

02.02.2018
19.02.2018
22.02.2018

Müüja-klienditeenindaja

Urge küla

Klienditeenindaja-baaridaam

Loone küla

Circle K Eesti AS
Loone Baar OÜ

05.02.2018
19.02.2018

Kalandritöötaja

Kohila alev

Tallinna Pesumaja OÜ

Administraator-klienditeenindaja
Rataslaaduri juht

Kohila alev

Fleur OÜ

18.02.2018
03.02.2018

Kohila alev

Kohila Vineer OÜ

Kohila alev

Kohila Vineer OÜ

Klienditeenindaja-baaridaam
Autojuht

Tõstukijuht
Operaator

06.02.2018
11.02.2018
21.02.2018

Kohila alev

Kohila Vineer OÜ

Kohila alev

Kohila Vineer OÜ

Kohila alev

Kohila Vineer OÜ

23.02.2018
09.02.2018

Kohila alev
Hageri alevik

KP Factory OÜ
KMT Prefab OÜ

09.02.2018
06.02.2018

Höövliliini operaator

Kehtna alevik
Kehtna alevik

Vindor OÜ
Vindor OÜ

Hooldaja

Kalbu küla

Elupuu MTÜ

Abitööline

Kaerepere

Klaasivormimismasina operaator

Järvakandi alev

O-I Production Estonia AS

02.02.2018
16.02.2018

Puhastusteenindaja

Järvakandi alev

SOL Baltics OÜ

02.02.2018

Järvakandi alev

Rapla Tarbijate Ühistu

10.02.2018
10.02.2018

Vineeri kvaliteedi

kontrollija

Katelseadme operaator
Tootmise

planeerija

Majaelementide valmistaja
Tootmise planeerija

Müüja (lapsehoolduspuhkuse

asendaja)

alevik

16.02.2018
16.02.2018
15.02.2018

Baltic Restaurants Estonia AS

Müüja (puhkuste asendaja)

Järvakandi alev

Abitööline

Järlepa küla

Rapla Tarbijate Ühistu
Allen Marine OÜ

Puusepp

Juuru alevik

Arca Nova Element OÜ

Veoautojuht-ekspediitor

Rapla maakond

Odien OÜ

05.02.2018

Katuseehitaja

Rapla maakond

TK Katused OÜ

09.02.2018

10.02.2018
24.02.2018

www.tootukassa.ee.Töötukassa Raplamaa osakond Tallinna mnt 14, 79513 Rapla.
Tel: 483 0140, rapla@tootukassa.ee

Hea metSaomaniK!
oStame: kasvavat metsa,
metsamaad, palki ja paberipuitu,
küttepuitu ja võsa-raiejäätmeid.
Rapla Vallavolikogu 25.01.2018 otsusega nr 10 algatati Väike-Küünimäe maaüksuse üldplaneeringut
muutva DETAILPLANEERINGU koostamine.
suurusega ca 3,4 ha hõlmab Rapla
vallas Kuku külas
(katastritunnus
66903:003:0256), Kuuse tn 7 (66903:003:0252), Kuuse tn
9 (66903:003:0253), Kuuse tn 11 (66903:003:0254) ja
se tänav L3 (66903:003:0255) kinnistuid. Planeeringuala
piirneb põhjast Küünimäe, idast Vana-Viljandi mnt 1 ning
Jaama tn 11 kinnistutega ning edelast raudteega.

Planeeringuala

Väike-Küünimäe

Kuu-

Planeeringu eesmärk on sätestada tingimused kuni 5
üksikelamu püstitamiseks. Detailplaneeringu vajadus
tuleneb valla üldplaneeringust. Planeeringu koostamise
käigus on vajalik analüüsida raudtee põhjustatavat
ringut; täiendavate uuringute vajadus pole ilmnenud.
Planeeringu kohta lähemalt: http://rapla.kovtp.ee/alga-

häi-

tamine.

Metsakinnistuteja raide ost

Tel: 5148238, 5038777
Metsä Forest Eesti AS

e-mail: eesti@metsagroup.com

(sobivad ka osaliselt raiutud ja hüpoteegiga koormatud metsakinnistud).
Aitame metsakavade koostamisel

ja paberite vormistamisel.

Tel 525 9788, harry@grundar.ee

faks 443 0376, Tehnika 15, Paikuse

Rapla Vallavolikogu 25.01.2018 otsusega nr 11 algatati
Rap la linnas Sauna tn 8 kinnistu üldplaneeringut muutva DETAILPLANEERINGU koostamine.

Planeeringuala suurusega ca 0,2 ha hõlmab Rapla linnas
Sauna tn 8 kinnistut (katastritunnus 66901:001:0870). Planeeringuala piirneb kirdest Sauna tn 6, edelast Sauna tn 10,
loodest Sauna tn 8a ja Talve tn 3 kinnistutega ning kagust
Sauna tänavaga. Planeeringu eesmärk on sätestada olemasoleva hoone korterelamuks ümberehitamise
sed. Detailplaneeringu vajadus tuleneb valla
üldplaneeringust. Planeeringu koostamise
käigus on vajalik värskendada olemasolevat
geoalust; täiendavate uuringute vajadus
pole ilmnenud.
Planeeringu kohta lähemalt:

http://rapla.kovtp.ee/algatamine.

tingimu-

Sinu tehtud
huvitav
fototabamuS

ootab lehes
avaldamist!
Saada foto@sonumid.ee
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OSTETAKSE

TÖÖPAKKUMISED

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

AS SOLBRITT pakub tööd
SEADISTAJALE ja TRANSPORDITÖÖLISELE
(väljaõpe kohapeal).

Vanametalli kokkuost Agrovaru

territooriumil E-R 9-17, L9-14.
Tel 505 8637,

www.feralmet.ee

metsakinnistuid ja kasvavat
metsa. Tel 502 4895;
info@pajakapuit.ee

OÜ ESTEST PR ostab põlluja metsamaad. Tel 504 5215,

514 5215, info@est-land.ee
krunt Rapla linnas või linna piiril.
Tel 5553 7154
Timberstock OÜ ostab lehtpuuenamusega metsakinnistuid ja
raieõiguseid. Küsi pakkumist tel
507 1150 timber@timberstock.ee

garaaž Raplas Mahlamäe piirkonnas. Tel 514 2920
Sierra, Scopio,

BMW.

Hind kuni

600 €. Tel 5809 6086

Kaius Toomja külas peenemat 4-7
m kuuse- või männipalki ja latte
kerghoonete ehituseks. Lattidele
kuni 5 m saan ka ise järele tulla.
Tel 511 9328

vanu jalg-ja mootorrattaid, võrre
ning nende varuosi. Võivad olla
ka mittekomplektsed.
Samuti pakuvad huvi erinevad vanaaegsed esemed.
Tel 508 6947

ha.

maja Märjamaal, 2,7
Tel 5342 1564

1-toaline 27,6 m² keskküttega
korter Raplas, vajab remonti,
asub IV korrusel. Hind 14 000
Tel 522 8882

Tel 524 8998, 489 0412, 489 0400 või tulla kohale aadressil: Rapla, Viljandi mnt 91

Valgu Põhikool vajab kohe
FÜÜSIKA, KEEMIA, LOODUSÕPETUSE ja
MATEMAATIKA ASENDUSÕPETAJAT.
Tunnid III kooliastmes.
Info tel 522 7167 (direktor )

OÜ Expolio otsib seoses töömahu suurenemisega oma kollektiivi MAALREID.

Agomer Rehvid OÜ otsib REHVITEHNIKUT.

€.

3-toal krt (59,1 m²) Raplas Lõuna
tn, garaaž Tallinna mnt ja väike
remontivajav suvila Uuskülas.
Tel 505 9341

Täpsema info saamiseks võtta ühendust
telefonil 5333 8575 või expolio@expolio.ee

TEENUS

Soojuspumpade remont, müük
ja paigaldus, kodumasinate ja
sõiduki kliimaseadmete
remont. Tel 5330 1720
www.kulmaline.ee
Bussiteenus 8 kuni 82 kohta.
Helista tel 5330 7447,
sivaauto2007@gmail.com

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

MTÜ Elupuu Kehtna Hooldekodu pakub tööd

HOOLDAJATE ASENDAJALE.
Tähtajatu töösuhe. Koormus 0,75. Töö vahetus-

tes graafiku

alusel.

mootorra-

Nõudmised kandidaadile:
Tehniline taip, korrektsus, täpsus, valmisolek iseseisvaks tööks, hea pingetaluvus.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus rehvitehnikuna.
Ettevõte pakub:
Väljaõpet, meeldivat kollektiivi, kindlat töötasu.
Tööle asumine esimesel võimalusel.
CV-d ootame aadressile info@agomer.ee
Lisaküsimuste korral tel 489 6332

Lisainfo tel 5301 5141,489 2141 või

direktor.elupuu@gmail.com

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

Ohtlike puude langetamine. Tel
5663 2968 või 5340 2068

Reh-

Südamlik kaastunne

tel 5818 8986

Kanarbiku talu müüb poolkuiva
leppa ja sangleppa 30, 33, 38,
50, 60, 70 cm. Vedu al 5 rm. Tel
5373 7294

Rapla Kütteäris puidubriketti,
pelleteid, kaminapuid kotis. Vedu
tasuta. Tel 5563 6856
Toorest lehtpuud, hind al 30
metsakuiv okaspuu al 35 €.
Laotud puude tarne 10 ja 15
rm autoga, transport hinnas.
Tel 502 4895

Hoonete soojustamine

laga. Konsultatsioon

puistevil-

objektil

ken@puistemees.ee,

www.puistemees.ee

Üldehitus, katuse-, fassaadi-ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476
mehitus@gmail.com

0,8 €.

otse tootjalt pakitud kase puitbrikett, turbabrikett al 140 €, pellet
al 175 €, kivisüsi 25 kg kotis, klotsid võrgus. Vedu. Tel 506 8501

Eidapere koolipere

Kaani-ja kuputeraapia Raplas.
Tel 5689 1193, peep73@hot.ee
Eesti Elektrimootorid OÜ Raplas
remondib ja mähib elektrimootoreid. Tel 5333 5313
www.eestielektrimootorid.ee

väike-

Tapamaja müüb emise lihakehasid kohaletoomisega. Info tel
5351 7414

Einar Kurruskile kalli

sein.

mure kivine
Tõde valus on uskuda,
raske kaotuse lein…

Sügav kaastunne kallile
vennanaisele perega armsa

URMAS
TUURMANNI

ISA
ootamatu kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Erika ja Kalle

TANEL LINNU

traagilise surma puhul.

Kui on sõnad hästi vaiksed
peatuvad nad suul.

ISA

Kui on päevad hästi vaiksed
vaikinud on tuul.

surma puhul.
Töökaaslased

MTÜ-st

Elupuu

Südamlik kaastunne

Riho Rahuojale ema
Südamlik kaastunne

NAIMA TREINBERGI

Üllele ja Rihole perega

tasuta.

hulgi, kohaletoomisega. Info tel
5196 2628 või 5351 7414

Südamlik kaastunne
abikaasa

Tiiale

Margus perega

m.

soodsa hinnaga talusealiha.
Vajadusel tükeldame. Info tel
505 9151,5354 3002

Kallis Tiiu!

Avaldame kaastunnet

Sõidu alustamine 2 €.
Ootetund 15 €. Kilomeetri hind

ehituslikku saematerjali, servamata lauda, lepalauda, terrassi-,
voodri-ja põrandalauda. Pikkused 3 6
Laudade värvimine.
Vedu
Tel 528 2268

saunaahjusid, kaminaid, pliite.
Soodsalt. Tel 505 4355

Elutee
liig lühikeseks jäi...
Sügav kaastunne

Kolleegid Amservist

Raplamaa Takso. Telli tel 5811

kvaliteetselt kuivi kasepuid 40 L
võrkkotis. Tel 5199 0506

Lõhutud küttepuude müük. Telli
varakult ja võidad hinnas! Küsi
pakkumist tel 5192 2723 või 600
5323 Holmes&Meyers

politseijaoskonnast

armsa poja ja isa

kaotuse puhul.

kuivi pakitud kütteklotse ja

kuivi küttepuid lahtiselt ja võrgus.
Tel 503 6941

Sügav kaastunne Lainele,
Rasmusele, Laurale
ja teistele lähedastele

Valge päeva on varjanud

5904.

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

iga teelesaatmine kurb…

Kadile kalli
VENNA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Rapla

TANEL LINNU

Lõhutud ja saetud lepa küttepuud
nii lahtiselt kui võrkkotis. Müüme
ka puitbriketti. Vedu.
Tel 516 6305
kaminapuid, pelleteid ning pui-

Iga lahkumine on raske,

tasuta. Tel 501 6689,

€,

suitsuvorsti ja maasinki

Töö kirjeldus:
Sõidu-ja veoautode, muu rasketehnika ja

taste rehvitööde teostamine.

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

MÜÜAKSE

-

e

(piimatööstus).

NAIMA TREINBERGI

Kui on süda hästi vaikne
vahest siis on öö…

Kallis Laine perega!
Oleme leinas Sinuga
Su poja

TANELI

traagilise lahkumise valus.
Järvakandi Segakoor,
Järvakandi Kultuurihalli kollektiivid ja töötajad

surma puhul.
KÜ Staadioni 12 elanikud

Südamlik kaastunne
Lainele, Martale ja
Triinule
kalli poja ja venna

surma puhul.

Muidugi

Asta, Elli, Elli, Lemmi ja
perekonnad Runno ja Ruus

ma kuulun tähtedele –
ja nemadkuuluvad mulle,

TANELI

see on ühe ränduri jaoks

kaotuse puhul.

Eidapere rahvamaja,
raamatukogu ja lasteaed

Mälestame ja avaldame
kaastunnet lastele

peredega kalli ema
Aare Hein vee!
Südamlik kaastunne kalli

EMA

kaotuse puhul.

NAIMA TREINBERGI
kaotuse puhul.

tohutu rikkus,
kui kogemata magama jään
olen kõigest ilma,
siis on uni ja igavik.

(Indrek Hirv)
Südamlik tänu teile,
et tulite saatma meie kallist
MAI MEIS ALU

31. VII 1942 11. I 2018
–

üle aasta munenud munakanasid. Hind 2 €/tk. Transpordivõimalus. Tel 513 4768

Kaaslased valimisliidust
Ühinenud Kogukond

Kaaslased tantsurühmast
Igihaljad

Vennalapsed peredega

KuRalptlmsaed
Sõnumid

31.

ja nuar

2018

28

Kuhu

min a

Raplma

Sõnumid

31.

ja nuar

2018

KINO

Mahtra sõda”
Muuseum avatud T-L kl 11-16

lasteraamatuillustratsioonide näitus
Kehtna raamatukogu

SILLAOTSA TALUMUUSEUM

Kohila gümnaasiumi õpilastööde näitus
„Graafilised maastikud“ (lasteosakond)
Läbi ajalõimede: Hageri kihelkonna
rahvarõivad ja Hageri kindakirjalised vaibad
(avamine 2. veebruar kl 17)
Kohila raamatukogu

MÄRJAMAA HELK
„Stalini surm“ (UK-Prantsusmaa, alla
14aastastele keelatud)
31. jaanuar kl 21.20
1. veebruar kl 19.10
„Labürindijooksja: Surma ravim“ (USA)
31. jaanuar kl 16.40,19.10
1. veebruar kl 16.40, 21.10
„Fiksikud: Suur saladus“ (Venemaa joonisfilm,
eesti keeles)
2. veebruar kl 15
4. veebruar kl 15
6. veebruar kl 15
„Salajased paberid“ (USA)
2. veebruar kl 17,19.10
7. veebruar kl 19.10
„Süngeim tund“ (USA)
2. veebruar kl 21.20
4. veebruar kl 21.20
6. veebruar kl 16.45,19.10
„Kolm reklaamtahvlit linna servas“ (USA, alla
14aastastele keelatud)
4. veebruar kl 17,19.10
6. veebruar kl 21.30
„Paha lugu“ (Eesti)
5. veebruar kl 17,19,21
„Kutsu mind oma nimega“ (ItaaliaPrantsusmaa-USA)

7. veebruar kl 16.45, 21.20

JUURU RAHVAMAJA
„Igitee“ (Eesti-Soome-Rootsi)
2. veebruar kl 19

JÄRVAKANDI KULTUURIHALL
„Rohelised kassid“ (Eesti)
2. veebruar kl 18
Pannkoogi/kinohommik„Nukatuka
metsarahvas“ (Norra animafilm)
4. veebruar kl 11
RAPLA KULTUURIKESKUS
„Igitee“ (Eesti-Soome-Rootsi)
1. veebruar kl 19

MUUSEUM
JÄRVAKANDI KLAASIMUUSEUM
Näitus “Tarbeklaasi kunstniku Pilvi Ojamaa
klaastooteid aastaist 1965-1992”

Püsiväljapanek “136 aastat Järvakandi
klaasitööstust”

“Tindipotid ja -pudelid Järvakandi

klaasimuuseumi kogudest”
Muuseum avatud etteteatamisel (kuni 1. mai),

Näitus “Sammudes Eesti Vabariiki”
“Velise vallavalitsuse tegemised aastatel 19181944 Rahvusarhiivi materjalide põhjal”
Püsinäitus “Märjamaa ja Vigala kihelkonna

inimeste ning aja lugu”
Avatud

E-R kl 10-17, L-P tellimisel

PMakro klassi võistlus korvpallis
Rapla korvpallikool, 3. veebruar algusega kl 10

PU16-klassi Eesti MV korvpallis: Raplamaa vs
BC Tartu
Rapla, Sadolini spordihoone, 3. veebruar kl 12

HAGERI MUUSEUM

Rapla kunstiklubi näitus
KohilaTornigalerii (Kohila, Viljandi mnt 1).

„Meierahva rõivas“
Püsinäitused “Maa-apteek”, “Kihelkonnakeskus

Näitus on avatud kiriku lahtioleku aegadel,
muul ajal helistada 5623 0741.

Hageri” (fotonäitus)
11 -16, tel 5648 3828 või 55560117

Avatud T, K, N kl

„Meie kasvamine kunstikoolis. Maarja
Paalamaa, Anni Paisu ja Martin Toometi näitus

(lastekogus)
Fotonäitus „Haapsalu Vabadussõja

TEATER
„Emadepäev“. Ugala teater
Märjamaa rahvamaja, 31. jaanuar kl 19
„Elu on parim meelelahutus“ Andrus Vaarik,
Komöödiateater
Kuimetsa rahvamaja, 5. veebruar kl 19
-

mälestussammas vanadel fotodel“
(avamine 2. veebruar kl 13.15)
Kasuline kokaraamat

Kellassepp Mihhail Karpenko laua-ja
seinakellade näitus (kodulootoas)
Märjamaa valla raamatukogu
Eesti Kunstikoolide Liidu õpetajate näitus

KOOLITUS/LOENG

“Suvised elamused kuivnõela ja
monotüüpiaga”
Märjamaa rahvamaja Ly galerii

Kirivöö kursus

Märjamaa rahvamaja, 1. veebruar

MITMESUGUST
Tantsuõhtu Saku puhkpilliorkestriga
Hageri rahvamaja, 2. veebruar kl 19

Algajate kodutütarde laager
Märjamaa noortekeskus, 3. veebruar
Laste trall
Kuimetsa rahvamaja, 3. veebruar kl 12-15

Doonoripäev
Rapla kultuurikeskus, 5. veebruar kl 10-14

Helisevad metsamuinasjutud mudilastele ja
täiskasvanutele
Rapla keskraamatukogu, 6. veebruar kl 17.30
Naerujooga „Naer on terviseks!“
Angala Väekoda (Rapla,Tallinna mnt 42),
6. veebruar kl 18

Anu Altmetsa maalinäitus
Raikküla kultuurikeskus, näituse külastamiseks
helistada tel 516 0783
Janika Valdmanni fotonäitus “Eesti etno”
Meie raamatukogu 100 vanimat raamatut

MAHTRA TALU RAHVAMUUSEUM

Järvakandi kunstikooli õpilastööde näitus
Järvakandi kultuurihall

Jalgpalliturniir RJK Saalikarikad 2018
Rapla, Sadolini spordihoone, 4. veebruar
XXVI talimängude maleturniir
Kaiu põhikooli võimla, 4. veebruar kl 10
TU14-klassi Eesti MV korvpallis: Rapla
Korvpallikool vs BC Kalev STAR
Rapla korvpallikool, 4. veebruar algusega kl 11

Naiste Balti liiga võrkpallis: Kohila VK/
E-Service vs TK-Kaunas ASU
Kohila spordikompleks, 4. veebruar kl 12

Alu spordihoone, 4. veebruar kl 18.45

Rapla keskraamatukogu
„Voog“. Ave Macphaili maalide näitusmüük
Pargi resto
Lilian Mosolaineni maalid
Rapla kultuurikeskuse Rütmani galerii

JaakKadariku fotode ja fotogrammide näitus
Valge" (avamine 2. veebruaril kl 18)
Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskus (Rapla,Tallinna

"Must

&

mnt 3b)

Einu Ehase mälestusturniir ja maakonna MV
kabes
Kaiu, 3. veebruar

Pilt ja raamat. Made Balbati

Naiste Balti liiga võrkpallis: Kohila VK/
E-Service vs Alytaus-Jotvingiai
Kohila spordikompleks, 3. veebruar kl 17

tööd

suusatamises, klassika sprint
Rapla, 3. veebruar kl 12

Näitus “Mahtra tegijad”

Alexela meistriliiga korvpallis: Avis Utilitas
Rapla vs BC Kalev/ Cramo
Rapla, Sadolini spordihoone, 3. veebruar kl 17

PU18-klassi Eesti MV korvpallis: Raplamaa vs
KK Paulus

KoMo KVV etapp ja maakonna MV

Näitus “Mahtra tegijad”
Mahtra talurahvamuuseum

Saalijalgpalli esiliiga: JK Kohila vs
Tallinna FC Cosmos II
Kohila spordikompleks, 3. veebruar kl 13

Aileen Umala näitus„Rännak”
Õpilaste fotokonkursi „Liikumine” parimad

SPORT

NÄITUS

tel 518 2610 ja 5390 4677

Püsinäitus “Eesti talupoja elu 19. sajandil ja

XXVI talimängude kabeturniir
Kaiu põhikooli võimla, 3. veebruar kl 10

OlyBet naiste korvpalliliiga: Payless Rapla vs
Keila Korvpallikool
Rapla, Sadolini spordihoone, 7. veebruar kl 18.30

KIRIKUTEATED
EELK RAPLA MAARJA-MAGDALEENA KIRIK
Piiblitund teemal "Jumala riik"
Pastoraadi inglisaal, 1. veebruar kl 17
Armulauaga jumalateenistus
4. veebruar kl 12
Kevadine leerikool alustab 4. veebruaril,
kogunemine kirikus pärast jumalateenistust
kl 13.30

EELK JÄRVAKANDI PAULUSE KIRIK
Armulauaga jumalateenistus, järgneb
koguduse täiskogu koosolek
4. veebruar kl 15

Ootame teateid sündmuste kohta iga nädala reedeks meiliaadressil kuulutused@sonumid.ee. Tel 489 2130. Järgmine "KUHU MINNA" ilmub 7. veebruari lehes.

Rändnäitus “100 teraviljapeenart” jõudis Rapla ühisgümnaasiumisse
Siim Jõgis

eestvedamisel. Kunstnik

Epp Margna

kujundatud

näitusel on seitsmel stendil kajastatud algatuse “100

Teisipäeva, 30. jaanuari hommikul pandi
Rapla ühisgümnaasiumis üles rändnäitus
“100 teraviljapeenart”. Kooli direktori
kohusetäitja Tõnis Blank ütles, et see
paigutati seitsmele stendile ning see

teraviljapeenart” osalejate tegevus. Mullu kevadel

asendab eelmist metsateemalist näitust.

omavalitsused lausa ostsid näituse oma haridus-

Eelkõige on näitus mõeldud küll õpilastele ja koolipersonalile, aga Blank sõnas,
et selle vastu võiksid huvi tunda ka teised
inimesed.

Põllumajandus-ja haridusteemaline näitus “100
teraviljapeenart” valmis Urvaste Külade Seltsi

rajati kõigis maakondades kaheksa kodumaise
tera-ja kaunviljasordiga peenart ehk kokku 100.
Näitust sobib kasutada õppevahendina koolides
ja lasteaedades nii loodusainete, eesti keele kui
ka ajalootundides. Näiteks Viljandi- ja Valgamaa
asutustele.

Viljandi vallavanem Ene Saar tegi volikogu
liikmetele ettepaneku toetada vallale kahe näituse
ostmist, kandes selleks vallavalitsuse arvele 17 eurot, mille maksid kõik volikogu liikmed. Nüüd ongi
Viljandi vallas kaks näitust. Vastavalt kokkuleppele
jääb näitus Rapla ühisgümnaasiumisse pisut vähem
kui kuuks ajaks, kuni 22. veebruarini. See paigaldati

teise korruse fuajeesse. Ei maksa imestada, kui tänapäeva noored ei tee vahet rukkil, odral, kaeral ega
teistel teraviljadel. Näitusest “100 teraviljapeenart”
peaks selle probleemi lahendamisel tõhusat abi
olema. Pärast 22. veebruari liigub näitus ühisgümnaasiumist edasi Pärnumaale.
Mis puudutab mullu kevadel rajatud sadat
teraviljapeenart, siis Raplamaal oli peenrarajajaid
igas uues vallas.Kohila vallaskaks (Sutlema lasteaed
Linnupesa ja Toomas Torb), Märjamaa vallas kolm
(Tarmo Nakkurt, Viktor Jakimainen ja Sillaotsa
talumuuseum), Rapla vallas Viio Aitsam ning Kehtna
vallas Katrin Pink. Algatus “100 teraviljapeenart” on
ka EV100 kingituste nimekirjas. Peenranäitused on

tellinud maaeluministeerium, maaülikool, Põllumajandusuuringute Keskus, Helme vald, Urvaste

Külade Selts ja Viljandi vald.

Foto: www.facebook.com/100teraviljapeenart
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06.55 Terevisioon 09.10 Draamasari Surm paradiisis 10.00
Terevisioon* 12.15 Eesti film
Sügis (Eesti 1990)* 13.40 Komöödiasari Jah, härra peaminister. Diplomaatiline intsident
14.10 Foorum (s)* 15.10 Kirjandusministeerium*
15.35
Üks koorilaul. Ütle sina...*
15.45 Reisisari Reisile minuga. Kivilinn ehk Stone Town*
16.10 Draamasari Ballykissangel. Murra kõik mured (Inglise 1998) 17.00 Aktuaalne
kaamera 17.05 Komöödiasari
ENSV. Mõtleme veel (Eesti
2015) 17.35 Draamasari Surm
paradiisis. Mõrv pardal (Inglise) 18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade 20.00 Värvimuusika. Smilers ja Swingers
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.30 Sport 21.40 Kriminaalsari Vera. Väike Laatsarus (Inglise 2010) 23.10 Pealtnägija*
00.00 Ringvaade* 01.02 ERR.
ee uudised

07.30 Eesti aja lood. Tartu
rahu 08.00 Ringvaade* 08.55
Üks koorilaul. Ma lillesideme võtaks 09.05 Oma kodu
09.35 Meie inimesed 10.00
Maahommik 10.45 Õnne 13
11.15 Pealtnägija 12.05 Ehitades Eestit. Väljalõikamine*
13.05 EV100. Hetk ajaloos.
Esimene
Eesti
saatkond*
13.10 4x4. Kaukaasia 13.40
Dok Põranda all 14.20 Dok
Sanktuaarium 14.35 Taeva pärast! Lunaraha 15.25 Hommik

07.30 Osoon (s)* 08.00 EV100.
Leiutades Eestit 08.05 Spioonid looduses. Sõprus 09.00
Tähendamisi 09.05 Prillitoos
10.00 Hommik Anuga 11.15
Töörööbikud
11.45 Simon
Reeve’iga Colombias 12.40 3
hitti. Hipster-pop 12.50 Eesti
lood. Katk 13.25 Koduigatsus. Püüdke tiiger kinni. Kõik
head asjad 15.05 Doktor
ter 16.00 Kriminaalsari Vera.
Väike Laatsarus (Inglise 2010)*
17.30 Rakett 69 18.00 Õnne
13 (s) 18.30 AK 18.45
kapitali aastapreemiad 19.50
Tuulepealne maa 20.50 EV100.
Leiutades Eestit 21.00
ne kaamera. Ilm. Nädal 21.40
Sport. Sport 22.00 EV100. Hetk
ajaloos. Asutav kogu 22.05

06.55 Terevisioon 09.10 Draamasari Surm paradiisis. Mõrv
pardal
10.00 Terevisioon*
12.15 Maahommik* 13.00
Doktor Martin. Katsumused
13.45 Oma kodu (ETV 2016)*
14.15 Hakkab jälle pihta.
Everybody Hurts (Eesti 2012)
14.45 Reisisari Reisile minuga. Phuketi saar* 15.10 Värvimuusika. Smilers ja Swingers*
16.10 Draamasari Ballykissangel. Selguse saamise päev
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 ENSV. 8 kopsi kilo (Eesti
2015) 17.35 Surm paradiisis.
Päikesekiir 18.30 Aktuaalne
kaamera 19.00 Ringvaade
20.00 Osoon (s) 20.30 Eesti
lood. Kerro 40 (Eesti 2017)
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm
21.30 Sport 21.40 Välisilm
22.15 Välisilma dokk Viimased
mehed Aleppos 23.45 Draamasari Saksamaa ‘83. Põhjamaine pulm 00.35 Ringvaade* 01.37 ERR.ee uudised

06.55 Terevisioon
09.10
Draamasari Surm paradiisis.
Päikesekiir (Death In Paradise,
Inglise 2013)* 10.00 Terevisioon* 12.15 Hommik Anuga 13.30 EV100. Leiutades
Eestit. Eriku kookonmadrats*
13.40 Rakett 69 14.10 Eesti
parim koolikokk (Eesti 2016)
15.10 Osoon (s)* 15.40 4x4.
Kaukaasia (Eesti 2016)* 16.10
Ballykissangel.
Draamasari
Sõprade seas (Inglise 1998)
17.00 Aktuaalne kaamera
17.05 Komöödiasari ENSV.
Eestimaa on ju nii väike (Eesti
2015) 17.35 Draamasari Surm
paradiisis. Tormilised sündmused (Death In Paradise, Inglise
2013) 18.30 Aktuaalne kaamera 19.00 Ringvaade 20.00
Foorum 21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm 21.30 Sport 21.40
OP 22.10 Draamasari Doktor
Foster (Inglise 2017) 23.05
Plekktrumm* 23.50 Ringvaade* 00.52 ERR.ee uudised

06.55 Terevisioon 09.10
masari Surm paradiisis.
lised sündmused (Death In
Paradise, Inglise 2013)* 10.00
Terevisioon* 12.15 EV100.
Hetk ajaloos. Asutav kogu*
12.20 Välisilm* 13.00 Riigikogu infotund 14.00 Ehitades
Eestit. Väljalõikamine* 15.05
Tähendamisi* 15.10 Prillitoos
(s)* 16.10 Draamasari Ballykissangel. Kõik peale ühe (Inglise 1998) 17.00 Aktuaalne
kaamera 17.05 Komöödiasari
ENSV. Kõik kisub kraavi (Eesti
2015) 17.35 Draamasari Surm
paradiisis (Death In Paradise,
Inglise 2013) 18.30
ne kaamera 19.00 Ringvaade
20.00 Pealtnägija 20.45 Suud
puhtaks 21.00 Aktuaalne
mera. Ilm 21.30 Sport 21.40
Suud puhtaks 23.00
bikud* 23.30 Komöödiasari
Minu pere (My Family, Inglise 2004) 00.00 Ringvaade*
01.02 ERR.ee uudised

07.30 Lastesaated 10.00 Robin
Hood 10.10 Looduselust 10.35
Tantsuakadeemia 11.00 Emajõe veemaailm 12.00 Muistsete viikingite jälgedes 12.55
Taevaskoda 13.00 Riina Kütner
14.15 Püramiidi tipus 14.45
Meie inimesed 15.10 Toivo Tänavsuu 15.20 Tammsaare 140*
16.40 Asja lood 17.00 Kosmo
17.25 EV100. Leiutades Eestit
17.30 Buratino tegutseb jälle
17.55 Lammas Shaun 18.05
Lola Pikk-kõrv 18.10 Kunksmoor 18.30 Robin Hood 18.40
Džungliässad
18.55 Kolmik
Odini kulla jahil 19.20 AK (viipekeeles) 19.30 Teemaõhtu. Marko Matvere 50. Tuulevaiksel ööl
19.35 Georg 21.20 Kohtumine
21.40 Hetki arhiivist 21.55 Jaan
Tätte ja Marko Matvere 22.00
Kahekõne valik 22.25 XIV lend
23.10 Lollid 00.40 Väikeste
Lõõtspillide Ühing 01.01 ERR.
ee uudised

07.00 Animasarjad 08.05 Papist poisid 08.15 Lastetuba
08.30 Buratino tegutseb jälle
09.00 Ringvaade* 10.00 Ballykissangel 10.50 Õnne saladus

07.00 Lastesaated 08.40 Pipi,
Pupu ja Rosmary 08.50 Oktonaudid 09.00 Ringvaade*
10.00 Ballykissangel 10.50
Plekktrumm* 11.35 Siit igavikku 13.32 ERR.ee uudised
15.30 Rambipalavik 15.50
Papist poisid 16.00 Lastetuba 16.10 Priit ja Prääks 16.25
Kosmoselendurid 16.35 Oktonaudid 16.45 Džungliraamat
17.00 Mina ja Miia 17.25 Beni
ja Holly väike kuningriik 17.35
Mukk ja Tšavapa 17.45 Bobby
ja Bill 18.00 Peeter Paani seiklused 18.20 Wissper 18.30
Lastetuba 18.40 Lola Pikkkõrv 18.45 Lammas Shaun
18.55 Rambipalavik 19.20 AK
(viipek) 19.30 Eesti looduslikud pühapaigad 19.35 EV100.
Hetk ajaloos 19.40 Jäähoki.
Meistrite Liiga. Finaal 22.15
Kultuuriuudised 22.25 dok
Süüria armastuslugu 23.40
Eesti TOP 7 00.30 Fargo 01.25
ERR.ee uudised

07.00
Lastesaated
09.00
Ringvaade* 10.00 Ballykissangel 10.50 Heureka 11.20
Uute sihtide poole 12.15 Eesti
muusikavideod 12.44 ERR.ee
uudised 15.30 Rambipalavik
15.50 Papist poisid 16.00 Lastetuba 16.10 Peeter Pikk-kõrv
16.25 Lola Pikk-kõrv16.30
Mõmmi ja aabits 17.00 Mina
ja Miia 17.20 Beni ja Holly
kuningriik 17.35 Robin Hood
17.45 Vikerkaare
Rubiin
18.00 Džungliässad 18.10
Kiisu Miisu seiklused 18.20
Saara ja part 18.30 Lastetuba
18.40 Nämm nämm 18.45
Päev, mil Henri kohtas 18.50
Papist poisid 18.55 Rambipalavik 19.20 AK (viipek) 19.30
8 mm ELU 20.15 Päike on hea
laps 20.55 EV100. Leiutades
Eestit 21.00 Püramiidi tipus
21.30 Kultuuriuudised 21.35
Sauli poeg 23.20 Ohtlik lend
00.20 Plekktrumm* 01.09

06.15 Kaks Kanget Kagu-Aasias 08.00 Top Shop 08.15
Mr Bean 08.40 Alvin ja
koopa oravad 09.10 Saage
tuttavaks. Inga Lunge 09.40
Kodutunne 10.40 Hooaeg
11.30 Rooli võim 12.00 Radar
13.00 Eestlane igas sadamas
14.00 A ja B 14.30 Nele
liinis 16.30 Eesti tippmodell.
Modell, kes maandub
kus 17.30 Suur
õhtu 19.00 Reporter+ 19.35
Galileo. Külastame ratturite
paradiisi Taanis. Maitseme
150eurost lihalõiku Jaapanis.
Imetleme avastamata pärli
baaniat. Kogeme jaapanlaste
vaakumkiles armastust 21.05
Teel olümpiale 21.35 Briti
lent 22.50 Mf Serena 01.00
Mf Inetu tõde 02.45 Mf Tule
all 04.15 Vice. Iraani diil ja
dunud lapsed. Lastehalvatuse
lõpp ja Kaasnevad kahjud.
05.45 Reporter+

06.15 Eestlane igas sadamas
07.05 Radar 08.00 Alvin ja
koopaoravad 08.15 Eesti tippmodell. Modell, kes maandub
sõnnikus 09.10 Galileo 10.40
Briti talent 11.55 Animafilm
raadid! 13.45 Mängufilm Kolm
musketäri 16.00 Kuldvillak Olümpia eri 16.35 Kalevipojad.
Kärgpere. Anti olukord muutub
kriitiliseks. Indreku naine peab
mehe varjatud võlgasid
ma 17.30 Minu mees suudab!
19.00 Reporter+ 19.35 KMD
Klubi 21.05 Mf 2012 00.10
Mf Kolm musketäri 02.10 Mf
Serena 03.55 Vice. Palestiina
nüüd ning Elagu vaba Kuuba.
Pimedad nägijateks ja kanep
massidesse. Pärast jää-ämbri väljakutset. Sind jälgitakse!
Tänapäevane tehnoloogia
maldab iga meie tegemist jälgida – privaatsust pole lihtsalt
enam kusagil olemas 05.50
Reporter+

06.15 Küladetektiivid. Laip
jääga 07.05 Tom ja Jerry 07.30
Alvin ja koopaoravad 07.45
Super 4 08.00 Reporter 09.00
Minu kodu on parim 10.00
Osake minust 11.00 Kodus ja

06.15 Küladetektiivid. Surra
salsat tantsides 07.05 Tom ja
Jerry 07.30 Alvin ja koopaoravad 07.45 Super 4 08.00
Reporter 09.00 Minu kodu
on parim 10.00 Osake minust 11.00 Kodus ja võõrsil.
11.30 Kodutunne 12.30 KMD
Klubi 14.00 Tüdruk nimega
Elif 15.00 Armastuse maitse
16.00 Tuvikesed. Bundy jõulud 16.30 Osake minust 17.30
Minu kodu on parim 18.30
Reporter boonus 19.00 Reporter 20.00 Radar 21.00 Krimi 21.30 MacGyver 2.0 22.25
Vice. Autism 23.00 Mängufilm
Punane elavhõbe 00.55 Mängufilm Pärast maailmalõppu
02.35 Reporter 03.25 Terane detektiiv Candice Renoir
04.15 Reporter boonus 04.40
WATTS Zap 04.50 Vice. Õigus
surra. Õppelaenuvõlad ja fekaalimeditsiin 05.50 Tuvikesed. Bundy jõulud

06.15 Küladetektiivid. Laip
kolib 07.05 Tom ja Jerry
07.30 Alvin ja koopaoravad
07.45 Super 4 08.00 Reporter
09.00 Minu kodu on parim
10.00 Osake minust 11.00
Kodus ja võõrsil. 11.30
dutunne 12.30 Radar 13.30
Krimi 14.00 Tüdruk nimega
Elif 15.00 Armastuse
se 16.00 Tuvikesed. Mehed
ja mänguasjad 16.30 Osake
minust 17.30 Minu kodu on
parim 18.30 Reporter boonus
19.00 Reporter 20.00 Suur
lotokolmapäev. Rooside sõda
21.00 Heeringas Veenuse õlal
21.30 Suured väiksed valed.
Leekiv armastus. 22.40 Langenud naised 23.40 MacGyver
2.0 00.35 Vice. Autism 01.10
Mf Punane elavhõbe 02.45
porter 03.35 Terane detektiiv
Candice Renoir 04.30 WATTS
Zap 04.45 Rooli võim 05.10
Hooaeg 05.50 Tuvikesed

06.30 Südameasi: Seisev vesi.
Dilys Powell keelitab Vernoni
endaga koos äri ajama 07.25
Ämblikmees 07.50
kell
08.15 Ämblikmees* 08.40
kell* 09.00 Simpsonid: Vana sinine linnapea on
muutunud 10.00 Hommiku
maitsed 10.30 Kodumäng
11.00 Nurgakivi 11.30
tesaade 12.00 Selgeltnägijate
tuleproov 13.35 Reis Siberi
südamesse: Baikal 14.05
pad Mammad 15.00 Su nägu
kõlab tuttavalt 18.00 India
Xpress: pöörane seiklus
tukkidega 19.00 Seitsmesed:
Uudised 19.30 Animafilm
Haikala lugu 21.15 Mf
tan kannab Pradat 23.35 Mf
01.30
Sihtpunkt: armastus
Dokumentaalfilm Põhja-Korea
suur illusioon 02.25 Su nägu
kõlab tuttavalt 04.50 Nurgakivi* 05.10 Seitsmesed:
sed 05.40 Südameasi: Magus
kuusteist

06.30 Südameasi: Ta põgeneb
kodust. Carl Lomax põgeneb
arestikambrist 07.25 Ämblikmees 07.50
kell 08.15
Ämblikmees 08.40
kell
09.00 Simpsonid: Härra Lisa
oopus 10.00 Animafilm
kala lugu 11.45 Padjaklubi:
Elektrilöök 12.50 Me
tame Eestit 14.25 Stop! 14.55
Su nägu kõlab tuttavalt 18.00
Üheotsapilet: Jüri lugu. Millega
mõõta edukust? Saavutustega?
Varaga? Pangakonto jäägiga?
19.00 Seitsmesed: Uudised
19.30 Mf Arukas blondiin
21.30 Mf Mis su number on?
23.40 Rosewood: Märgid ja
pommid. Rosie ja Villa satuvad
plahvatusliku juurdluse keskele

McStuffins 06.40 PJ
Masks 07.05 Tasujate võitlused
07.30 Jänku Juss 07.40
Stuffins* 08.05 Minu köök on
parim: Lisa ja Candice* 09.25
Võimalik vaid Venemaal* 09.55

McStuffins 06.40 PJ
Masks 07.05 Tasujate
sed 07.30 Jänku Juss 07.40
McStuffins* 08.05 Minu köök
on parim 09.25 Võimalik vaid
Venemaal* 09.55 Kirgede torm
11.00 Vaprad ja ilusad 11.35
Top Shop 11.50 Kuuuurija*
13.00 Papad Mammad 14.00
Meisterkokk 14.55 Metskass
15.55 Vaprad ja ilusad 16.25
Kirgede torm 17.30 Minu köök
on parim 18.45 Seitsmesed:
Uudised 19.25 Seitsmesed
20.00 Üllata Eestit 20.30
letud uste taga 21.30 Papad
Mammad 22.30 Mf Võimatu

06.15 McStuffins 06.40 PJ
Masks 07.05 Tasujate
sed 07.30 Jänku juss 07.40
McStuffins 08.05 Minu köök
on parim 09.25 Võimalik vaid
Venemaal 09.55 Kirgede torm
11.00 Vaprad ja ilusad 11.35
Top Shop 11.50 Suletud uste
taga 13.00 Papad Mammad
14.00 Meisterkokk
14.55
Metskass 15.55 Vaprad ja
sad 16.25 Kirgede torm 17.30
Minu köök on parim 18.45
Seitsmesed: Uudised 19.25
Seitsmesed 20.00 India
press: pöörane seiklus
tukkidega 21.00 Võimalik vaid
Venemaal 22.00 Reis
maa lõppu 22.30 CSI
listid 23.30 NCIS kriminalistid
00.30 Eesti halvim autojuht
01.30 India Xpress 02.25
malik vaid Venemaal 03.15
Eesti halvim autojuht 04.10
Võimalik vaid Venemaal 04.25
Seitsmesed: Uudised 05.05
Seitsmesed 05.30 Maitse

ETV
06.55 Terevisioon 09.10 Draamasari Surm paradiisis (Death In Paradise, Inglise 2013)*
10.00 Terevisioon*
12.15
Pealtnägija* 13.05 Komöödiasari Minu pere (My Family,
Inglise 2004)* 13.40 Töörööbikud* 14.10 Suud puhtaks*
15.40 Elu nagu filmis? Subjektiivne objektiiv (2014) 16.10
Ballykissangel.
Draamasari
Ootamismäng (1998) 17.00
Aktuaalne kaamera 17.05 Komöödiasari ENSV. IME (Eesti
2015) 17.35 Draamasari Surm
paradiisis 18.30 Aktuaalne
kaamera 19.00 Ringvaade
20.00 4x4. Kaukaasia (Eesti
2016) 20.30 Komöödiasari
ENSV. Tarkusehambad 21.00
Aktuaalne kaamera. Ilm 21.30
Sport 21.40 Ehitades Eestit.
Väljalõikamine 22.40 Simon
Reeve’iga Colombias 23.35
Komöödiasari Jah, härra peaminister 00.05 Ringvaade*
01.06 ERR.ee uudised
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Reede 2.02

Anuga* 16.40 Tuulepealne
maa. Quo vadis? 17.40 Doktor
Martin 18.30 AK 18.40 Loodusdokk Spioonid looduses.
Sõprus 19.35 Rakett 69 20.05
Reisile minuga. Phuketi saar
20.30 Õnne 13 (s) 21.00 AK.
Ilm 21.20 Sport. Sport 21.35
Koduigatsus. Püüdke tiiger
kinni. Kõik head asjad 23.15
Kutsar koputab kolm korda
00.05 Broadchurch 00.54

ERR.ee uudised

Fos-

Kultuur-

Aktuaal-

Broadchurch (Inglise 2015)
22.50 Värvimuusika. Smilers ja
Swingers* 23.50 ENSV 00.20
Ööülikooli rännakud. Teoloog
Vello Salo 01.23 ERR.ee
sed

uudi-

Draa-

Tormi-

Aktuaalkaa-

Tööröö-

ETV 2
07.00 Animasarjad 08.15
Lastetuba 08.25 Peeter
kõrv 08.35 Saara ja part 08.45
Päev, kui Henri kohtas 08.50
Lola
09.00 Ringvaade* 10.00 Ballykissangel
10.50 Polaartrip 11.10 Eesti
muusikavideod 11.42 ERR.ee
uudised 15.30 Rambipalavik
15.50 Lola
16.00
Lastetuba 16.10 Animasarjad
17.00 Väike prints 17.25 Beni
ja Holly väike kuningriik 17.35
Robin Hood 17.45 Bobby ja
Bill 18.00 Geronimo Stiltoni
lõbusad lood 18.20 Wissper
18.30 Lastetuba 18.45 Põrsas
Peppa 18.50 Lammas Shaun
18.55 Rambipalavik 19.20 AK
(viipekeeles) 19.30 Siiditeel
20.00 AegRuum 20.55 Ajumängud 21.20 Kõlab hästi!
21.30 Kultuuriuudised 21.35
Kaardimaja 22.30 Dmitri Šostakovitš 23.30 Viimased päevad Vietnamis 01.12 ERR.ee
uudised

Pikk-

Pikk-kõrv

Pikk-kõrv

07.00 Lastesaated 08.50 Tuu-

tu ja Potsu 09.00 Ringvaade*
10.00 Ballykissangel 10.50
Püramiidi tipus 11.25 Eesti
TOP 7 12.14 ERR.ee uudised
14.35 Pur Mudd LIVE* 15.30
Rambipalavik 15.50 Hiir Hops

16.00 Lastetuba 16.15 Peeter
Pikk-kõrv 16.25 Tuutu ja Potsu
16.35 Karusmarjad metsikus
looduses 17.00 Zorro seiklused 17.25 Beni ja Holly väike
kuningriik 17.35 Robin Hood
17.45 Kasperi ja Emma lood
18.00 Geronimo Stiltoni lood
18.25 Saara ja part 18.30 Lastetuba 18.45 Nämm nämm
18.50 Miriami kodutu koer
18.55 Rambipalavik 19.20 AK
(viipekeeles) 19.30 Ajavaod
20.00 Muistsete viikingite jälgedes 20.55 Eesti lood. Katk
21.30 Kultuuriuudised 21.35
Tammsaare 140 23.00 Ma armastasin sakslast 00.45 DocPoint. Ukraina šerifid 01.45
ERR.ee uudised

07.30 Animasarjad 09.00
Kosmo 09.20 Zorro seiklused
09.45 Beni ja Holly väike kuningriik 09.55 Robin Hood
10.10 Naerupallid murravad
koode 10.20 Tuutu ja Potsu
10.35 Kolmik Odini kulla jahil
11.00 Tashi Delek! 11.50 Dmitri Šostakovitš 12.50 Tähelaev
Kihnu Virve 14.05 Virve on, Virve jääb 14.35Täna õhtul... Kihnu Virve 15.30 Siiditeel 16.00
Ohtlik lend 17.00 Muinasjutt
poisist, kes läks laia maailma
kartmist õppima 18.00 Lammas Shaun 18.05 Väikelinna
detektiivid 18.35 Džungliässad 18.45 Saara ja part 18.55
Tantsuakadeemia 19.20 AK
(viipekeeles) 19.30 Elu allpool
nulli 20.15 AegRuum 21.05
Idapiiril 21.35 Heureka 22.05
Polaartrip 22.30 Uute sihtide poole 23.25 Kaardimaja
00.15 Inimese mõõt 01.51
ERR.ee uudised

12.29 ERR.ee uudised 15.30

Rambipalavik 15.50 Papist poi-

sid 16.00 Lastetuba 16.10 Priit

ja Prääks 16.25 Rüütel Rooste

16.35 Väike kummitus Laban
16.45 Lola Pikk-kõrv 16.50
Džungliraamat 17.00 Mina ja
Miia 17.25 Beni ja Holly väike
kuningriik 17.35 Mukk ja Tšavapa 17.45 Vikerkaare Rubiin
18.00 Džungliässad
18.10
Kiisu Miisu seiklused
18.20
Pipi, Pupu ja Rosmary 18.30
Lastetuba 18.40 Oktonaudid
18.55 Rambipalavik 19.20 AK
(viipekeeles) 19.30 Heureka
20.00 Maahommik* 20.45 Elu
allpool nulli 21.30 Kultuuriuudised 21.35 Plekktrumm 22.20
Siit igavikku 00.15 Eesti TOP 7
01.11 ERR.ee uudised

ERR.ee uudised

Kanal 2
06.15 Küladetektiivid.

Mõrv

paradiisis 07.05 Tom ja Jerry
07.30 Alvin ja koopaoravad
07.45 Super 4 08.00 Reporter
09.00 Minu kodu on parim
10.00 Osake minust 11.00
Kodus ja võõrsil. Ash ja Kat
üritavad ära leppida 11.30 Kodutunne 12.30 Heeringas Veenuse õlal 13.00 Suur lotokolmapäev. Rooside sõda 14.00
Tüdruk nimega Elif 15.00 Armastuse maitse. Baxa saab
vangist välja ja suundub kohe
Zachari juurde teed jooma.

Zachar ähvardab Mirot 16.00
Tuvikesed 16.30 Osake minust
17.30 Minu kodu on parim
18.30 Reporter boonus 19.00
Reporter 20.00 Kaks Kanget
Kagu-Aasias 21.50 Mf Hull isa
00.00 Mf Tule all 01.50 Suured
väiksed valed. Kui oled kord
haiget saanud 02.45 Reporter
03.35 Aasta hitid 2017 05.50
Tuvikesed. Üle noatera

06.15 Küladetektiivid 07.05
Tom ja Jerry 07.30 Alvin ja
koopaoravad 07.45 Super 4
08.00 Reporter 09.00 Minu
kodu on parim 10.00 Osake
minust 11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Kodutunne 12.30 Suur
komöödiaõhtu 14.00 Tüdruk
nimega Elif 15.00 Armastuse
maitse. Zacharkardab äri pärast
16.00 Tuvikesed. Kättemaks
16.30 Osake minust 17.30
Minu kodu on parim 18.30
porter boonus 19.00 Reporter
19.55 Kuldvillak - Olümpia eri
20.30 Animaf Piraadid! 22.15
Mf Inetu tõde 00.15 Mf Hull
isa 02.05 Reporter 02.55 Vice.
Afganistani naiste õigused ja
Ujuvad arsenalid. Energia
levik. Flinti veekriis ja Liibüa
katastroof. Heroiinikriis ja Uus
tuumapommiajastu. Boko
ram ja geenidega manipuleerimine 05.25 Reporter boonus
05.50 Tuvikesed. Kättemaks

Re-

tu-

Ha-

Ber-

sõnni-

komöödia-

Al-

ta-

ka-

Pi-

klaari-

või-

võõrsil. Narkodiiler ahvatleb

Kodutun-

Brodyt taas 11.30
ne 12.30 Minu mees suudab
14.00 Tüdruk nimega Elif
15.00 Armastuse maitse 16.00
Tuvikesed. Maapealne ingel
16.30 Osake minust 17.30
Minu kodu on parim 18.30
porter boonus 19.00 Reporter
20.00 Kuum jälg. Saatuslik
ne. Mõrv Mulgimaal 21.55 Mf
Pärast maailmalõppu 23.55
Mf 2012 03.00 Reporter 03.50
Vice. Süürlased ja islamiterror.
Tagasi Jeemenisse ning Kirik ja
osariigid. Trump Dubais ja
na Aafrikas. Uus
dujooks ja Gitmo sulgemine
05.50 Tuvikesed. Maapealne
ingel

Renai-

Hiikosmosevõi-

Ko-

mait-

Re-

TV3
McStuffins 06.40 PJ
Masks 07.05 Tasujate
sed 07.35 McStuffins* 08.05
Minu köök on parim: Ali ja
Samuel: Imedemaa 09.25
malik vaid Venemaal 09.55
06.15

võitluVõi-

Kirgede torm 11.00 Vaprad ja
ilusad 11.35 Top Shop 11.50

India Xpress: pöörane seiklus
tuk-tukkidega 12.55 Võimalik
vaid Venemaal 14.00
kokk juunior 14.55 Metskass
15.55 Vaprad ja ilusad 16.25
Kirgede torm 17.30 Minu köök
on parim 18.45 Seitsmesed:
Uudised 19.25 Seitsmesed
20.00 Kättemaksukontor:
ri peal 22.05 Selgeltnägijate
tuleproov 23.40 Mf Troopiline
kõu 01.40 Saladused ja valed:
Vale. Ben teeb ootamatu
suse 02.30 Saatanlikud
abilised: Murdehetk 03.20
malik vaid Venemaal* 04.25
Seitsmesed: Uudised 05.05
Seitsmesed 05.30 Maitse

Meister-

Pii-

ot-

koduVõi-

06.15 McStuffins 06.40 PJ
Masks 07.05 Tasujate võitlused 07.35 McStuffins* 08.05
Minu köök on parim 09.25 Võimalik vaid Venemaal* 09.55
Kirgede torm 11.00 Vaprad ja
ilusad 11.35 Top Shop 11.50
Kättemaksukontor: Piiri peal
14.00 Meisterkokk juunior:
Koorekihi brüleekreem 14.55
Metskass. Esmeralda satub
haiglasse 15.55 Vaprad ja ilusad 16.25 Kirgede torm 17.30
Minu köök on parim: Lisa ja
Candice: M’Aitsev 18.45 Seitsmesed: Uudised 19.25 Seitsmesed 19.55 Me armastame
Eestit 21.30 Mf Allveeässad
23.25 Mf Super 8 01.40 Politseipere: Tagaotsitavad 02.25
Me armastame Eestit 03.40
India Xpress: pöörane seiklus
tuk-tukkidega 04.25 Võimalik
vaid Venemaal 04.40 Seitsmesed: Uudised 05.20 Seitsmesed 05.40 Maitse: Latiino

Yo-Kai

Yo-Kai

NaisPa-

tuk-

Saa-

Uudi-

Yo-Kai

Yo-Kai

Hai-

armas-

00.35 Pettus: Uus kokkulepe
01.35 Su nägu kõlab tuttavalt
04.10 Stop!* 04.35 Võimalik
vaid Venemaal* 04.55
sed: Uudised 05.25 Südameasi:
Vene rulett

Seitsme-

06.15

Mc-

Kirgede torm 11.00 Vaprad ja
ilusad 11.35 Top Shop 11.50
Mf Arukas blondiin 14.00 Meisterkokk junior: Finaal 14.55
Metskass 15.55 Vaprad ja
sad 16.25 Kirgede torm 17.30
Minu köök on parim 18.45
Seitsmesed: Uudised 19.25
Seitsmesed 20.00 Kuuuurija
21.00 Võimalik vaid Venemaal
21.30 Papad Mammad 22.30
Mf Snowpiercer: ekspress
levikku 01.05 CSI
tid: Rünnaku nurk. Auto alla
jäänud inimese surma uurides
satuvad kriminalistid
tika maailma 02.00 Hawaii
Pärand 02.50 Kuuuurija*
03.40 Papad Mammad 04.20
Seitsmesed: Uudised 05.00
Seitsmesed 05.25 Maitse

ilu-

tu-

kriminalis-

aeronau-

5-0:

06.15

võitlu-

Su-

Cob-

missioon 00.50 Kutsuge
ra 11: Veritasu. Semir ja Alex

jätkavad

võitlust

Albaania

grupeeringuga 01.50 Üllata
Eestit 02.15 Suletud uste taga*
03.05 Papad Mammad 03.55
Võimalik vaid Venemaal* 04.25
Seitsmesed: Uudised 05.05
Seitsmesed 05.30 Maitse:
ne poolfinaal

Tuli-

võitlu-

ilu-

XtukVenekriminaVõi-

Telkav

Raplma

Sõnumid

31.

ja nuar

2018

30

Reklam

Raplma

Sõnumid

31.

ja nuar

2018

Rapla Spordirajatised SA kuulutab välja

Kehtna Vallavalitsus kuulutab välja
konkursi Kehtna Lasteaia Siller

konkursi

vaba töökoha täitmiseks

tegevjuhi/juhAtuSe liikme

diReKtORi

Sinu tööülesandeks on:

Peamised tööülesanded on:
•~

•~

•~

Sihtasutuse~igapäevase~ töö~korraldamine~ ja~
koordineerimine;
Sihtasutuse~halduses~olevate~spordirajatiste~edukas~
majandamine;
Sihtasutuse~strateegiline~ juhtimine.~Kooskõlastatud~
arengusuundade ellu viimine.

•~

•~

•~

•~

•~

•~

•~

Nõudmised kandidaadile:
lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded on kõrghari-

dus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid.

kõrgharidus;
juhtimisalane~kogemus;
head~organisatoorsed~võimed;
ta~ on~ avatud~suhtleja,~ hea~ esineja,~ läbirääkija,~
meeskonnatöötaja;
algatusvõimeline,~ tasakaalukas~ ja~kohusetundlik;
asjaajamises~ täpne~ja~korrektne.

Eeldame, et juhiomadustega kandidaadil on tööeesmärkide
tulemuslikuks saavutamiseks vajalikud eeldused teadmistes,
oskustes ja kogemustes. sh:
eesti keele oskus kõrgtasemel (suuline ja kirjalik), ühe
•~

võõrkeele oskus kesktasemel koos ametialase sõnavara
valdamisega ja arvuti kasutamise oskused;
ühiskon-•~
alushariduse valdkonna tundmine koos seostega
naelus, kultuuris ja majanduselus;

kasuks tuleb:
•~

•~

•~

•~

•~

vastutamine lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite

sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Sobival kandidaadil on:
•~

lasteaia tulemusliku töö tagamine ja selle tegevuse

juhtimine;

juhiloa~olemasolu~koos~ isikliku~auto~ kasutuse~
võimalusega;
digitaalse~ asjaajamise~ oskused;
töökogemused~ sporditegevuse~ korraldamisel~ või~ eelnev~
ettevõtte juhtimiskogemus;
väga~ hea~eesti~ keele~ ja~ võõrkeelte~oskus~ (inglise~ ja~vene).~
Vähemalt~ühe~spordiala~ pikaajalise~ harrastamise~kogemus~~
või spordikohtuniku kategooria.

•~

lasteaia kollektiivi tulemuspõhise juhtimise oskused koos

võimekusega keskenduda innovaatiliselt ning nutikalt
uuenevale õpikäsitusele ja õpikeskkonna arendamisele;
iseen-•~
suutlikkus analüüsida (tekste, juhtumeid, protsesse,
nast) koos oskusega näha võimalusi ja süsteemselt tegut-

seda probleemide lahendamiseks;
•~

Omalt poolt pakume:
kaasaegset~ ja~avatud~töökeskkonda~ning~ sõbralikku~ning~
toetavat meeskonda;
mitmekülgset~ ja~arendavat~tööd~ning~ võimalusi~ enese•~

avalikkusega suhtlemise ning erinevate huvirühmade
vajadustega arvestamise oskused.

tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

•~

•~

•~

Sinu CV-d, motivatsioonikirja ja omal valikul vajalike
dokumentide koopiaid ootame hiljemalt 2. veebruariks

teostuseks;
häid~täiendkoolituse-~ ja~ arenemisvõimalusi;
konkurentsivõimelist~ töötasu.

aadressile Kehtna@kehtna.ee.

Huvi korral palume saata kandidaadil CV koos motivatsioonikirjaga E-postiga rapla@rapla.ee või saata dokumendid
paberkandjal Rapla Vallavalitsusse (aadress: Viljandi mnt 17,
Rapla 79511) hiljemalt 12. veebruaril 2018 märgusõnaga
„Tegevjuhi konkurss“

Täpsustavad küsimused ja info: Väino Sassi ; vaino@raplaty.ee
Rapla Spordirajatised SA nõukogu

ostab
•

•

MTÜ Väärt Raplamaa Toode on
Raplamaa tootjaid liitev ühendus.
Meil on Raplas ühine kauplus Tallinna mnt 23

hüpoteegiga ja
läbiraiutud
kinnistuid

Tel 511 0415,
517 9866, 489 4055.
www.landeker.ee

Avatud:
E-R 10-17,
L 10-14
Tel 5788 0357,
e-post: raplamaatoode@gmail.com
Koduleht: www.raplamaatoode.ee

metsakinnistuid

OÜ Priimo Mets ostab:
•~

•~

•~

•~

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

metsakinnistuid,
kasvavat metsa,

kasepakku, okaspuupalki,
paberipuitu,küttepuud,

võsahakkeks.
Pakub:
•~

•~

•~

•~

saematerjali,
metsaveoteenust.

kase küttepindu ja kase
kütte klotse bigbag kottides
Tel. 506 9966; 489 0696

E-post priimo.mets@priimo.ee

Ostame:
•

•

www.lumbar.ee
Reigo Madi, reigo@lumbar.ee
Tel 53 420 379

•

•

kasvavat võsa

vähemväärtusliku lehtpuu raieõigusi
leht-ja okaspuu küttepuid
lepa enamusega metsakinnistuid

Teie
lepikule
parim

hind!
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Kõikide õigesti vastanute vahel loosime

AuhinnAkS

lAHENDUS VÄRVIlISTES RUUTUDES

1.

1. KELL, MIS ON
SEOTUD INTERNETIGA
2. ...KELL
3. LIND KELLA SEES
4. KELLA OSA

5.
3.

saada ristsõna vastus hiljemalt 5.veebruariks e-postile:
kuulutused@sonumid.ee (märksõnaga “täiskasvanute ristsõna” või “lasteristsõna”) või Rap lamaa sõnumite toimetusse
aadressil Viljandi mnt 6, Rapla 79511.
NB! Loosimises osalevad ainult märksõnaga vastused. auhinnad saab kätte toimetusest kahe nädala jooksul.

6.

2.

5. TASKUKELL
6. KELLATORN LONDONIS

4.

õIGESTI VASTASId:
KRETA LIISA AASAMAA

SANDER OLUP
GRETTEL LUKAS
SALMISTE
AGAATE HANSEN

RIANE-LY

MAILIS RAIDMA
KERLI HIIETAM
KÄROLIIS HIIETAM
BERIT LIIMANN
ANDREAS LIIMANN
MARGO PULVER
HELINA BAKAJEV
LULU KALL
JANAR TAMBAUM
ERKI ÜTSMÜTS
TAAVI MIKKOLT
RENNO KEELMANN
KAROL KEELMANN
TRIINE TOMINGAS
GEORG LAURI
STEN-ERIK TREIER
ALEX VALNER

SõrMKINdAd VõITIS
GrETTEL LUKAS
EELMISE

MõISTATUSE VASTUS OLI

lugu”

ROLAND KLAAS
KRISTEN SOOSALU
ARON TERRAS
LISANN TERRAS
MARILIIS OJAVEE

24. jaanuaril ilmunud suure ristsõna vastus on „TOLL TOLLI HAAVAL LÄHENEN". 2 piletit avis utilitas Rapla kodumängule võitis ANNE KOPLIMETS.

TÄISKASVANUTE

rISTSõNA

VASTUSE KUpoNg

LEEGI-

7

n-näitle-

Nimi

(vene

k)

nominent

£>

AASTA
v
w
KULA
>
(in+n)
JA

...

HANS

LASTELE

välja Kaidu Meiterni raamatu „Ühe maapoisi

LASTE riSTSõnA

vASTuSE kupong
SBRacto-Rapto

-

14

6ÄP£M£IP
FATLAHAAflLLUh

KASSI

NIMI

„TAGUrPIdI TEISIPÄEV”
TURJAL

2>ÜK5(saksa)
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et tempo teistest aeglasem on,
ja see on kahtlemata paljuski
maapiirkonna aktiivsete inimeste teene.
Kätte jõudis õhtu kõige

MTÜ Raplamaa Külade
Liit on juba 2004.

aastast tunnustanud
tublimaid ja
paistvamaid. Sel aastal
kulmineerus eelmise
aasta tublimate
mine reedel
tamisõhtuga Raikküla
kultuurikeskuses.
Aasta küla kõrval
kuulutati välja ka aasta
sädeinimene ning küla
sõber.

silma-

oodatum hetk. Tänuõhtu kor-

raldaja Ivi Sark ei hakanud
nominentide iseloomustusi

hinda-

ette lugema, vaid ta oli välja

tunnus-

otsinud kõnekaid märksõnu

nende esitlusankeetidest.
Küla sõbra kandidaate on
iseloomustatud näiteks heasüdamlike, rõõmsameelsete
ning optimistlikena. Nad on
alati täpsed, põhjalikud, pa-

nustavad aastast aastasse ja
kuulavad rahva häält.
Sooja käepigistuse ja kinkekoti saavad nominendid Ene

Katri Reinsalu

Raud, Kalev Tihkan, Taimo
Seemer, Raikküla vallavalit-

sus. Aasta sõber 2017 on Vallo

Lisaks nomineeritudküladele

Kruusberg Kohila

oli kohale kutsutud teisigi

aktiivsete külade esindajaid.
Seda ikka selleks, et erinevate
nurkade inimesed saaksid

esindaja.

Sel korral antakse erandkorras välja ka tiitel aastate
külasõber, kelleks kuulutatakse pika aplausi saatel Kaja
Mõtsnik Kehtna vallast.
Aasta sädeinimesi on
jeldatud kui organiseerijaid

omavahel suhelda ja kontakte

jagada. Õhtu alguses said sõna
külade liidu partnerid, kes

kõnelesid erinevatest võimalustest külaelu edendada.

kir-

Iris Haiba Raplamaa Partnerluskogust keskendus

ühis-

projektidele ja asjadele, mida
käega katsuda ei saa. Näiteks

erinevate tegevuste, koolituste
ja õppereiside mõju on asjade
soetamisekõrval hoopis teine.
Haiba tõdes, et ühisprojektid

on enamikule külade esindajatele veidi võõrad, sest nende
jaoks tuleb leida juriidilisest
isikust partner ning tegevused
jaotada kahe või enama aasta
peale. Sellise projekti näiteks
tõi ta Loone külaseltsi, kes
koostöös

Aasta küla tiitli viis

endaga koju Kaerepere piirkond. Nende esindaja Helena Lasneri pea kohal hoiab vihmavarju Raplamaa
Külade Liidu juhatuse esimees Urmas Kristal.
Fotod: SIIM SOLMAN

Raplamaa aasta küla tiitel
läks Kehtna valda

Maa-arhitektuuri

Keskusega asub maa-arhitektuuri kursusi korraldama.

Kevadel algava projekti käigus
saab õppida näiteks maakeldri

ning reheahju taastamist.
Raplamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskuse (RAEK)
MTÜ-de nõustaja Karin Ratas
tutvustas kohaliku omaalgatuse programmi ehk KOP-i,

„Olge avarad juba

täna mõtlema, mida teie küla
või kogukond võiks sellest

projektivoorust kasu saada,“
ütles ta.
Raplamaa Külade Liidu ju-

Aasta sädeinimene on Nõmme külavanemAivi Meister.

Külade sädeinimesed: Tiia Sõber, Kaire Kivik, Aile Pajula, Aivi Meister, Anne Ojasalu,
aastate+ külasõber Kaja Mõtsnik ja Anne Kalf.

nud lihtsalt. Hindamiskomis-

joni külastused olid Kristali
sõnul üpris üllatusterohked.
Lõpuks avaldas ta lootust, et
ja ikka edasi oma kogukonda

Sõnavõttude vahel pakkusid meelelahutust Raikküla
folkloorirühm Ristik ning
kohalikud lauljad. Õhtu lõpus
esinesid Piia Põder ja Morten

innustaks.

Langi.

sädeinimesed ära ei kustuks

sädeinimene on Nõmme külavanem Aivi Meister.
Aasta küla tiitlile kandideeja
risid Russalu,
Nõmme küla. Ihaldatud tiitli
viis endaga koju aga
pere piirkond. Tunnustuseks
said nad Puraviku seppade
sepistatud koputi. Selle võtsid
vastu Helena Lasner, Marita
Seemer ja Helgi Sussi.
Lasner oli eriti tänulik
Kehtna vallale, kes on MTÜ
tegevust märganud ja selle
välja toonud. Inimestel, kes

Adila-Pihali
Kaere-

pare-

ma ja huvitavama elu nimel
tööd teevad, on hea meel olla
märgatud. Lasner lubas, et
tunnustusest innustatuna
hakse edaspidi veel rohkem, et
Kaereperes oleks hea elada.
Seejärel võttis sõna Rapla
ja spordikomisvalla
joni esimees Väino Sassi, kes
tõstis esile Ivi Sargi tegevust.
Selleks, et teised saaksid silma
paista, peab alati olema keegi,
kes ohverdab end selle nimel.
Ivi Sark ongi just nimelt seda
teinud ja veetnud õhtu muretsedes, kas kõik kulgeb ikka
plaanipäraselt. Kõik sujus
viperusteta ning Sassi tänas
teda panuse eest. „Külaliikumine on maakonnas heal
järjel ja teie tunnustused seda
ju peegeldavad,“ ütles Sassi

kultuuri-

Liit peagi välja saatma hak-

tõdes, et tänavune valik ei tul-

la-

te-

Ratas pani küladele südamele
olla kursis infoga, mida RAEK
ja Raplamaa Omavalitsuste

hatuse esimees Urmas Kristal

ja algatajaid, eestvedajaid ja
sütitajaid. Nad on talgute
korraldajad, probleemide
hendajad ja silmailu andjad.
Nominentideks on Aile Pajula,
Anne Ojasalu, Kaire Kivik,
Tiia Sõber ja Anne Kalf. Aasta

Kaerepere piirkonnas

mida sel aastal ootavad ees
suured muudatused. Kindel on
vaid see, et programm jätkub.

kavad.

vallast.

Tema nimel võtab tunnustuse
vastu Adila ja Pihali küla

SõnumidRAPLAMAA

Rapla 79511, Viljandi mnt 6, tel 489 2133, 5567 3260

Tellimine, reklaam ja kuulutused 489 2130, 5551 1084,
e-post: info@sonumid.ee, kodulehekülg: www.sonumid.ee

õn-

Enne päevakangelaste
nitlemist sai sõna Raplamaa
Omavalitsuste Liidu (ROL)
juhatuse esimees Heiki Hepner, kes jäi optimistlikuks ja
ütles, et loodab, et sädeini-

mesest süttinud leek jääks
tõsiseks energiaandjaks kogu
meie maakonna katlale ning
paneks seda edasi liikuma.
Statistika järgi kahaneb Raplamaa elanikkond nii mõnegi

Peatoimetaja: Tõnis Tõnisson
Tegevtoimetaja: Inge Põlma (489 2244)
Ajakirjanikud: Siim Jõgis (489 2132), Stina
Helerin Väronen (489 2132), Haldi Ellam

teise maakonnaga võrreldes
aeglasemalt, ütles Hepner
statistikale toetudes. Tõsiasi,

et see üldse kahaneb, on muidugi murekoht, kuid sellest

hoolimata tasuks rõõmustada,

lõpetuseks.

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende selguse huvides toimetada ning lühendada.
Andok (489

Tehnilise toimetuse juhataja: Siim Solman (489 2138)
Kujundaja: Ulvi Blande (489 2138)
Keeletoimetaja: Liivi Jegorov (489 2138)
Reklaamitoimetuse juht: Ulvi Salumäe (489 2130).
Reklaamijuht: Kadri Paju (489 2130)
Raamatupidaja: Juulija Kuum (489 2133)

2137),

Katri Reinsalu

(489 2246),

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 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

