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Mida teha inimestega, kes ei suuda
oma eksistentsi eest tasuda?
See ei tohiks ju väga keeruline olla. Hoolduskorraldus võiks
olla niisugune, et igas vallas on kindel hulk hooldekodukohti, mis on loodud eesmärgiga teenindadanormaalsel tasemel
normaalse hinna eest oma valla kodanikke, kes vajavad vanaduspäevade väärikaks lõpetamiseks kogukonna toetust.
See tähendab, et teenust pakkuvate hooldekodude rajamisse
ei kaasata erakapitali ning välistatakse vajadus vanakeste
pealt kasumit teenida.
Kohamaksumusele kehtestatakse piirhind, mille kujundamisel arvestatakse keskmise pensioniga, millele liidetakse
mingi talutav lastelt kasseeritav osa, mis ei sunni kedagi
nälgima ega pane ka hooldatavat olukorda, kus ta peab
ennast lähedastele inimestele koormaks olevana tundma.
Ülejäänud osa kohakuludest võtavad endakanda vastavalt
kehtestatud korrale kas vald või riik. Mõistlikum ja ausam
oleks, kui seda teeks riik, sest kõrgesse ikka jõudnud
inimesed on valdavalt (unustame erandid ära) kogu elu
teeninud oma rahvast ja riiki. Nad on selle ära teeninudka
siis, kui elu, mida nad lõpetavad, on kokkuvõttes olnud ilma
säravate tõusudeta, justkui keskpärane pingutus.
Väärikas suremine peaks olema üks inimõigusi ja selle
järgi, kui oluliseks seda riiklik kogukond (inimesed, keda
ühendavad ühised eesmärgid ja väärtused) peab, saab
otsustada, kui elujõuline see riik üldse on. Ühiskonnal,
kus valitseb arusaam, et parem oleks, kui vanu üldse ei
ole, kus eakad on tüliks tööandjatele ning kaastöötajatele,
kus pensioniealiseks saamisega muutub inimene justkui
mõttetuks koormaks kõigile teistele, ei saa olla tulevikku.
Seda eelkõige sellepärast, et mitte keegi, ammugi mitte
noored inimesed, ei taha elada teadmisega, et ühest kindlast
eluaastast alates pead sa kuidagi hakkama saama, oleskledes allpool suhtelise vaesuse piiri väljateenitud pension
enamat lihtsalt ei luba.
Loomulik, et kohe, kui arusaamine sellest selgeks saab,
otsitakse mõni teine koht, kus ka vananemine on loomulik
osa elust. Hoolimatus ühiskonnas ei taheta ise vananeda ja
sellesse ühiskonda ei tahetaka oma järeltulijaid vananema
sünnitada. See lihtne tõde võiks lõpuks ometi kohale jõuda
ka neile, kes räägivad, et nemad juhivad Eesti ja eestlaste
käekäiku. „See on ju elementaarne!” hüüaks siinkohal
üks inglane ning juhiks tähelepanu sellele, et on äärmiselt
küüniline kelkida, kuidas meilkeskmine eluiga ainakasvab
ja kui palju on saja-aastaseid. Mis mõte sellel kõigel on,
kui paljude eakate jaoks on need lisa-aastad muudetud
piinarikkaks mõttetute piirangutega maadlemiseks.
Kas on rohtu, mis avitaks, prouad ministrid?
-

Südamelt ära

Küsitlus

Käige õige kuu peale!

Kes peaks
hooldekodu teenuse
eest maksma?

tundmatuseni modelleerida,
vürtsitatud vahepeal värvikate piltidega ning lõpetades siis
koogiretseptiga.

Stina Andok
Inimeses peab kõik ilus olema
– see on väljend, mida ma

kõige vähem sallin. Seda mitmel põhjusel. Esiteks on ilu
niivõrd subjektiivne ja sõltub
tuhandetest asjaoludest ja teiseks on see sõna „peab”. Mul
tõusevad ihukarvad püsti, kui
ma mõtlen kõigi nende asjade
peale, mida „peab” tegema ja
kuidas „peab” olema. Eriti,
mis puudutab välimust.
Ei ole mingi saladus enam
kellelegi, et päevast päeva
söödetakse meile igasugu informatsiooni selle kohta, mis

on ilus. Ajakirjad ja reklaamid
on lookas kaunitest

värvi-

listest, imeliselt siledatest
ja saledatest inimloomadest,
kelle iga ihukarv on viimseni
viimistletud. Oh, kui kaunis!
Kui vaid saaks ma olla selline!
No kes ei oleks nii mõelnud.

Ikka oleme.
See on justkui norm, et
tunneme end pidevalt alaväärsena. Me ei ole piisavalt seda
või teist. Lappame ajakirja,
kus on õpetus, kuidas kümne
päevaga

kümme kilo kaalu

kaotada, tselluliiti trimmida; õpetus uuest vahendist,
mille abil oma silmalaugusid
kõrgemaks tõsta, oma kulme

Ausalt öeldes puudutab see
minu õiglustunnet, kui keegi
peab asjakohaseks teise inimese välimust kommenteerida,
ja tõtt öelda, ma ei hooli ka
asjatutest reeglitest ja normidest. Minu jaoks tähendab
vaba ühiskond ikkagi seda,
et igaühel on vaba võimalus
valida, mida ja kuidas tema
kannab, mida ilusaks peab
ning võib seda ka enesel demonstreerida.
Kunagi ütles üks välismaal
elamise kogemusega tütarlaps
mulle intervjuu käigus, et
Eestis on tal väga raske iseendaks jääda. Ta rääkis, et on
olemuselt väljapoole elav ning
sooviks oma riietuses end vabalt tunda, vahel kiirustades
pidžaamapükstes poodi lipata

või katsetada moe uusimaid
röögatusi, kuid Eestis saadavad teda tänavatel pilgud, mis
ei ole kuigi meeldivad.
Loomulikult saaks öelda, et
ole üle ja tee mis tahad, ära
hooli teistest ja nii edasi. Võib
loota, et just nii ta mõtlebki ja
suudab vaatamata takistavatele asjaoludele iseendaks jääda,
kuid ülemäära lihtsaks seda
talle ei tehta.
Minu meelest riivab see ka
inimväärikust, kui inimesed
peavad end justkui halvasti
tundma sellepärast, et nad
mingit moodi riides käivad või
välja näevad.
Tallinnas elades ärritas
mind kohutavalt, kui keegi
ebameeldivalt lõhnava asotsiaalsete eluviisidega onkli

peale bussis nina kirtsutas
või suisa palus tal lahkuda.
Haiseb jah, aga mis siis? Sa ei
haise palaval suvepäeval? Inimesel on õigus elada ka sinu
jaoks koleda või haisvana.
Maailm on meil paraku ühine.
Nii jõuamegi selleni, mis
mind ajendas seda lugu kirja
panema. Hiljaaegu sattusin
TV3 rahvaküsitluse peale sot-

siaalmeedias. Nad olid stilisti
abiga oma uudistetoimetuses
järeldusele jõudnud, et meie
president Kersti Kaljulaid
vajaks hädasti stiilimuutust,
ning küsisid nüüd rahva seisukohta ses ääretult olulises ja
pakilises küsimuses. Täielik
pseudoprobleem!
Mulle ei meenu, et ühegi teise presidendi valitsemise aegu
oleks keegi nii sagedasti ja
suure pühendumusega võtnud
arutada riigipea stiili. Küll
on Kersti Kaljulaidi soeng
arutluse all, küll tema kleit ja
kingad. Ma tahaks uskuda, et
tal on ka tähtsamaid tegevusi
kui oma garderoobi uuen-

damine. Ausõna, ma tahaks
lihtsalt karjuda – käige kuu
peale oma stiilimuutusega!
Mulle meenus ka meie värske tervishoiuministri kohta
tehtud uudis, et tema esimene
tööpäev oli väga õnnestunud,
nimeltkostüümivalik oli mingisuguse moeguru hinnangul
viis pluss. Ma ei saa
aru, miks hinnatakse naiste
puhul nende väärtust eranväga

ditult välimusest alustades.
Kui öeldakse, et amet ei riku
meest, siis vaevalt, et kleitki
naist rikub. Inimesed, kasvage
ükskord ometi suureks ja
laske elada. Ka naistel.

Gerli, kodune: Riik. Mul
endal oli vanaisa

hoolde-

kodus viis aastat. Ema ja
kolm õde pidid maksma

selle eest.

Age, kultuurikeskuse
juhataja: Koostöös riigi,
omavalitsuse ja lähedaste
vahel. Mehe vanaema

kau-

du olen kokku puutunud
ja tean, et ilmselgelt käib
lastel üle jõu selle eest
maksmine.

Vaike, pensionär: Riik ja
omaksed pooleks. Mul on

kodukandis hooldekodu
üle aia, aga mina sinna
oma pensioniga minna ei
saaks. Tütrel on viis last

ja kodulaen, temal käiks
ka üle jõu. Mina pakun, et
kui paljulapselisel perel on
pool kodulaenust makstud,
võiks riik võtta teise poole
enda kanda.

Päevapilt

Ajaleht 30 aastat tagasi
Loomeliidud Raplas
ehk „jääkelder” 30
aastat

tagasi

1988. a 19. mai Ühistöö
põhjal. Eesti loomeliitude
juhatuste ühispleenum
aprillil 1988 mõjus ühiskonnas nagu sõõm värsket õhku
umbses ruumis. Sellepärast
oodatigi 12. mail paljudes
Rapla rajooni ettevõtetes
põnevusega partei keskkomitee poolt korraldatud

1.-2.

kokkusaamist külla tulnud

loomeliitude esindajatega,
kuigi mõningane segadus
saatis seda üritust algusest
peale. Nimelt polnud selge,
kui palju inimesi ja kes nimeliselt pealinnast tulevad.
Esialgu lubati 70-80 kultuuritegelast, siis umbes 50 ja
lõpuks jõudis kohale vaid 34

inimest, kellele oli lubatud,
et nad saavad tutvuda Rapla
rajooni mõisate ja muude
vaatamisväärsustega.
Ühistöö kirjutas: „Rahvas
teadis, keda ja mida nad
ootavad: paljudes Rapla ja

Foto: SIIM SOLMAN

asutustes-

selle lähiümbruse
ettevõtetes oli valmis hulk
küsimusi, määratud tunnil
olid auditooriumid täis uudishimulikke. Paljudel tuli
aga kahjuks pettuda. Näiteks
Rapla EPTs oli rahvas valmis
neljas eri paigas kuulama
nelja esinejat. Tulnud kahest
külalisest üks aga teatas, et
ta pole mingiks esinemiseks
valmistunud ja Tallinnast
toodud neid Rapla rajooniga

Margus, tööline: Need
summad on natuke liiga

suured, riik võiks panustada. Endal kogemust ei ole,
tuttavatel aga küll ja ega
see lihtne ei ole.

tutvuma.

Pettunud ootajad saadetud
laiali, külaline vaatas ilusat
Alu alevikku. Ka mitmed
teised esinema oodatud
teatasid, et kohtumise
valmistajad rääkinud eelseisvast tutvumisest Rapla
rajooni uhkete mõisatega,
ei midagi aga esinemistest
töökollektiivides.
„Me ootasime seda
mist tükk aega, aga sellist
küll mitte. Lootsime, et
me nüüd kõik südame pealt
ära küsida, aga polnudki
kelleltki küsida,” oli üks
töömeesKEKis nördinud.

ette-

Kaido, ettevõtja: Lootusetu seis võrreldes teiste

riikidega. Inimeste pensionid peaksid võimaldama

kohtu-

hooldekodus elamist. Kui

saa-

kui ka riided on näiteks
Saksamaal odavamad, aga
sissetulekud kõrgemad.
Küsis Stina Andok
Pildistas Siim Solman

võrrelda, siis nii kütus, toit

Laupäeval auto24ringil toimunud Balti motoringraja meistrivõistlustel oli rajal üsna mitu
Rapla poissi. Mihkel Osula (pildil) saavutas B600 masinaklassi 1. sõidus esimese koha ja
teises sõidus teise koha.
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Juuru apteek

Ravimite
tarneraskused
võivad kesta
mõnest päevast
aastateni

sulgeb uksed

Hiljuti teatas müügiloa hoidja
Leyh Pharma GmbH ravimi Tiotil

50 mg tablettide tarneraskusest.
Eeldatavasti kestab see tänavuse
aasta oktoobrini. Olukorra teeb
keeruliseks see, et teisi sama
toimeainega (propüültiouratsiil)

Katri Reinsalu
Juuru apteek on Kohila Südameapteegi filiaal ning selle pidaja
on Pharma Holding OÜ. Ettevõtte
lääne piirkonnajuht Heli Pilar ütles,
et klientide vähesusest tulenevalt

ei saanud nad enam kvaliteetset

üks inimene, on tal rohtusid hädasti

vaja.
Miks siis väikest apteeki piisavalt

ei külastata? Üks põhjus on see, et
erilisemaid ja kallimaid ravimeid ei

ole väikesel apteegil majanduslikult

Raplma

Katri Reinsalu

Vaid selle kuu lõpuni saavad Juuru inimesed kohalikku apteeki külastada ning
farmatseut Helve Vallistult
nõu küsida. Juuni alguses
paneb apteek uksed kinni,
sest külastatavus on väike
ja apteegi pidamine ei tasu
end ära.

apteegiteenust pakkuda. Ravimite
ja apteegikaupade valik oli piiratud.
Apteek on äriettevõte, mis peab
ots otsaga kokku tulema, nõustus
endise Juuru vallavolikogu esimees
ja tänase osavallakogu liige Marina
Runno. Kauba müümiseks ja asjaajamiseks kasutatav programm on
kallis ja väike apteek ei suuda seda
tagasi teenida, ütles ta, kuid kohalike
klientide jaoks on see ikkagi kaotus,
sest isegi kui apteeki külastab vaid

Uudise

ravimeid Eestis ei turustata.
Ravimiameti tegevuslubade ja
inspektsiooni büroo vaneminspektor Klara Saar ütles, et alternatiivideta ravimite täpset arvu
on raske öelda, sest see muutub
ajas. „Mõned aastad tagasi koostas
ravimiamet nimekirja 150 ravimist,
mille edastasime ravimitootjatele ja -hulgimüüjatele kui loetelu
olulisematest ravimitest, mille
müüki hoolikamalt jälgida ning
planeerida, sest otsest alternatiivi
nendele ravimitele Eestis püsivalt
saadaval ei ole,” selgitas ta.
Samal ajal on tarneraskused
ravimiameti jaoks igapäevane
probleem. Sisuliselt on tegemist
olukorraga, kus nõudlus ravimi
kasutamiseks on suurem kui
tatus ning sellest tulenevalt tekib
puudujääk. Suurenenud nõudluse
puhul sõltub lahendus tootja võimekusest olukorrale reageerida ja
vajadusel koguseid ümber suunata.
Tootmise või kvaliteedi probleemidest tekkinud tarneraskused
võivad aga tähendada, et pikema
aja jooksul tarnet üldse ei toimu.
„Tarneraskuste kestus on väga
erinev, varieerudes mõnest päevast
või nädalastkuni mitmetekuudeni,
harvematel juhtudel aastateni,”
ütles Saar.
Küsimusele, kas ravimiamet
tegeleb Tiotili-taoliste ravimite
alternatiivide turule toomisega,
vastas Saar, et Eestis teeb otsuse
ravimi turustamiseks ravimi tootja. „Ravimiamet ei tegele ravimite
maaletoomise ega müügiga, kuid
suhtleb pidevalt ravimite müügiloa

varus-

Apteegi sulgemisega kaotab väike kogukond ühe eluks vajaliku teenuse. Koos apteegiga kaob ka võimalus

farmatseudnilõtuküsida.

Foto: SIIM SOLMAN

teatama, et apteeker
saaks tellimuse teha. Inimesed ei

müük kaupluses (nagu postiteenus).

soovi tihtipeale nii kaua oodata.

Kuna nõuded on üsna ranged, siis

Oma osa mängib ka see, et inimesed

on tänaseks selge, et neil ideedel

käivad tööl ja eriarstide vastuvõtul
väljaspool Juurut ning siis tehakse
ka apteegiostud seal, kus igapäevast

tulevikku ei ole.

šoki vastu. Vajadusel on ta viinud

Apteegi sulgemisega kaotab väike
kogukond ühe eluks vajaliku
se. Koos apteegiga kaob ka võimalus
farmatseut Helve Vallistult nõu
küsida. Naine on ligi 50 aastat Juurus
töötanud ning kujunenud tõeliseks
kogukonna hingeks. Runno ütles

ka personaalse ravimipaki Järlepa

paar päeva ette

liikumist rohkem on.
Runno lisas, et pärast apteegi
sulgemise teadet on kaalutud erine-

mõttekas sisse seisma osta. Selle

vaid alternatiive: haruapteegipunkt

asemel peaks klient oma ostusoovist

kohaliku perearsti Kalle Porosoni

juures või tavalisemate ravimite

teenu-

tema kohta, et Vallistu tuleb välja
ükskõik mis kellaajal ja nädalapäe-

val, kui olukord seda nõuab. Ta toob
kohale allergiarohud või teeb süsti
bussi peale, kui inimene tõeliselt

hädas on.
Runno ütles, et Vallistu on teinud
palju rohkem, kui temaltametlikult
nõutud, ja see teeb ta Juuru jaoks

eriliseks.

Kaks haruapteeki on sulgemisohus

hoidjate ning maaletoojatega, et

Seoses 2014. ja 2015.
aastal vastu võetud ravimiseaduse muudatustega on
ohus ka kaks Raplas asuvat
haruapteeki, Rappeli keskuses asuv Apotheka apteek
ning perearstikeskuses
asuv Benu apteek.

nõuetekohaseks korrastamiseks
kestab 2020. aasta aprillini.
Kuid 2019. aasta suvel tuleb

sul-

geda haruapteegid, mis kuuluvad
hulgimüügiga tegelevatele
jatele. Haruapteek on kuskil mujal
tegutseva põhiapteegi filiaal, mis ei
ole eraldi juriidiline isik. Praegused
omanikud ei tohi haruapteeke ümber
vormistada ning seetõttu ei saa neid
isegi mitte 2020. aastani pidada.

ettevõt-

„Tekkinud on keeruline olukord,

Katri Reinsalu

olemasolevaid haruapteeke
pole mitteproviisoritest omanikel

kus

võimalik ümberstruktureerida neis
Seadusemuudatustest tulenevalt

omavalitsustes, kus elab rohkem

tohib tulevikus apteegi omanikuks

kui 4000 inimest. Selliste linnade ja

olla ainult proviisori haridusega

asulate haruapteekide praegused
omanikud on seega sundseisus, mille
tulemusena on kehtiva õiguse koha-

ettevõtja. Isegi väikeomanikuks ei
tohi olla ettevõtja, kes tegeleb ka

ra-

vimite hulgimüügiga. Enamik Eesti
apteekidest kuuluvad praegu aga

ravimite hulgimüügiga tegelevatele
ettevõtjatele ja seega vajavad uusi

omanikke sisuliselt kõik Euroapteegid, Ülikooli apteegid, Benu ja
Apotheka apteegid. Kokku on neid
Eestis umbes 300.
Üleminekuaeg apteegivõrgustiku

selt ainus võimalus haruapteegid

sulgeda,” selgitas Eesti Apteekide
Ühenduse (EAÜ) juhatuse liige proviisorKristiina Sepp.
EAÜ on seisukohal, et sellise
sulgemise tagajärjel halveneb apteegiteenuse kättesaadavus. Samas
peavad turuosalised investeeringud
maha kandma ning riiki ähvar-

davad kahjunõuded.

Seetõttu on

EAÜ teinud ettepaneku ühtlustada
haruapteekide kaotamise tähtaeg
proviisoriapteekidele ülemineku
tähtajaga ehk 2020. aasta aprilliga.
„See tagaks tänastele apteegiomanikele vähemalt võimaluse müüa

haruapteegid koos põhiapteekidega.
Haruapteeke eraldi müüa ei ole võimalik. EAÜ peamine eesmärk selle
palvega on tagada, et neid apteeke
ei suleta ja patsientidele jääb alles
harjumuspärane võimalus ravimeid
kätte saada. Arutelud on käimas ning
usun, et riik mõistab oma eksimust,
kus on loonud olukorra, kus apteegi
turuosalisi erinevalt kohtleb ning
ühele riigile see kuidagi kasuks
ei tule, vaid pigem vähendab riigi
usaldusväärsust,” vahendas Sepp
EAÜ seisukohti.
Apteegireformi kohta ütles Sepp,
et selle elluviimine on toores. „Ei ole
kellelgi – tööandjatel, proviisoritel,
riigil – ettekujutust, kuidas seda

reformi peaks ellu viima. Niivõrd
suurt muudatust uisapäisa läbi viies
või mõjusid põhjalikult kaardistamata on suur oht anda sektori pihta

hävitav löök. Riik peaks tervishoius

valitsevaidküsimusi lahendama terviklikumalt – periooditi muudetakse
regulatiivset keskkonda jupiti siit ja
jupiti sealt, kuid terviklikku pilti ei
jälgita,” rääkis ta.
EAÜ seisukoht on, et tänane
apteegivõrk on väga hea ja seda
tuleks maksimaalselt esmatasandi

tervishoidu integreerida ja apteegis
olemasolevaid kompetentse

maalselt rakendada.

maksi-

„Apteekril on meeletu potentsiaal
panustada tervishoidu rohkem kui
täna lubatakse, seda näiteks

eri-

nevate lisateenuste näol. Teenus,
mille heast kättesaadavusest on

Eesti elanikel kõvasti vajaka, on
vaktsineerimine. Meie elanikkonna

vaktsineerituse tase on nii hooajalise gripi kui ka puukentsefaliidi

vastu äärmiselt madal, haigestumisi
seevastu on kahjuks väga palju.
Kuna apteegid on inimestele lähedal,
seal pole pikki järjekordi ja samuti
on apteegid üldjuhul kaua avatud,
saaksid apteekrid vaktsineeritute
osakaalu suurendamiseks palju ära
teha,” tõi Sepp välja.

võimalike kättesaadavusprobleemide korral leida patsientide
jaoks kiireim ning optimaalseim
lahendus,” selgitas Saar.
Ei ole harv ka olukord, kus
vimit toodabki maailmas vaid üks
ettevõte ning analoogid puuduvad.
„Arvestada tuleb ka seda, et kui
turule tuleb uut toimeainet sisaldav ravim, siis ei saa geneeriliste
ravimite tootjad kohe müügiluba
taotleda ega ravimit müüma hakata, kuna originaalravimitele kehtib
teatud perioodi vältel turustamise
ainuõigus,” ütles Saar.
Ravimiseaduse järgi tuleb
müügiloa hoidjal tarneraskustest
vähemalt kaks kuud ette teatada,
välja arvatud erandlike asjaolude
esinemisel. „See on piisav aeg, et
ravimiamet saaks koostöös müügiloa hoidjate, hulgimüüjate, arstide
ja erialaorganisatsioonidega leida
lahenduse patsientide ravi jätkamiseks. Ravimiamet võib erandkorras
lubada turustadaravimit võõrkeelses pakendis või lubada müügiloata
ravimi kasutamist, et patsiendid ei
jääks ravita,” selgitas Saar.

ra-
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Ants Sepp

tähistas
kaheksakümne
aasta juubelit
Siim Jõgis
Tuntud Järvakandi laulu- ja
pillimees Ants Sepp tähistas
laupäeval, 19. mail kaheksakümnendat sünnipäeva. Järvakandi kultuurihalli olid
saabunud teda õnnitlema nii
lähemad sugulased kui ka
kolleegid ja tuttavad.
Kokku tuli terve saalitäis
rahvast, nii etkõik ei tahtnud
sinna esmalt äragi mahtuda.
Kehtna valla poolt õnnitles juubilari vallavolikogu
esimees Peeter Kustmann,
kes andis talle üle aukirja.
Samuti pälvis Sepp juubeli

rahvakultuurikeskuselt.
Ants Sepp on aastakümneid olnud üks Järvakandi
kultuurielu tuiksooni. Sapuhul tänukirja

muti on ta aktiivselt kaasa
löönud ühiskondlikus elus.
Ta on laulnud nii sega- kui
ka meeskooris, astunud
üles solistina ja mänginud
akordionit. Sepp on kaasa
löönud Kalju Alliku estraadiansamblis, Hannes Medelli Sicanas, hiljem Kaisma
rahvapilliansamblis

Raplamaal kontrollitud
kortermajadest ei vastanud
ükski tuleohutusnõuetele
7.-11. maini kontrolliti kogu Eestis kampaania
korras kortermajade tuleohutust. Selle tulemused on murettekitavad, sest Lääne päästekeskuse andmetel vastab kõigest 15% kontrollitud
kortermajadest tuleohutusnõuetele.

Päästeteated
Järvakandis

häire-

16. mail kell 22.15 sai
keskus teate Kehtna vallas
Järvakandi alevis toimunud
põlengust. Põles saeveski
hoone külge/sisse ehitatud
alajaam. Päästjad likvideerisid tulekahju.

Sauna tänaval

põlesid kuused
16.20 teatati

häirekeskusele tulekahjust
Rapla linnas Sauna tänaval,
kus põles kõrvalhoone ning
kõrvalasuvad kuused.

sellele väga suurt tähelepanu.
Mitmed puudused olid
seotud evakuatsiooniteedega.

Tavapäraselt liiguvad trepiko-

Katri Reinsalu
Kontrolle viiakse läbi tegelikult iga kuu, kuid inimeste

teadlikkuse suurendamiseks
on maikuu tulemuste kajastamiseks ka meediakaasatud.
Terves Lääne regioonis viidi

läbi 41 kontrolli ning avastati
kokku 91 puudust. Raplamaal

kontrolliti viit kortermaja
ning igaühes leidi ka puudusi.
„Raplamaal kontrolliti maju
Märjamaal ja Kohilas. Seniajani on põhirõhk läinud Rapla
korterelamute peale, kuid

nüüd oleme võtnud suuna
maakonnakeskusest välja,”
selgitas Lääne päästekeskuse
kommunikatsioonijuht Maris
Moorits.
Raplamaal, nagu terves regioonis, tuvastatud puudused
olid osalt seotud elektripaigaldistega. Kõikides Raplamaal
kontrollitud kortermajades oli
ühiskasutatavates ruumides
tegemata elektripaigaldise audit. Elektriohutust kontrollib
Tehnilise Järelevalve Amet,
kellele see info edastati. Lääne
päästekeskuse ohutuskont-

dades üksikud inimesed, kellele jalgrattad, lapsevankrid,
lillepotid ja vana mööbel ei
tundu kuigi suure ohuna, aga
tulekahju puhul soovib majast
väljuda suur hulk inimesi
korraga ning kasutatavate
teede laius muutub äärmiselt
oluliseks.
„Ühe kortermaja trepikoda
oli alates teisest korrusest
täis pandud lillepotte – selleks
oli sinna toodud hulganisti
mööblit,” tõi Moorits näite
Raplamaalt.
Üks sage puudus on ka

seestpoolt

lukustatavad välisuksed.
Peainspektor Tiiu Varik
vitab paigaldada välisuksele
evakuatsioonisulus ehk nn
libliklukk. Ohuolukorras on
peamine eesmärk hoonest
resti väljuda ja mitte võtmeid
otsida. Traagiline näide on
kahe aasta tagant, kui korteripõlengus hukkus isa koos
kahe lapsega just sel põhjusel,
et nad jäid oma korterisse lõksu. Oma pere ohutuse nimel
võiksid ka korteriuksed olla
ainult libliklukkudega, ütles
Varik.

sookii-

Kogu Lääne regioonis tuvas-

tati 35 puudustega kortermaja,
alustati 18 haldusmenetlust.
Moorits lisas, et mitte ühtegi
neist ei alustatud Raplamaal.
„Iga vea puhul ei alustata
haldusmenetlust seepärast,
et enamik korteriühistuid

suudab puudused paari nädala
jooksul likvideerida. Suuremate puuduste korral antakse
ettekirjutus, näiteks siis, kui
kortermaja keldriuks
dub evakuatsioonitrepikotta
ja see pole tuletõkkeuks. Tuletõkkeuste paigaldamine on nii
rahaliselt kui ka ajaliselt keerulisem töö ja sellise puuduse
likvideerimise lõpptähtaeg on
alati paika pandud, arvestades
korteriühistu selgitusi,” rääkis Moorits.
Päästeamet paneb ühistutele südamele tõstatada üldkoosolekul ka tuleohutuse teema ja
arutada näiteks võimalust ra-

suun-

jada lapsevankrite ja jalgrataste hoiuruum. Trepikodadesse
ladustatavatest ebavajalikest
esemetest vabanemiseks saab

aga ühiselt suure konteineri

tellida.

Urmas Kristali umbusaldamine ei
leidnud volikogu enamuse toetust
Märjamaa vallavolikogu esimehele Urmas
Kristalile esitati umbusalduse avaldus, mis
pandi 15. mail volikogu istungil hääletusele.
Istungil viibinud kahekümnest volikogu liikmest
hääletas umbusaldamise poolt kümme. Kuna
häälteenamust ei saavutatud, ei läinud umbusaldusavaldus läbi.

Tule-

kahju likvideeriti kell 17.14.

Lääne päästekeskus

„Tegin oma järeldused,

mil-

les võivad probleemid olla, aga
peame leidma kesktee,” sõnas
Kristal. Mehe sõnul oli see kuu
aega, mil umbusaldusavaldus

õhus rippus, emotsionaalselt
raske, kuid töö jätkus ikka
samamoodi ja nüüd, pärast
hääletust, jätkub edasi. Kristal
kinnitas, et viha ta kellegi
peale ei pea. Aina õli tulle

Stina Andok

arengusse.

19. mail kell

seega pööravad päästetöötajad

kortermajade

ning

laulnud meesansamblis
Viisitiim. Loomulikult olid
ka tema kaheksakümnenda sünnipäeva pidustused
muusikast läbi imbunud. Nii
esitasid Sepa jaoks olulisi
palasid Järvakandi segakoor
ja juubilari enda järeltulijad.
Pidulikku meeleolu lisas
slaidisõu, millel kujutati
Sepa tegemisi läbi aastate.
Sepp on sündinud 16. mail
1938 Möldri talus Ahekõnnu
külas Järvakandi vallas.
Tähelepanuväärne on olnud
tema panus Ahekõnnu külapäevade korraldamisel. 2013.
aasta 23. veebruaril pälvis ta
Järvakandi aukodaniku märgi panuse eest Järvakandi

põles alajaam

rolli peainspektor Tiiu Varik
ütles, et väga paljud tulekahjud saavad alguse vanast
ja rikkis elektrisüsteemist,

Umbusaldusavalduse koostasid seitse volikogu liiget: Marika Hiiemaa, Harri Jõgisalu,
Kristi Kivisild, Raivi Laaser,
Helve Riitsat, Merlin Suurna
ja Teet Tomson. Raplamaa
Sõnumitele edastasid nad oma
ühise vastuse seoses umbusaldushääletuse tulemustega.
„Toimunud hääletuse
dab märkimisväärseks tõsiasi,
et Urmas Kristali umbusaldamise puhul Märjamaa valla
elanik tegelikult ei saanudki
teada, mida valla kõrgeim
rahvakogu või tema kui valija
hääle saanud esindaja volikogus antud küsimuses arvab.
Selgus üksnes 10 volikogu
liikme seisukoht, kes hääletasid umbusalduse poolt. Teiste
kohalolnud 9 volikogu liikme
käest lihtsalt ei küsitud, kuigi
Märjamaa valla põhimääruse
järgi tulnuks kõik seisukohad
– ka vastu või erapooletu – välja selgitada,” on umbusaldus-

muu-

valades raisatakse liialt aega

avalduse esitanud volikogu
liikmed veendunud.
Nad leiavad, et koalitsioonipartnerite hääletamata
jätmine sedavõrd põhimõttelises küsimuses on tekitanud
olukorra, mille tulemusel ei
ole võimalik jätkata kolme
valimisliidu vahel sõlmitud
koalitsioonilepinguga.

ning tegelike ülesannetega
tegeleda ei saa, ütles ta.
Mis puudutab kõikide
volikogu liikmete seisukohtade väljaselgitamist, siis
leiab Kristal, et tema seda
punkti läbi ei viinud ning

Kü-

umbusaldus-

simusele, kas
avalduse esitamine ja hääletamine toob endaga kaasa
ka mingisuguseid muutusi,
vastasid avalduse esitanud
volikogu liikmed, et pigem annab eelnev alust positiivsetes
muutustes kahelda.
„Urmas Kristal märkis oma
repliigis enne hääletust, et
tema on oma tööd teinud
reglemendi järgi ja enamgi
veel. Reglemendi järgi töö
gemiseks ehk täpsemalt valla
juhtimiseks saab lugeda asja-

te-

omase seaduse või valla enda
korrast tulenevate
nõuete järgi tööülesannete

miinimum-

Urmas Kristal.

Foto: SiimSolman

täitmist. Aga kas tõesti ainult

olla kindel, milliseks kujuneb
hääletuse tulemus. Kristali sõnul viitavad tulemused sellele,
et tuleb tema vastu hääletanud

seadusejärgsest miinimumist
piisabki uue ühinenud valla
juhtimisel? Hääletuse järel
tänas volikogu esimees Urmas
Kristal usalduse eest. Kui volikogu esimeest umbusaldab 10
rahvasaadikut ja 9 ei hääleta,
siis kas on ikkagi kohane juhil

kui üksteist ei usaldata, siis

rääkida usaldusest?” märkisid

edasi minna ei saa, kuid usub,

nad.

et selline olukord saabunud ei
ole, ning on kindel, et volikogu

Volikogu esimehe Urmas
Kristali sõnul ei saanud

istun-

gile minnes kumbki osapool

volikogu liikmetega kokku
saada ja kompromissile jõuda, et ühiselt edasi minna.
Volikogu esimees tõdeb, et

saab veel üksmeelselt edasi

töötada.

koosseisulise häälteenamuse
hääletusel, kui umbusalduse
läbiviimisekskoosseisu kätte
ei saadud, ei pidanudki enam
teiste seisukohti küsima. Kui
oleks olnud tegu lihthääletusega, siis oleks tulnud välja
selgitada poolt- ja vastuhääled
ning ka erapooletute hääled.
Märjamaa valla

põhimää-

ruses on välja toodud üldise
hääletuse reeglid, kuid

umb-

usaldus põhimääruses reguleeritud ei ole ja juhindutakse

seadusest, selgitas Kristal.
„Kui oleks hääletuse kohta
pretensioone, oleks pidanud
kohe päevakorrapunkti lõpus

selle kohta küsima,” ütles
Kristal.
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Ministeerium:

Rapla vald panustab sotsiaalkaitsesse
vähem kui teised omavalitsused
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Sotsiaalministeeriumi andmeil on Rapla vald sotsiaalkaitse kuludeks ühe inimese kohta panustanud
kaks korda vähem nn vaba raha kui kohalikud
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võivad ise otsustada, mida sellega teha.
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Haldi Ellam
Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva

halisi kulutusi – kõik on kulud,

kutsus ajakirjanduses inimesi

mida ostad sisse. Tasuta teenused

üles lähedaste hooldekodu arvete

antud numbris ei kajastu. Teenu-

maksmisel nälgimise asemel

sed (hooldekodu- ja koduteenus,

vallast raha küsima, sest valda-

riskirühmade elamisteenus, sot-

dele on täiendavalt vaba raha

siaalkorterid, invabuss, toetused,
nõustamised) on olemas.“
Kalmuse sõnul on lapsed ja

eraldatud. Seepeale tabas näiteks

Rapla vallavalitsustkõnede tulv,
kus kodanikud küsisid, mida

omaksed tänase seadusandluse

nad peavad toetuse saamiseks
tegema.
“Rapla vald on 2017. aastal
panustanud oma vahendeid ehk
just seda nn vaba raha sotsiaal-

kohaselt kohustatud hooldekodu

kaitse kuludeks

koormus kõrge hooldatavate

ühe inimese

kohta ca 2 korda vähem kui kohalikud omavalitsused Eestis,”

seisis Rapla valla pöördumisele

kulusid tasuma. „Hooldekodu teenus on olemas, aga omavalitsus
hoiab hinda madalal (personali

töötasud madalad, ühe hooldaja
osas), et koormus perekonnale
oleks võimalikult madal,“ selgitab ta.

vastuseks saadetud kirjas, mille

on allkirjastanud ministeeriumi

Vallale on eraldatud

hoolekande osakonna juhataja

24544 eurot

Häli Tarum. “Nagu minister

sotsiaalteenuste
osutamiseks

Maalehele

antud

intervjuus

rõhutas, ei ole need eraldised
sihtotstarbelised, mis tähendab,
et kohalikel omavalitsustel on
õigus neid vahendeid oma parima
äranägemise järgi kasutada. Seega oleneb kohaliku omavalitsuse
poolt seatud prioriteetidest, mille
peale nn vaba raha kasutatakse.”
Rapla valla sotsiaalnõunik
Maiu Kalmus leiab, et nelja
äsja ühinenud valla osas ei ole
mõistlik keskmiste kulutuste
kohta järeldusi teha ning neid
omavahel võrrelda.

„Neli ühinenud valda olid oma
sotsiaalhoolekande suundadelt

Ministeeriumi andmeil eraldati

sotsiaalkaitse korraldamiseks
2018. aastal kohalikele omava-

litsustele toetusfondi kaudu 3
miljonit eurot sotsiaaltoetuste
maksmiseks ja sotsiaalteenuste
osutamiseks. Rapla vald sai sellest 24 544 eurot, mis on mõeldud
sihtotstarbeliselt ette nähtud
sotsiaalteenuste osutamiseks ja
arendamiseks, uute sotsiaalteenuste käivitamiseks, täiendavate
sotsiaaltoetuste maksmiseks ning

sotsiaalvaldkonna korraldamisega seotud kuludeks.
Kalmuse sõnul on see summa

väga erinevate lähenemistega,“
leiab Kalmus. „Need erinevused uude valda kokku tuua ja

ritud. „Seda raha saab kasutada

arvutada kulutusi ühe inimese

ainult sotsiaaltöö korraldami-

kohta

seks, mitte teenuste eest tasumiseks,“ selgitab ta. “Need on uute
teenuste arendamine, sotsiaaltöö

-

see ei anna adekvaatset

pilti tegelikult valdkonnast ja

kulutustest ühe inimese kohta.
Me ei ütle, et väikevaldade võime-

kus oli väike, aga sihtrühmad ja
inimeste vajadused olid erinevad,

mis tingis väiksemas mahus toetuste maksmise, aga suurendasid
teenuste kulude katmist.“
Kalmuse sõnul on ministeeriumil arvutuste aluseks rahalised
kulutused, mis ei arvesta omavahel seotud valdkondade investeeringute ning tasuta teenustega.
„Rapla vald ei ole viimasel 10

eelarves kajastatud ning planee-

korraldamine, sotsiaaltöötajate
sõidukulud inimeste juurde,
teenuskeskustesse ja juurdepääsupunktidesse.“

0,5 miljonit eurot
vaba raha
Ministeerium toob välja, et li-

saks sotsiaaltoetuste ja -teenuste
korraldamiseks suunatud vahen-

ditele, eraldab riik kohalikele

aastal investeerinud sotsiaalvald-

omavalitsustele tulude-kulude

konna hoonetesse, mis ministeeriumil on üheks aluseks. Samal
ajal on panustatud haridusse,

ühtlustamiseks ka tasandusfon-

mida samuti kasutavad meie

täiendavalt 30 miljonit eurot.

inimesed,“ toob Kalmus välja.
„Ministeerium võrdleb täna ra-

rendamise mõjul laekub Rapla

di kaudu rahalisi vahendeid,

milleks 2018. aastal on eraldatud
“Tulubaasi erakorralise suu-

Sotsiaalministeeriumi andmeil on Rapla vald sotsiaalkaitse kuludeks ühe inimese kohta panustanud kaks korda vähem
nn vaba raha kui teised kohalikud omavalitsused.
Foto: SIIM SOLMAN
vallale sel aastal täiendavalt
tulude üldiselekasvule ca 0,2 mln
eurot rohkem läbi tulumaksu
ning 0,3 mln eurot tasandusfondist, seega on Rapla vallale 2018.
aastal täiendavalt laekuv vaba
raha kokku 0,5 mln eurot,” seisab

soovitada inimestel pöörduda
valda, et abi saada. Inimesed
võiksid ikka abi küsida, ei pea
kartma.“

töötajate palgatõusuks.

„Toetusfondi raha on rahandusministeeriumi kodulehel ja
me jälgime ning arvestame seda,“
selgitab Kalmus. „Siin on pigem
küsimus selles, kes ja kuidas
presenteerib toetusfondiraha jaotust. Kui sotsiaalvaldkonna juht
väidab, et on andnud valdadele 30
miljonit, siis inimesed, kes ei pea
teadmaraha jaotust, teevad omad
järeldused. Reaalselt seda raha
ei ole, inimesi eksitati tohutult.
Sellest ajendatult oli ka meie
küsimus. Vald korraldab kõike
oma kulu ja kirjadega. Kogu selle
loo võtmes oleks olnudkorrektne

teisalt ei saa sihtotstarbeliselt
eraldatud vahendeid suunata

Raha ei suudeta
ära kasutada

mujale.
„Vajadused valdades olid
erinevad ning sellest tulenevalt

Ministeerium heidab omavalitsustele ette ka seda, et nood ei
kasuta ära kõiki neile eraldatud
rahalisi vahendeid. Näiteks
aastatel 2016-2017 jäi kõikide
kohalike omavalitsuste peale
sotsiaaltoetuste ja -teenuste korraldamiseks eraldatud rahalisi
vahendeid kasutamata üle 1,8
miljoni ning raske ja sügava
puudega lastele lapsehoiu ja
teiste teenuste osutamiseks üle
2 miljoni euro.
“Ehkki positiivne on tõdeda, et nii Rapla vald kui ka
ühinenud Raikküla vald on
sotsiaaltoetuste ja -teenuste korraldamiseks eraldatud vahendid
2017. aastal ära kasutanud, jäi
Rapla, Kaiu, Raikküla ja Juuru
vallal raske ja sügava puudega
lastele lapsehoiu ja teiste teenuste osutamiseks eraldatud
vahenditest eelmisel aastal kasutamata üle poole (54%), mis
on 20 084 eurot,” seisab kirjas.

ka sihtotstarbeliste vahendite
kulutused,“ selgitab ta. „Tean
kindlalt, et kaks valda on raske
ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse raha suunanud
peaaegu kõik sihtrühmadeni.“
Kalmuse sõnul ei ole toetuse
andmise eesmärk jõuliselt hakata raha kulutama, vaid ikkagi
vastavalt vajadusele ning raha
kasutamist kontrollib ka ministeerium. Ülejäägid kantakse
järgmise aasta eelarvesse ning
ministeerium eraldab sellevõrra
vähemraha.
„Sihtotstarbeliste toetuste kasutamisel ei tohiks üldse teha järeldusi,“ leiab ta. „Omavalitsuse
ülesanne on tagada abivajaduse
tekkimisel toetused, kaasaarvatud ka üldhooldusteenuse eest
tasumisel, kui perekond jääb
hätta. Sihtotstarbelisi vahendeid muude kulude katteks
suunata ei tohi.“
Sotsiaalministeeriumi andmeil on ka valitsus leppinud
kokku hoolduskoormuse vähendamise esmaste abinõude osas ning ministeeriumil
tuleb ettepanekud valdkonna
muutmiseks esitada 2018. aasta

kirjas.

“Rõhutame veel kord, nii nagu
ka minister selgitas vastuses
küsimusele, kas kohalikel omavalitsustel on hooldekodude eest
tasumiseks raha – see on sihtotstarbeta vaba raha, mida võib
kasutada valdkondade ja teenuste
peale, mida kohalikud omavalitsused peavad prioriteetseteks,”
seisab kirjas.
Kalmuse sõnul on see 0,5 miljonit eurot planeeritud valla
haridus- ja sotsiaalvaldkonna
kulude katteks ning suur osa
sellest läheb õpetajate, kes riigilt
palka ei saa, ehk huvikoolide ja
lasteaiaõpetajate ja hooldekodude

Kalmuse sõnul on esmalt ebaõiglane võrrelda nelja erinevat
omavalitsust täna koos ning

Kui sotsiaalvaldkonna juht väidab, et
on andnud valdadele 30 miljonit, siis
inimesed, kes ei pea teadma raha jaotust,
teevad omad järeldused. Reaalselt seda
raha ei ole, inimesi eksitati tohutult.

lõpuks.
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Uute tööruumide

leidmiseks käivad alles
läbirääkimised
üüripinnaks

Katri Reinsalu

oma neljandat

korrust ning ärimaja hoopis
Maakonna suurima ühinemise
läbi teinud Rapla vald pidi kohe
alguses arvestama, et
nud kollektiiv vajab varasemast
suuremat tööpinda. Seetõttu
palus vallavalitsus juba jaanuarikuus volikogult nõusolekut
korraldada riigihange uute
tööruumideleidmiseks.
Volikogult nõusolek saadud,
kuulutati veebruaris välja hange. „Tööruumid peavad paiknema Rapla linnas hõlpsasti
juurdepääsetavas asukohas,
eelistatult Rapla linnakeskosas
kohaliku omavalitsuse asutuse väärilises hoones,” seisab
kirjelduses. Valla 55 ametniku
ja teenistuja jaoks soovitud
dipinna suuruseks oli märgitud
ligikaudu 750 ruutmeetrit. Parkimise puhul tuleb arvestada,
et lisaks töötajatele võetakse
tööruumides vastu ka külalisi
ja seetõttu on hankes parkimiskohtade vajadus vähemalt 60
sõiduautole ja 12 jalgrattale.
Leping loodeti sõlmida järgmise aasta mais viieks aastaks.
Pakkumuste esitamise tähtajaks
määrati 15. märts. Laekus kaks
pakkumist, üks OÜ-lt Rapla Ärimaja ning teine Riigi Kinnisvara
Aktsiaseltsilt ehk riigimajalt.
Pärast pakkumuste laekumist
arutati asja uuesti 19. märtsil
vallavalitsuse istungil. Protokollist võib lugeda, et pakkumused
ei olnud võrreldavad ning
tõttu küsiti pakkujatelt täpsustavaid andmeid. Ühtlasi otsustati
pakkumuste juurde tagasi tulla
pärast lisainfo laekumist.
Suurim probleem on pakkumuste hinnaklass. Näiteks

suurene-

ren-

see-

majanduskomisjoni aprillikuu
koosoleku protokollist saab
lugeda, et riigimaja pakkus

„Mõ-

juurdeehituse võimalust.

lemad pakkumused olid hinna
poolest võrdsed, kuid ületasid
oluliselt planeeritud summat

nur-

ja hange tuleb tunnistada
junuks,” on vallavanem öelnud. Vallavalitsuse 23. aprilli
istungil otsustatigi laekunud
pakkumused tagasi lükata, sest

mõlemad ületavad vallarahalisi
võimalusi märkimisväärselt.

Vallavanem Piret Minn ning
volikogu esimees Rene Kokk
on uue tööpinna leidmise osas
napisõnalised. Mõlemad
tavad kui ühest suust, et praegu
jätkatakse konkurentsipõhiste
läbirääkimistega pakkumuse
teinud osapooltega.

kinni-

Huvitava alternatiivina pakuti aga majanduskomisjoni
aprillikuu koosolekul välja veel
kolmaski variant – ehitada oma

vallamaja keskväljaku äärde.
Komisjon tegi vallavalitsusele
ettepaneku töötada välja võimalikud alternatiivvariandid koos

kalkulatsioonidega.
„Maja ehitust kavas ei ole,”
vastas Minn küsimusele, kui
kaugele maja ehitamise mõttega
jõutud on. Ta kinnitas, et hetkel
on tööpinna alternatiivid kaks
hankele laekunud pakkumust.
Minn lisas, et tõenäoliselt ei
toimu uutele pindadele kolimine
varem kui kahe aasta pärast.
„Kuna läbirääkimised ei ole
hetkel veel läbi, on vara ütelda,
kas pakkumised võiksid lõpptulemusena jääda varem volikogu
poolt kinnitatud piiridesse.
Teema tuleb arutusele uuesti
pärast läbirääkimiste lõppemist.

Infopunktina arutatakse

het-

keseisu juba lähiajal erinevate
komisjonide koosolekutel,” kommenteeris olukorda Rene Kokk.

Helerin Väronen

las külastada veepuhastusjaa-

Eelmisel reedel olid Kohila

gümnaasiumis sõbrad partner-

ma, paberivabrikut, vallamaja,
raamatukogu, Kohila Vineeri,
jäätmejaama ja Salutaguse pär-

koolidest Belgiast, Hispaaniast,

mitehast.

õpilased.

Kohila gümnaasiumi direktor
Neeme Lumi sõnas, et terve
nädal kestis tihe programm.
Jõuti mängida maastikumängu,

käia Mukri rabas, külastada
Tallinna, istutada puid ja Kohi-

kaasava eelarve konkursile
esitati mitu ideed, millest
mõnda ei loetud korrale
vastavaks ja rahvahääletusele need ei jõudnud.
Üks sellistest oli Piilupardi
mängutoa projekt, mis veel
eelmisel aastal edukalt
hääletusvoorus osales.
Stina Andok
Piilupardi mängutoa eestvedaja Jane
Schelejev soovib nüüdisajastada
olemasolevad ruumid ja arendada
mängutoa kontseptsiooni kogu pere

keskuseks. Kuna hoone renoveerimisele kuluv summa on märkimisväärne
ning Leaderi programmist saadud
toetus katab sellest kõigest kolmandiku, osales Piilupardi mängutoa hoone
ehitustööde projekt möödunudaastal
Rapla vallakaasava eelarve konkursil
ning jõudis hääletuse tulemusel teisele
kohale.
Schelejev esitas perekeskuse siseviimistluse toetamiseks projekti
ka sel aastal Rapla valla kaasava
eelarve konkursile, kuid hääletusele
ei pääsenud. Komisjon otsustas, et
projekt ei vasta kaasava eelarve
määruse punktile, millekohaselt peab

idee pakkuma avalikku hüve ja olema
avalikus kasutuses. Schelejev esitas
otsuse kohta vaide, komisjon arutas
teemat uuesti, kuid leidis, et ei saa
ideed hääletusele lubada. Schelejev on
nördinud, et Rapla vald ei näe loodavas perekeskuses avalikku hüve, kuigi
selle rajamisele on abikäe ulatanud
mitmed kümned vabatahtlikud. Ta ei
ole rahul tehtud otsusega.
Küsisime Rapla vallalt põhjalikumat
selgitust, kuidas on võimalik, et ühel
aastal idee pääseb hääletusele ja
teisel mitte, kui määrus, mille alusel
otsuseid tehakse, on siiani sama.
Vastab Rapla valla arendusnõunik Heiti Vahtra:
Kaasava eelarve protsessi juhib
volikogu poolt kinnitatud määrus
„Kaasava eelarve menetlemise kord
Rapla vallaeelarvekoostamisel“. Sama
määruse paragrahv 3 lõige 2 ütleb
ka seda, et toetatav idee peab olema
avalikus kasutuses. Kahjuks ei ole
määruses defineeritudmõiste „avalik
kasutus“ ja sellel põhjusel võib seda
mõista mitmeti (nii idee esitaja kui
ka komisjon).
Kõik laekuvad ideed vaatab läbi
kaalumise komisjon, mis on moodustatud eelpool nimetatud määruse
alusel. Tegu on kaalutlusotsust tegeva komisjoniga ja määruse mõistes
piiripealsete ideedega võib juhtuda,
et aastate lõikes võib olla komisjoni

Ringkäigu meeldejäävamatest objektidest – vallavalitsus,
Kohila Vineer ja raamatukogu
tegid külalised pildikollaaži,
mille nad said enda jaoks välja
printida.
Viimane pärastlõuna möödus
-

töötubades, kus Lumi ise õpetas vesinikust rohelise elektri
tootmist.
Lumi peab väga oluliseks, et
õpilased saavad käia välismaal
ning projekti toel areneda
tutustundlikeks, keskkonnasõbralikke otsuseid tegevateks
noorteks. Seetõttu on koolil
kindel soov sügiseks uusi
tööpartnereid leida, et õpilased
uuest harivast projektist osa
saaks.

vas-

koos-

meelsus erinev (seda enam, et komisjoni liikmed on võrreldes eelmise
aastaga vahetunud olulisel määral).
Piilupardi mängutoa siseviimistluse
toetamise ideed kaalus komisjon
kahel korral esimesel korral minu,
arendusnõuniku poolt ettevalmistatud info alusel tehti otsus, mis
häälteenamusega otsustas ideed mitte
rahvahääletusele panna. Antud otsuse
kohta esitas Jane Schelejev vaide
koos selgitustega. Komisjon kaalus
täiendava info valguses veel kord idee
lubamist või mittelubamistrahvahääletusele. Hääletuse tulemusena jäi
komisjon enda varem tehtud otsusele
kindlaks.
Kokkuvõttes tulebki öelda, et tegu
on jätkuvalt kaalutlusotsusega, mille
puhul ei saa alati vaadata eelnevat
praktikat. Komisjon on saanud selle
idee osas vägagi detailse info ning
komisjonil on õigus teha oma otsus
sõltumatult eelmisel aastal tehtud
otsusest. Nii on ka läinud. Tulevikku
tuleks sellest protsessist võtta kaasa
minu arvates kaks teadmist: seda määrust tuleb täpsustada ja uuendada, et
määruse mitmeti tõlgendamist vähendada sellega asume ka tegelema selle
aasta teises pooles. Teisena tunnustab
vald Piilupardi mängutoa tegemisi
ja soovitab omanikul teha koostööd
vallaga eelkõige teenuse sisulise
tegevuse toetamisel (mitte eravalduses
oleva kinnisasja parendamisel).
–

–

Koostööseminar Rapla
täiskasvanute gümnaasiumis
jagatud digitaalne materjal võimaldab huvilistel teemaga põhjalikumalt
tutvuda.

koostööpartnerid Kohilasse

vesi. Rahvusvahelistest tegevustest võtsid osa 8.-10. klasside

Rapla valla tänavusele

Kristi Luik
RTG õppejuht

Erasmus Plus tõi

Portugalist ja Saksamaalt.
Pandi punkt 2016. aasta sügisel
alanud Erasmus Plus projektile
“Environment in our everyday
life: preserving biodiversity for
a greener future“ (Igapäevane
keskkonnaõpe rohelisema tuleviku nimel).
Projekti eesmärk oli tõsta
õpilaste keskkonnateadlikkust.
Fookusesse oli võetud prügi ja

Rapla valla kaasava eelarve
menetlemise kord vajab
täpsustamist

Rapla täiskasvanute gümnaasiumi
(RTG) eestvedamisel ja ETKA Andras
toetusel toimus 17. mail Raplas
kasvanute gümnaasiumide koostöö-

täis-

seminar. Seminari kokkukutsumise
idee tulenes ühelt poolt e-õppe kiirest
arengust ja teisalt riiklikest muudatustest haridusliku erivajadusega
õpilaste õppekorralduses ning selle
dokumenteerimises.
Nii moodustuski vajaduspõhiselt
kaks eri temaatikaga töötuba, et
vahetada positiivseid praktikaid ja
leida koos lahendusi igapäevatöös
tekkinud probleemidele. Üritusel
les üle kolmekümne spetsialisti Eesti
täiskasvanute gümnaasiumitest.
Pärast Rapla täiskasvanute gümnaasiumi direktori VelloKübara tervitust
ja lühikest sõnavõttu ning korraldajate
sissejuhatust suundusid haridustehnoloogide töörühmas osalejad oma
seminariruumi, kus kohe alustas
Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse vanemteadur Kai Pata
ettekannet „Täiskasvanute koolitaja
digipädevused“. Saadi palju huvitavat
infot ja kasulikke vihjeid, mida oma
töös edaspidi kasutada. Osalejatele

osa-

Rapla TG haridustehnoloog Peeter
Linnamäe kõneles e-õppe ajaloost
ja hetkeseisust oma koolis. Lisaks
sellele tutvustati töörühmas osalejatele
täiskasvanute gümnaasiumite seas eelnevalt läbi viidud küsitluse tulemusi.
Teema tekitas asjaliku diskussiooni,
mille kokkuvõtteks võib öelda, et

e-õpe on täiskasvanute gümnaasiumis vajalik õppevorm ja

e-kursuseid

kasutavad õpetajad aktiivselt ka „ta-

vaklassidega“.
Päeva lõpuks vahetati informatsiooni, milliseid digitegevusi on koolid
juba läbi viinud ning planeerinud
uude projekti „Teisel ringil targaks“.
Lepiti kokku kohtumine uue õppeaasta
alguses ning üks koolituse teemagi sai
paika pandud – „Hindamine Moodle
kursustel“.

Hariduslike erivajadustega õpimuutustega
kaasnevaid probleeme ja lahendusi
laste õppekorralduste

kaardistati teises töötoas Rapla TG

sotsiaalpedagoogi Kaja Leppiku eest-

arvu kasvuga ja seadusandluses

toimu-

nud muudatustega. Jagati positiivseid

praktikaid ja sõlmiti omavaheline kokkulepe keerukamate juhtumite ühiseks
veebipõhiseks juhtumianalüüsiks.
Päeva teises pooles osalesid ühises
arutelus ja vastasid küsimustele ka

nõunik Piret Liba haridusministeeriumi üldhariduse osakonnast jakohaliku
Rajaleidja keskuse juhataja Ruth
Lippus. Küsimusi esitati nii üldise,
HEV-õppekorralduse kui ka varasema
töö ja õpikogemuse arvestamise kohta.
Vastustest selgus, et muudatused õppetöö korralduses ei ole veel lõppenud
ja üksikjuhtumite lahendamiseks
saab alati kiiret nõu ja abi küsida nii

haridusministeeriumist kui ka SA
Innove Rajaleidja keskustest. Sõlmiti
kokkuleppeid konkreetsete juhtumite
nõustamiseks ja koolituste korraldamise toetamiseks Rapla Rajaleidja
keskuse poolt.
Päeva lõpus tehtud kokkuvõttes
hindasid kõik osalejad üritust väga
vajalikuks ja informatiivseks. Lepiti
kokku, kuidas edaspidi infovahetuseks
ja koolitusvajaduse katmiseks sarna-

vedamisel. Ühiselt jõuti arusaamani,
et HEV-õpilastega tehtav töö on mõneti
erinev statsionaarsest õppest. Selgus

koolitus tuleb augustis koostöös Rapla

koolitusvajadus seoses HEV-õpilaste

EHISe uuendustele.

seid kohtumisi korraldada. Esimene

Rajaleidja keskusega ja keskendutakse
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nurgakivi
Foto: SIIM SOLMAN

Direktor Neeme Lumi, Ehitus5ECO esindaja Kristjan Pever, volikogu esimees Jüri Vallsalu,
õpilane Ulla Inger Veri, vallavanem Heiki Hepner ja haridus-ja teadusminister Mailis Reps
Foto: SIIM SOLMAN
nurgakivi panekul.

Eelmise kolmapäeva, 16. mai hommikul oli
Kohila gümnaasiumi juures ajalooline hetk.
Direktor Neeme Lumi, vallavanem Heiki Hepner, volikogu esimeesjüri Vallsalu, haridus-ja
teadusminister Mailis Reps, Ehitus5ECO
esindaja Kristjan Pever, rahandusministeeriumi
Raplamaa talituse juht Andrus Saare ning mitmed teised kooli-ja hariduselu jaoks olulised
inimesed olid kohaletulnud selleks, et Kohila
gümnaasiumi juurdeehitusele nurgakivi panna.
Helerin Väronen

aastal kasvavat koolivõrku.

Juurdeehituse valmimine on

Reps arutles, et nüüdsel ajal
on nurgakivi muutunud süm-

olnud Neeme Lumi unistus
kõik need kolm aastat, mis
ta on olnud kooli direktor,
ja ta oli südamest tänulik,
et koostöös vallaga hakkab
tema unistus täituma. Lumi
loodab, et aasta pärast ei pea
nad enam tunde läbi viima

aula toolide ruumis või kooliköögi laoruumis. Üks suur

unistus on Lumil aga seoses
kooliga veel. Ta loodab, et
kui juurdeehituse valmib,
hakatakse renoveerima kord

ka kooli tiibasid, millest üks
on ehitatud aastal 1961 ja teine

1977.
Heiki Hepner ütles, et

ha-

jõuti eskiisprojektini. Saare
sõnas, et neil olid mõtted ja
tahe, kuid tol ajal puudus
vajalik „rahalaev“.
Saare sõnas, et me elame ja
hingame tuleviku suunas ja

Peamised tööülesanded:
Mõõtmiste, analüüside ning testide teostamine;
Mõõtmistulemuste analüüsimine ja raporteerimine;
Mõõtmistulemuste registreerimine ja säilitamine;
Mõõteinstrumentide mõõtmistäpsuse ja

tusse on suudetud panustada.
Seoses riigigümnaasiumiga on
Saarel aga palve, et mõlemale

nurgakivi panek olnud alati
väga oluline. Ja kool on tugev
siis, kui kogukond on tugev.
Reps tõdes, et Kohilas on
tegemist tugeva kogukonnaga.

inimesed end Tallinnas ringi,

seetõttu on kooli juurdeehitus
ka läbi aegade kõige suurem

tulevikus omavahel koostööd

investeering, mis valla raha
eest tehtud. Tema sõnul on

tegema.

hea kool selline maamärk, mis
kes seda kooli täidaks, tuleb

5ECO OÜst luges üles tööd,
mis seniajani on juba tehtud,
kuid lisas, et need tööd jäävad

Kohila valda aina juurde.

tulevikus silmale nähtama-

Ehitajate esindaja Ehitus-

tuks, ent on vundamendiks
edasisele.

•

•

korrashoiu kontrollimine.
Sinult ootame:
•

Jüri Vallsalu sõnas, et kooli
riduspoliitika valdkonda, vaid

et Rapla riigigümnaasium ja
Kohila gümnaasium hakkavad

•

•

võimalusi.

looliselt on nurgakivi olnud
aga midagi palju enamat kui
sümbol, kogukonna jaoks on

tanud riigigümnaasiumite

•

seetõttu on oluline, et kooliehi-

ehitamine ei kuulu ainult ha-

ehitamist. Kuid Reps loodab,

et tal on olnud rõõm näha sel

LABORANTI

gutama, mida ja kelle jaoks

öelda üksteisele aitäh. Aja-

Oma veendumustes on oldud
kindlad ja seetõttu on läinud
nii, et viimasel viiel aastal
on riigi toetused Kohilast
mööda läinud. Riik on toe-

Otsime oma meeskonda

üldse vaja on teha. Aastal 2008

Raivo Heinaruga mõtteid mõl-

koolile pakutakse võrdseid

alati prioriteetne ja ilmselt

Minister Mailis Reps sõnas,

juurdeehituseni jõutaks. 15
aastat tagasi hakkas ta vallavanemana tollase koolijuhi

boolseks, tähistades hetke, mil
suured vaidlused on peetud
ja saab korraks peatuda ja

ridus on Kohila vallas olnud

teeb valla paremaks, ja lapsi,

Andrus Saare tegi väikese

ülevaate sellest, kuidas ja kui
kaua aega on läinud, et selle

on ka osa regionaalpoliitikast.
Nii näiteks registreerivad

et saada kohti parematesse
koolidesse. „Aga ka Kohilas

on elu ja usun, et see kannab
vilja ka

tulevikus,“ sõnas

Vallsalu. Kirikuõpetajana
lisas ta juurde lause Piiblist,

mis ütleb, et kui Jumal ei ehita
koda, siis näevad ehitajad
vaeva ilmaasjata. Vallsalu
usub, et Jumalal pole Kohila
gümnaasiumi laienemise vastu midagi.
Nurgakivisse pandi tulevaste põlvede jaoks eelmise
nädala Raplamaa Sõnumid,
milles ilmus Neeme Lumi

artikkel Kohila koolist, Kohila valla ajaleht, mälupulgad

kooli puudutava infoga, kooli
asendiplaan ja raha. Kel oli

soovi, võis ka enda poolt midagi juurde panna.

•

•

Varasem töökogemus laborandi või kvaliteedi
kontrolörina, soovitavalt tootmisettevõttes;
Vähemal kesktasemel arvutikasutamise oskus ja
analüüsivõime;
Hea eesti keele oskus (suuline ja kirjalik),
vene keele ja inglise keele oskus tuleb kasuks;
Iseseisvust, kõrget enesemotivatsiooni, süsteemsust,
täpsust ja tahet töötada meeskonnas.

Omalt poolt pakume:
Bussitransporti;
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 alati kaks nädalat suvel ning ühe nädala
jõulude ajal (ülejäänud aja osas on võimalik ise valida);
Tööaega E-R 8:00-16:30
•

•

•

•

•

•

•
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Hea METSAOMANIK!
OSTAME: kasvavat metsa,

metsamaad, palki ja paberipuitu,
küttepuitu ja raidmeid.
Tel: 501 9257, 503 8777
eesti@metsagroup.com

Metsä Forest Eesti AS

e-mail:

Eesti Horisontaalpuur OÜ

tegeleb suundpuurimistöödega Eestis ja Soomes kõikide
trasside ehitusega peamiselt

kinnisel meetodil.

Seoses töömahtude suurenemisega otsime oma meeskonda

Suundpuuri brigaadi

2018

ABITÖÖLISI
Sinu tööülesanneteks on suundpuurimistöödel meeskonnatöö abistamine.

Töökirjeldus:
Töö välitingimustes

Aasta ettevõtlusõpetaja tiitli

pälvis Kohila gümnaasiumi
õpetaja Margot Sarv

Aasta õpilasfirma 2018 võistlusel 11. mail kuulutati parimate
õpilasfirmade kõrval välja ka
parim ettevõtlusõpetaja 2018,
kelleks valiti Kohila gümnaasiumi matemaatika ja majanduse
õpetaja Margot Sarv. Võistlust
korraldab Junior Achievement
Eesti, kelle eesmärk on toetada ettevõtliku Eesti arengut.

•

•

Erinevate abitööde tegemine

Nõudmised kandidaadile:
Omad vähemalt B-kat juhiluba
Oskad eesti keelt
Sulle sobib meeskonnatöö ja töölähetused
Tehnilised oskused
•

•

•

•

Ettevõte pakub:
•

•

•

•

Väljaõpet kohapeal
Motiveerivat töötasu

Kaasaegset ja head töökeskkonda
Vajadusel erialaseid koolitusi

Pakkumine aegub: 8.06.2018
Kontakt: info@horisontaalpuur.ee,
Andres Pärn tel 517 0950, Rapla, Alu.

Helerin Väronen
Junior Achievement Eesti direktor

Kersti Loor iseloomustab Margotit kui
õpetajat, kes ei ole ära õppinud sõnapaari

“Ei saa”, kuna ta leiab igale probleemile
loomingulise lahenduse.
Margot Sarv ütleb, et on päris tore
tunne olla parim ettevõtlusõpetaja, on ta
ju peaaegu 20 aastat majandust õpetanud
ja õpilasfirmasid juhendanud. “Eks
igaüks tahab, et teda natukene kiidetaks.
See tunnustus on ka õpilastele, kes on
jõudnud Eesti võistlustele,” sõnas ta.
Kokku on Margoti käe alt Kohilas läbi
käinud 29 õpilasfirmat ja 100 õpilast.
Margot Sarve jaoks algas tutvus ettevõtlusega aastal 1996 Paides, kus ta õpetas
lapsi uute majandusõppe meetodite
järgi. 1999. aastal tuli ta Rapla Vesiroosi
gümnaasiumisse ja läbis ka Junior

Achievementi kursused. Kohilasse sattus
ta ahvatleva pakkumise tõttu. Ajutiselt,

Pakub tööd

VALVURITELE JA
KORISTAJATELE
Palume ühendust võtta aadressil info@violante.ee või
postiaadressil Kabala küla, Rapla vald, Rapla maakond.
Avaldusi ootame kuni 30. juunini 2018
Kontakttelefon: +372 48 90 760

JJT

Jalg ja Tald OÜ

Jalg ja Tald OÜ tegeleb proteeside,
tallatugede ja ortopeediliste
jalatsite valmistamisega.
Vastuvõtt
SA Raplamaa Haigla polikliinikus
31. mail.

Info ja registreerimine telefonil 5563 3169

nagu ta naerdes ütleb, kuid nüüd on ta
seal juba 13 aastat.
Praegu on 10. klassis majandusõppe
alused ja 11. klassis ettevõtlusõpe, mille
raames tehakse ka õpilasfirmasid. Margotil on natuke kahju, et ettevõtlust ei

ole enam viimases klassis, mil õpilased
on küpsemad. Õpilasfirmad on õpilaste
jaoks hea väljund ja sealt saadav kogemus
on hoopis teistsugune kui matemaatikatunnis, leiab õpetaja Sarv. Positiivseid
emotsioone olevat rohkem.

Ettevõtjad võiksid
rohkem toetada
Margot on õnnelik, et õpilasfirmasid
aina enam märgatakse. Ka kool toetab,
et noored saaks ettevõtlikkust näidata ja
ettevõtlusega tegeleda. Kuid rahvusvaheliselt õpilasfirmade laadalt Stockholmist
naasnud Margot ütleb, et arenguruumi
meil veel on. Seal toetavad kogukond ja
ettevõtjad õpilasfirmasid nii, et nad saa-

vad valmistada rohkem raha nõudvaid
tooteid. Samas tuleb meie õpilasfirmadel

üles näidata suuremat loovust, et väheste

Timberston Ehitus OÜ otsib
oma meeskonda:

BRIGAADIJUHTI
Valmisolek töötamiseks kogu Eestis.
CV palume saata e-mailile
info@timberstonehitus.ee

Lisainfo tel: 5697 9820

ressurssidega head ideed tööle panna.
Margot Sarvel on plaan korraldada oma
kogukonnas ümarlaud koos ettevõtjatega,

et leida ideid, kuidas üksteist aidata.

Kohila gümnaasiumi matemaatika ja majanduse õpetaja Margot Sarv.
Foto: SIIM SOLMAN

minust võib saada ettevõtja või vastupidi,

teada saada, et ma ei taha kunagi sellega
tegeleda,” sõnas Margot Sarv.

Matemaatikule omaselt
konkreetne inimene
Kohila gümnaasiumi direktoril Neeme Lumil on hea meel, et Margot
Sarve tegemisi on märgatud.
“Margot on ametiühinguliider
meie majas ja tal on kindlasti alati
oma arvamus. Näiteks kui me kooli
dokumentatsiooni koostame,
sab ta kolleegide eest. Ta on hästi
ratsionaalne, ei taha keerutamist ja
pikka juttu. Ta ütleb oma arvamuse
välja. Tal on asjalikud arvamused
ja konkreetne nägemus. Oskab ja
tahab kriitiliselt läheneda asjadele.
Õpilased on teda kiitnud kui väga
head matemaatikaõpetajat. Klassijuhatajana on ta kindlasti klassi eest

sei-

seisev,” sõnas Lumi.

Tootmisjääkidega on ka siiani aidatud.
Selline ühe ettevõtte tootmisjääkide
kasutamine teise ettevõtte sisendiks on

suur samm ka keskkonnahoidlikuma

Kõigi nende aastate jooksul on Margot
Sarv õppinud, et õpilasfirmade juhenda-

ettevõtluse poole.
Ideed, mida õpilasfirma tegema hakkab, tulevad Margoti sõnul ikka õpilastelt
endilt. Õpilasfirma on Margoti sõnul veel
sellepärast hea, et tekivad seltskonnad,

kellelt ei ootakski firma tegemist,

kes ehk muidu omavahel ei suhtlegi.

lahe vorm teha meeskonnatööd, tunda, et

misel tuleb olla valmis üllatusteks. Need,

ülla-

tavad lõpuks nii oma esinemise kui ka
läbirääkimisoskuse poolest. “See on üks

Usk iseendasse
Margot Sarv tahaks kunagi oma õpilastega võita parima õpilasfirma tiitli. Seni on
parim koht olnud teine. Iga aastaga läheb
aga konkurents tihedamaks, sel aastal oli
võistlustules 400 õpilasfirmat. Samas ei

ole hea koht võistlusel pooltki nii oluline
kui see, et õpilased ise oma tegevusega

rahul oleks.
Margot on õpilastelt saanud enda kohta
positiivset vastukaja ja ta üritab oma
õpilaste jaoks alati aega leida. Õpilased
on talt küll uurinud, kuidas saab nii, et
ta õpetab ettevõtlust, kuid ise ettevõtja
pole. Margot tunnistabki, et tegelikult ta
pole ettevõtja tüüpi, ta kardab riskida.
Talle meeldib olla õpetaja. Kui ta peaks
ettevõtja olema, siis alal, kus asjad on
konkreetsed ja selged.
Kõige tähtsamaks peab ta usku iseen-

dasse. “Kui üks uks läheb kinni, tuleb tei-

sest uksest minna. Ei tohi lootust kaotada
ja igaüks peaks leidma koha, kus talle
meeldib olla. Julge ennast pakkuda ja
julge ennast müüa. Ja mitte-eestlaslikult
tuleb ennast kiita ka.”
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Pilguheit vineeritootmise telgitagustesse
saavutada aasta lõpuks.

Tänavused RMKmetsaistutustalgud
sid kolmes kohas ja
olid pühendatud Eesti
Vabariigi 100 aasta
juubelile. Lisaks metsa
istutamisele sai metsale pühendatud päeval
külastada metsa-ja

toimu-

Lahe sõnul on kogu tehase
sisseseade kui rätsepaülikond,

mis on

alustati päeva
Vineer, kus huvilistel avanes võimalus heita

AS-is Kohila

pilk tootmise telgitagustesse.
Värava taga varustati külalised helkurvestide ning

kaitseprillidega. Samuti tehti

Kohale tulnud viiel huvilisel

oli erinev põhjus tulemiseks.
Kes tuli potentsiaalse uue

töökohaga tutvuma, kes oli ise

metsaomanik, kes tööalaselt
metsatööstusega seotud ja kes
omandas samas valdkonnas

haridust.
Ringkäigu viis läbi juhatuse
liige Andres Laht, kes andis

on

seadmed veel üle andmata,

Raplamaal

toot-

Paljuski

sest tootja esindajad on alles
kohapeal ja tegelevad peenhäälestamisega.
Ringkäigu jooksul said huvilised heita pilgu sisuliselt
kõikidele etappidele, mis kasepalgi ja lõpptoote vahele jäävad. Palgiriitade juures, kus
ringkäik algas, sai muuhulgas
näha ka suurt skännerit, mis
igast palgist 3D-kujutise loob.
Selle alusel makstakse välja
puidu hind ning ühtlasi saab
selgeks, millise kvaliteediga
spooni sellest järgmises etapis
toota saab.
Põhjus, miks just kase kasuks on otsustatud, peitub
Lahe sõnul selles, et kask on

Katri Reinsalu

misalal liikudes.

individuaalselt

valmistatud.

pu i duett evõtteid.

ülevaade ohtusnõuetest

väga

Ringkäigu jooksul said huvilised heita pilgu sisuliselt kõikidele etappidele, mis kasepalgi ja
lõpptoote vahele jäävad.
Foto: SIIM SOLMAN
esmalt põgusa ülevaate Kohila Vineeri ajaloost. Kohila
Vineer asutati 2011. aastal ja
kuulub Latvijas Finieris’e
gruppi. Põhitegevusala on
kasevineeri tootmine, millest
suurem osa läheb ekspordiks
üle terve maailma. Kontsernis
on kokku üheksa tehast Lätis,

Ko-

Leedus, Eestis ja Soomes.
hila tehas annab tööd kokku
267 inimesele ning töödeldakse
umbes 120 000 tihumeetrit
kasepuitu.
Kui 2011. aastal soetatati
pangalt pankrotti läinud tehas
Kohilas, sai kiiresti selgeks,
et kogu sisseseade tuleb välja

so-

vahetada, sest see ei olnud
bilik kasevineeri tootmiseks.
Esmalt vahetati välja treiliinid
ning asuti spooni tootma.
2014. aastal viidi ellu teine ja
kolmas etapp ning 2016. aasta
lõpus asuti vineeri tootma.
Tänagi on tehas käivitusfaasis
ning täisvõimsus loodetakse

oma tehnilistelt omadustelt

kõige parem. See on üheaegselt elastne ja tugev. Kogu
vajaminev puit tuleb Eestist.

Tehasel on suuremahulised

lepingud RMK-ga, kuid kedagi
ukse taha ei jäeta. Nii saavad
ka

erametsaomanikud oma

puitu pakkuda.

Küsimusele, milline peab
kase kvaliteet olema, et sellest
saaks vineeri toota, vastas

Laht, et arusaam, nagu saaks
vineeri toota vaid väga kõrge kvaliteediga puidust, on
iganenud. Vineeritööstus on
nii palju edasi arenenud, et
toormaterjalina saab kasutada
ka klassikalises mõistes veidi

ebakvaliteetsemat puitu.
Seejärel sai näha mahutit,
kus palgid ööpäevaks 40-kraadisesse vette pehmenema
jäetakse, palkide koorimist
ning spooni tootmist. Järgmistes etappides sai aga jälgida,
kuidas spoonist lõpptoode ehk

vineer valmib.
Kogu ringkäigu peale

ku-

lus veidi üle tunni ja see
lõppes kontoriruumides, kus
huvilised said veel viimaseid
küsimusi esitada. Valdkond

paistis neid siiralt huvitavat
ning küsimusi jagus. Uuriti nii

vakantsete töökohtade kui ka
vajaliku hariduse kohta.

Küsimusele, kas vineer on
perspektiivikas valdkond,
vastas Laht, et vineer on leidnud väga palju uusi kasutusvaldkondi ning neid leitakse
pidevalt juurde. Ja lõpuks on
tema sõnul igati positiivne, et
vineer on üks viis puitu Eestis
kohapeal väärindada. Selle
käigus luuakse töökohti ning

kasutatakse ära olemasolev
ressurss.

RMK ja

Erametsakeskus viisid
metsa uudistama

RMK kutsus riigi juubeliaasta puhul inimesi
metsamatkale erametsaomanikega. Üks selline
koht, kus 18. mail matk toimus, oli Kelba küla
Raplamaal. Teejuht oli ja metsandusest rääkis
Valdu Reinaas Kohila Metsaseltsist.
kui sellele arvukusele piiri ei

Helerin Väronen
Kelba külla kokku tulnud
seltskond oli võrdlemisi väike,
võimalik, et põhjuseks oli
vihma tõenäosus. Vihma aga
matkalised kaela ei saanud.
Kuid saime näha erinevas
kasvujärgus metsa. Alustasime oma väikest matka
või pigem küll jalutuskäiku
kohast, kus osa kaski oli
lintidega märgistatud. Seda
selleks, et puid oleks kergem
üles leida ja neid hooldada.
Noorte kaskede puhul tuleb
neid vähemalt kaks korda
aastas hooldada, eemaldades
nende ümbert toidukonkurendid, kõrged rohttaimed. Peale
teiste puude ja taimede on aga
noorele kasele suureks ohuks
metskitsed, kelle arvukus on
Reinaasi sõnul viimastel
tatel topeltsuureks läinud. Ja

aas-

panda, võib see noorele metsale katastroofiliselt mõjuda.
Kits armastab peale kaskede
kärpida ka noorte mändide ja

kuuskede latvu. Samuti teevad
suurematele puudele kahju

sokud oma sarvi puhastades.

Ringkäigul jõudsime kohta,
kus aastal 2010 toimus raie,

järgmisel aastal maapind
vagudena
ning Reinaas laskis masinal
mineraliseeriti

külvata ka hullumeelses kogu-

ses männiseemet, mis arenes
esimesed kolm aastat hästi,

kuid lõpuks sai siiski ulukikahjustuse. Reinaas sõnas, et
kuigi mineraliseerimineei ole
just odav, on tänu sellele noort
metsa pärast parem hooldada.
Kahjustatud eraldusele on

mitmel aastal täienduseks
istutatud nii kuuske kui ka

Valdu Reinaas näitamas noort puud, mis toidukonkurentide eest kaitset vajab.
Foto: HELERIN VÄRONEN

Noore metsa kasvatamisel
on aga üks suur probleem veel.
Sobivaid taimi ei ole lihtsalt

kaske ning nüüd ootab see
hooldusraie ning klassikalises

elavad ka hundid, kelle koh-

kusagilt saada. Enamasti
transporditakse uusi taimi
Lätist ja Leedust. Kuna Reinaas kasvatab metsa Kohila
Vineeri jaoks, on varasematel
aastatel hangitud Lätist 20 000
kasetaime, kuid viimane aasta
läks sellega õnnetult. Kohale

raiet ehk vanas klassikalises

metsanduses eelneb lageraiele

metsanduses niinimetatud

neli hooldusraiet, millest kahe

ta Reinaas rääkis, et kord
hundijahihooaja välisel ajal
põdrajahil olles tuli ühele
jahimehele hunt ette. Mees

eraldus esimest

harvendus-

valgustusraiet. Ja võsatõrjet

esimesega saab metsa koossei-

teeb Reinaas enamasti ikka

su reguleerida. Lageraie kohta
on aga kasutuses väljend, mis
Reinaasi sõnul teda alguses

ise, kuna raske on leida head
tegijat, kelle puhul ei peaks
pärast nukrusega vaatama,

on maha raiutud. Möödunud

metsapõlvele.
Ümbritsevas maastikus
leidub nii vääriselupaiku
kui ka Natura 2000 alasid
ning kaugel pole Linnuraba

aastal oli siiski ka üks

lik tegija.

kased hukutas.

maapinna

ettevalmistamine tulevasele

toodud taimed olid täislehes,
istutuspäevale järgnes kõrvetav päike, mis väga paljud

-

kuidas endaistutatud taimed

mida oli küll istutustalgul

kena vaadata, kuid vihmasele

imestama pani

korra-

Metsa kasvatamise etappide

kohta sõnas Reinaas, et kõik
algab mineraliseerimisest,
sellele järgneb istutamine ja

looduskaitseala. Suur osa on
sihtkaitsevöönd.

Sealkandis

küsinud vaiksel häälel raadio-

saatjas, mis ta tegema peab,
ja Reinaas vastanud, et vaata
ja tee pilti, muud teha ei tohi.
Eelmine aasta aga murdsid
hundid ca 100 lammast meie
jahipiirkonnas ja enne ametliku hundijahi algust kütiti
eriloaga kaks hunti.

Juttu tuli ka sellest, millist
puud on praegu kõige mõist-

likum kasvatada. Reinaas
sõnas, et turumajanduslikus

mõttes on praegu kõige parem kasvatada kaske. Näiteks kohas, kus on kasvanud
juurepässuga kuusk, ei saa
enam kuuske haigusohu tõttu istutada, saab vaid kaske

või mändi, kuid mändi on
keerulisem kaitsta põdra ja

metskitse kahjustuste eest.
Lõpetuseks nendime, et tegelikult on inimesel vaja loodust,
loodusel inimest aga mitte, see
saab ikka omadega kuidagi
hakkama.

Uudise

Raplma

Sõnumid

23.

mai

2018
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sai
kümnemeetrise
kirik
Vigala
Uudise trikoloori ja uued kirikutekstiilid
Raplma
Sõnumid
23.

mai

2018

Igal pühapäeval Vigala kirikus nii palju inimesi
pole, kuid nelipüha teenistusel tähistati veel
mitut olulist sündmust, ja see tõi maja rahvast
täis.
Reet Saar

dega käisid tahvleid välja
puhastamas. Talumehe kuju

1933. aasta 30. juulil avati
kiriku kellatorn, mis on pühendatud Vigala meestele,
kes hukkusid 1905. aasta talurahvarahutustes, Esimeses
maailmasõjas ja Vabadussõjas. Sellest möödub tänavu 85
aastat. 30 aastat on aga sellest,
kui torn-mälestusmärk 11.
mail 1988 uuesti avati. See
oli Eestis esimene taastatud
Vabadussõja mälestusmärk.
Päeva lõpus peetud ettekannetes avas Martin Andreller

oli heas korras, kuid sõdur oli

torn-mälestusmärgi

ajalugu.
See on ehitatudrahva annetuste toel ja kavandati väga
rejoonelisena. 1950. aastal eemaldati torni külgedelt sõduri
ja talumehe kuju japeideti ära.

suu-

Seintel olevad mälestustahvlid
müüriti kinni. Restauraator
Jaak Sarap meenutas, kuidas
nad viiekesi koos kolleegi-

1940. aastal punavõimud hä-

„lahingus käinud“ ja teda tuli
enne paigaldamist „ravida“.
Vabadusrist tuli välja plekktahvli tagant. Siim Õismaa

kõneles teemal „ Vabadussõda
ja Vigala“. Aldo Kals rääkis
Eesti Vabariigi terviklikkusest endistes piirides.

Jumalateenistuse muusikalist poolt kandsid kutselised

muusikud organist Andres
Uibo, trompetist Priit Aimla
ja sopran Jaanika Kuusik,
laulis

Kivi-Vigala rahvamaja

duse naisansambel.

tud Eesti riigi 100. aastapäeva-

kogudus suuremat riigilippu,
mis pidupäevade ajal torni
aknast välja pandi, kuid see
oli juba kulunud. Kirikumees
Toivo Averin tegi ettepaneku
tellida uus lipp taas kümnemeetrine. Kirikuõpetaja
Kristiina Jõgi rääkis, et seni
pole õnnestunud leida ühtki
fotot sellest, kuidas lipp omal
ajal välja oli pandud. Tänased
kasutajad seadsid lipu rippuma kellatorni seina ette.
Õpetaja lisas, et teenistuse
ajal tehtud korjandus kattis
lipu valmistamisega seotud
kulutused kuhjaga.
Vigala kirikuõpetaja on ka

le. Seda märkis tamme istuta-

tähistada Eesti riigi astumist
järgmisse aastasajasse. Puu
panid kasvama Vigala kihelkonnas pärast 24. veebruari
2018 sündinud laste vanemad.

Märtsikuus sündinud Juuli
Jeeser ja Caspar Plamus „as-

sisteerisid“ samuti.
Kohvipausi ajal kostitati

rahvast soolaste suupistete
ja maitsvate kookidega, mis
koguduse liikmed olid valmistanud. Siis sai vaadata ka

vanade fotode näitust Vigala
elust ja lihtsalt tuttavatega
juttu puhuda.
Koduteele minnes võis mit-

misel nädalal valmisid tema

melt poolt kuulda rahulolu

käe all uued rohelised kiri-

suurepärase korralduse eest.
Kohapeal oli hea osa saada
Vigala kogukonnatundest ja

sisse.

Jutluse

mine kiriku lõunaküljele, et

hea käsitöömeister. Alles eel-

kutekstiilid. Needki õnnistati

naisansambel ja Vigala kogu-

Kogu sündmus oli pühenda-

vitasid selle. Seni kasutas

isamaalises meeleolus kantud

pidas piiskop Joel Luhamets.
Ta õnnistas ka uue suure Eesti

lipu.
1939. aastal kinkisid isamaalised organisatsioonid
kogudusele täisvillase kümne
meetri pikkuse trikoloori.

Vigala kiriku kellatorni-monumenti kaunistab nüüd
lipupäevadel kümne meetri
pikkune Eesti lipp.

Foto:
REET SAAR

päevast.
„20. mail tähistasime ajaloolisi sündmusi ja ka see päev
ise oli ajalooline,“ kinnitas
Kristiina Jõgi. Ta oli tänulik
kõigile abilistele, kes korraldajatele tõrkumata appi tulid.

Vahastu kirik tähistas 135 aasta juubelit
Mariliis Vest

Veel on võimalus registreerida
end Suvekoolidesse
XXVI Rapla kirikumuusika festival (26. juuli 5. august) toob Raplamaale
lisaks solistidele ja muusikakollektiividele ka väljapaistvad pedagoogid.
Rahvusvahelised Rapla Suvekoolid toimuvad juba üheksandat korda
ja ootavad osavõtjaid nii meilt kui ka mujalt. Lauljate Suvekooli saavad
registreeruda kõik huvilised alates 15. eluaastast ilma vanusepiiranjuulini teevad Rapla täiskasvanute gümnaasiumis tööd
guta.
lauluõpetajad. Väliskülalistena saabuvad esmakordselt Raplasse prof
Gundula Hintz Saksamaalt ja Samuel Krum Inglismaalt. Mõlemad
on rahvusvaheliselt tunnustatud ja nende õpilasi tegutseb kogu
maailmas. Eestist pärit pedagoogid Pille Lill ja OliverKuusik on tuntud
ooperilauljad ning juba mitmeid aastaid andnud edasi oma teadmisi
ja kogemusi Rapla Suvekoolis. Õppeperiood lõppeb traditsiooniliselt
Ooperigalaga, mis seekord on Rapla kirikus 30. juulil.
31. juulil saabuvad Raplasse rahvusvahelised keelpillitähed, kelle
seast üks kõige säravam on maailmakuulus viiuldaja Sergei Stadler.
Õppetöö Keelpillimängijate Suvekoolis toimub 3. augustini, kus
koos prof Stadleriga jagavad huvilistele teadmisi ja oskuseid Leonid
Kerbel (viiul, Belgia), Elio Orio (viiul, Itaalia), Stanislav Pronin (viiul,
Saksamaa/Kanada),Anastasia de Haan (viiul, Holland), SumikoTajihi
(viiul, Jaapan/USA), Marco Misciagna (vioola, Itaalia), Chiu-Chen Liu
(vioola, Taiwan/USA) ja Levi-Danel Mägila (tšello, Eesti). Suvekooli
lõpetab kontsert Rapla kirikus 3. augustil ning sama kontserdiga esineb
Suvekooli Kammerorkester Sergei Stadleri dirigeerimisel ka Tallinnas
Mustpeade Majas 4. augustil.
Suvekoolidesse registreerimine kestab 28. maini ja lisainfo on
nähtaval www.plmf.ee.
Festivali esinejate ja programmiga saad tutvuda www.raplafestival.
-

26.-30.

ee.
Festival annab teada, et ootab nii vabatahtlikke abilisi kui ka
arendusjuhti festivali ajaks ja aastaringselt. Võtke ühendust festivali
kunstilise juhi Pille Lillega 511 4077 või plmf@plmf.ee.

Möödunud pühapäev, nelipühade 1.
püha, oli Vahastu küla inimestele
ajaloolise tähendusega. Kontsertjumalateenistusega tähistati ühiselt kohaliku
kiriku väärikat 135. sünnipäeva. Teenistust viis läbi EELK Järva praostkonna

praost Teet Hanschmidt.
See oli aastal 1864, kui tollal pühakojana toiminud kabelisse pandi
üles korjanduskarp kiriku ehitusraha
kogumiseks ning tehti üleskutse ehitusmaterjalide varumiseks. Nurgakivi
pühitseti sisse 28. septembril 1879 ning
ehitusega tehti algust kevadel 1881. Sügiseks sai kirik katuse alla, 2009. aastal
ehitati hoonele uus katus. Kirik valmis
1883. aastal Türi abikirikuna ning kuigi
Vahastu küla kuulub Rapla (endisesse
Kaiu) valda, on kirik tänaseni Järva
praostkonna all.
Seda, et kirik on kohaliku kogukonna jaoks märkimisväärse tähtsusega,
tõestas pühapäeva pärastlõunal jumalateenistus, kui kirik oli puupüsti rahvast
täis. Hanschmidti jutluse järel toimus
meeleolukas kontsert ning tänati neid

tublisid inimesi, kes on ühel või teisel
moel kiriku tegemistesse panustanud.

Viiulil esines Toomas Bubert, orelil Tiia
Tenno. Kitarri saatel laulis Kalle Sepp.

Kontsertjumalateenistuse järel suunduti kohalikku rahvamajja, trehvamise
taresse, kus oli kaetud peolaud. Kohalolnud õnnitlesid oma sõnavõttudes kirikut ja jagasid meeneid. Rapla koguduse
nimel kõneles juhatuse esimees Raivo
Erm. Ta soovis, et Vahastu kogukonda
tuleks veel juurde noort põlvkonda ning

Pärast kontsertjumalateenistuse lõppu suunduti rahvamajja.
et nii kogudus kui ka kogukond oleksid
tugevad, ühtsed ja pika perspektiiviga.
Rapla vallavalitsuse ja -volikogu
nimel õnnitles Erika Reinumägi, kes
sõnas, et Vahastu kirik on tema jaoks
eriline just seetõttu, et selle ehitamist
alustasid tavalised, lihtsad inimesed.
Ühtlasi soovis ta kirikule edasiseks
jõudu ja jaksu. Türi vallavolikogu
liikmena ja praostina ütles õnnesoovid
edasi ka Hanschmidt.

Ajalookonverentsi viisid läbi Mahtteadur Rait Talvoja
ning raamatu „Teateid Vahastust ja
vahastlastest 1925-1939“ autor Ain
Õitspuu. Ühiselt meenutati Vahastuga
seonduvaid inimesi läbi ajaloo.
Juubelipäeva meenutab Agne Narusk,
kelle lapsed on ühed vähesed alaealised
Vahastu koguduse liikmed. Ta ütles, et
ra muuseumi

Foto:Jaak Kadarik

kogu päev oli armas ning väga südamlik. Kõige enam pakkus emotsiooni
asjaolu, et kirik oli puupüsti rahvast
täis ning et kohale olid tulnud ka need,
kes enam Vahastu külas püsivalt ei ela.
Sel aastal ilmus Vahastu kirikust ja
kogudusest raamat, autoriks Andres

Tschumakoff. Ehitustöödena viidi läbi
kiriku pastoraadi katusekatte vahetus.

Suurim eesootav üritus on Vahastu
koguduse juhatuse liikme Andres Murumägi sõnul Rapla kirikumuusika
festival, kui Vahastus esineb Tšehhist
pärit Moraavia õpetajate meeskoor.
Vahastu kogudusse kuulub üle kogu
Eesti ligi sada inimest, ütles Murumägi, kirikumaksu maksjaid on aga
kolmekümne ringis. Noorim koguduse
liige on kolmeaastane Marta Murumägi,
vanim 96-aastane Selma Villak.
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Raplma

Sõnumid

KUTSEKESKHARIDUS
õppeaeg 3 aastat, omandad kutse ja keskhariduse
•PUITKONSTRUKTSIOONIDE ehitus eesti keeles
•KIVI-JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITUS eesti ja vene keeles
•SISETÖÖDE ELEKTRIK eesti keeles
•TISLER eesti keeles
•EHITUSVIIMISTLUS eesti ja vene keeles

TASEME KUTSEÕPE
NELJANDA
õhtuses
0,5–2

aastat, õpid
Õppeaeg
sessioonõppes ja omandad kutse (esmaõpe 4. tase)
•EHITUSPUUSEPP eesti keeles

•BETOONKONSTRUKTSIOONIDE

•KÜTTE-

EHITAJA

JA JAHUTUSSÜSTEEMIDE

eesti keeles
LUKKSEPP eesti keeles

•SISETÖÖDE ELEKTRIK eesti ja vene keeles

VASTUVÕTUINFO
www.ehituskool.ee/vastuvott

651 9044
5558 0281

•CNC TÖÖTLEMISKESKUSE OPERAATOR eesti keeles
•MAALER eesti ja vene keeles
•PLAATIJA eesti keeles
•PEHME MÖÖBLI VALMISTAJA eesti keeles
•MÖÖBLIRESTAURAATOR eesti keeles

VIIENDA TASEME KUTSEÕPE

Õppeaeg 1 aasta, õpid õhtuses sessioonõppes ja omandad kutse (jätkuõpe 5. tase) keskhariduse baasil
•PUITEHITISTE RESTAURAATOR

•RESTAURAATOR-VIIMISTLEJA

PUIT

ELEKTER

V Ä Ä R T
M E I S T R I T E
K O O L

EHITUS

WWW.EHITUSKOOL.EE.EHITUSKOOL.EE
PÄRNU MNT 162, TALLINN

23.

mai

2018
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Reportaž

Ema ja tütar on
Kohila tallidele taas

Raplma

Sõnumid

elu sisse puhunud

23.

mai

2018

Carina ütleb, et hobustega tegelemine on hobi ja töö koos.

Fotod: Haldi

Kohila külje all Rootsi külas peavad kaks energilist
naist, ema ja tütar Helve ja Carina, Männi talu, kus
on hobused, kanad, vutid ja küülikud, ning hoolitsevad suure koera-ja kassipere eest. RAEK-i ja
Raplamaa Omavalitsuste Liidu korraldataval parima
ettevõtja konkursil on nad nomineeritud kategoorias „Tubli talu“.

rootslane. Igaüks tegutseb oma

kogukonnas.“
Nii otsustati rajada oma
pordifirma Transservice, mis
tegutseb siiani, kuid väiksemas

trans-

mahus kui varem. Alustati väikese autoga, seejärel osteti veoauto
ning hakati Rootsist Eestisse
kaupa vedama.

„Nüüd oleme Eesti kõige vanem transpordifirma,“ rääkis

Haldi Ellam

mis, rajati hobustele karjakoplid
ja loodi võimalused hobuste

Tegemist on talukohaga, kus

pidamiseks, treenimiseks ning

on omanike sõnul vähemalt
viimased 120 aastat hobustega
tegeletud. Algul olevat hobuseid
peetud suure rehemaja
ses, aga 1980-ndate teisel poolel
hakati talu lähistele ehitama
suurt talli, mis jäi aga pooleli.
Lõpuks kujunes kohast
tall, kus treeniti Soome traavleid.
Ka käisid tallides harjutamas
ratsasportlased, kellest paljud on
sel alal tippu jõudnud. Hoolimata

võistluste läbiviimiseks.

rehealu-

traavli-

Pagulasaastad Rootsis ja
ettevõtlusega alustamine
Rootsi külla tegutsema sattunud

perekond on seotud ka Rootsi
riigiga, kuhu pere 80-ndatel
tatel Eestist põgenes. Peamiseks
ajendiks Eestist lahkumisel olid
võimud, kes tahtsid saata pereisa

aas-

Enno Tšernobõli

tuumakatast-

suurest potentsiaalist, jäi poolelijäänud tallide edasine areng
siiski soiku ning läks aastaid,

roofitagajärgi likvideerima.

enne kui talu sai endale hoolivad
omanikud, kes kunagisele näidistalule uuesti elu sisse puhusid.
Helve ja Enno Saarestik ostsid
Männi talu 2008. aasta lõpus ning
koos tütre Carina ja poja Eeroga
ehitati tallikompleks lõpuni

liitus koos pojaga aasta hiljem.

val-

Esialgu põgenes Rootsi pereisa

koos 4-aastase tütrega, ema Helve
Aasta

pärast

õnnestus perel ka

elamisluba saada ning alustada

töökoha otsingutega.
„Rootsis on väga raske tööd
leida,“ rääkis Helve. „Tähendab, sa ei saa tööd, kui sa pole

Helve. „ Autod sõidavad nii, et me
pinnal püsiks. Kallur on ja üks,
millega veame toiduaineid. Me
ei tahtnud suurt firmat, tahtsime,
et oleks kontrolli all. Meil oli
vahepeal 15 autot. Seda jõudsime
veel kahekesi (koos abikaasaga –
toim.) hallata.“

Unistus väikesest tallist

„Siis oli vaja hobusetreilerit,
siis talli. Ja nii see peale hakkaski,“ meenutas Carina.
„Käisin ühest tallist teise ja
lõpuks mõtlesin, et ehitaks oma
talli,“ rääkis Helve. Esialgne

ühis-

unistus oli ehitada väike
tall, aga siis läks Männi talu
müüki.
„Kuna ma olin oma hobuse
Guy siit ostnud, teadsin, kui hea

Eelkõige meeldis neile talli

asukoht. „Esimene kokkupuude
Kohilaga oligi selle talli tõttu,“
mainis ta. „Kohila meenutab
mulle kodust tunnet, mis ma
Rootsis sain. Kohila on nagu
turvaline linnaosa, võrreldes
teiste kohtadega, millega oleme
kokku puutunud.“
Polnud siseruume, ei olnud

otsustada, kas jääda Rootsi või

teed, katus oli poollagunenud,

tulla Eestisse tagasi. Kuigi lapsed

aknad puudusid, aga midagi

olid Rootsis kooliteed alustanud,

selles kohas tohutult meeldis,“

otsustati pärast 17 aastat Rootsis

meenutas Helve.
Tallist pidi aga saama midagi

elamist Eestisse tagasi tulla ning
asuda elama Kiisale. „Kõik algas
sellest, et mina ostsin kutsika.
Siis pidin paikseks jääma ja siis
kingiti meile hobune, 16-aastane täkk, kellele oli sõpra vaja.
Oleksin võinud viia ta teise
hobuse juurde, aga ma ostsin

teise hobuse,“ rääkis Helve.

korista-

des. „Koplites vedelesid klaaspudelid, kopleid õieti polnudki,“
meenutasid ema ja tütar. „Väga
paljud tahtsid siin midagi teha,
aga midagi ei viidud lõpuni.“
Eelmised omanikud olid

nen-

de sõnul keskendunud üksnes
hobuste treenimisele ning koha

väljanägemine polnud neile
oluline.

tall see on,“ ütles Helve.

„Sellel tallil polnud midagi.
Eesti iseseisvumise järel oli vaja

talu ostmist möödusid

Ellam

rohkemat kui koht hobuste
hoidmiseks. „Ma tahtsin tegeleda lastega, et lapsed saaksid

internetist, arvutist, tänavalt
ära. Siis me hakkasimegi lastele
ratsateenust pakkuma,“ rääkis
Helve.

Esimesed 1,5 aastat

pärast

Nagu omaette
noortekeskus
„Meie eesmärk oli tuua see
ratsakoolihing tagasi,“ rääkis
Carina. „Siit on kuulsad ratsutajad läbi käinud.“
Nüüdseks on tandem ette
võtnud palju lastele suunatud
tegevusi ning pärast kooli ja
suveajal käib palju lapsi nii Tallinnast kui ka Kohila piirkonnast hobuste eest hoolitsemas
ja nendega tegelemas. Lisaks
korraldatakse tallides palju
lasteüritusi, sh ratsavõistlusi,

ning käiakse ka hobustega lasteaedades ja muudel üritustel
väljas.
Helve ja Carina sõnul on
nad püüdnud hoida hobustega
tegelemise hinna võimalikult
madala. Tegemist on väga kalli
ja töömahuka hobiga, mis aga
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ei kaalu üles seda rõõmu, mida
nad näevad laste silmis, eriti

ge lähedasemad dinosauruste

kui on tegemist psühholoogiliste

elavad sugulased. Täpselt nagu

probleemidega lastega.
„Eelarve ei ole nii oluline kui
see kogemus. Tahame seda või-

„Esimesel sügisel, kui oli
paks hall udu, viidi 9 nokka

maldada ka lastele, kellel ei ole

Jurassic Park.“

ra-

ära. Mina nutsin meeletult,“
meenutas Carina.

halisi võimalusi ratsutamiseks,“

„Mul mees ütles siis, kui

rääkisid nad. Naiste sõnul on neil

võtsime tibud, et ärge neisse
kiinduge – lähevad sügisel potti.
Lõpuks istus ta ise seal kanade

hea koostöö ka Kohila vallaga,
mis võimaldab paljudel lastel

ratsatrennis käia.
„Meil on siin nagu noortekeskus. Olen lapsevanematega
suhelnud ja neile meeldib, et
laps on pigem meie juures siin
kui tänaval,“ rääkis Carina. „Me
rakendame neid kohe tegevusse,

keskel ja ütles, et kes oleks
arvanud!“ meenutas Helve.

Keerulised ajad
Helve ja Carina tegelevad

de ja talu haldamisega peami-

aga omapäi nad hobustega ei tegele. Seda me ei julge! Me rõhutame
ka neile, et meie vastutame nende
eest ja tegu on ikkagi loomadega.“
Poiste huvi ratsutamise vastu

selt kahekesi. Kokkuhoidvalt

tegutsenud perel on tulnud
silmitsi seista ka raskete

ae-

gadega, sealhulgas pereliikme
kaotusega.

on naiste sõnul väiksem kui
tüdrukutel. Heade sõnadega

talli-

Esmalt tabasid tervisehädad

rää-

pere naisliikmeid – Helve pistis

givad nad tublidest tüdrukutest,
kes on kasvanud koos talliga

rinda kasvajaga ja sai sellest

ning kellest mitmest on sirgunud
ratsasportlased.
„Nad tulid ja ratsutasid, stressivabalt, ja järsku avastasime,
et kõik on sportlased. Tüdrukud

veresoone lõhkemise tõttu eluohtlikku olukorda, samasse
perioodi jäi ka tema rasedus

tahtsid võistelda, aga kui on

tegemist spordiga, siis see on
hästi kallis ala. Hakkasime

mõt-

võitu. Tütar Carina aga sattus

ja esimese lapse sünd. Pereisa
Enno viis vähk 2014. aastal
hauda.
„Usun, et see on seotud
Tšernobõliga,“ leidis Carina.

49-aastaselt

Hobuseid on tallis 20-21. Peab pidevalt üle lugema, neid ju sünnib juurde.

lema, kust saaks raha,“ selgitasid
naised, kuidas võeti suund ratsaspordi poole. Nüüdseks on nad

„Kasvajad on muutunud nii
tavapäraseks. Kui ma olin laps,

oli see harv asi. Kui isa oli intensiivis, siis ma vaatasin seda
elavat järjekorda. Osakonnas,

liitunud ka ratsaspordi liiduga

ning kolm aastat on tegutsenud
nende oma ratsaspordiklubi, kus
professionaalsed treeneridkäivad
lapsi õpetamas ning korraldatakse

kus haigetel oli lõppfaas, oli pä-

ris kohutav. Inimesed istusid,
polnud piisavalt kohti. See on
kahjuks nii tavaliseks muutnud, ka noorte seas. Õnneks on
meditsiin liikunud edasi ja siin
ikka päästetakse neid.“
„Pärast Enno surma oli meil
paar aastat väga raske aeg,

ka suuremaid lastele suunatud
võistlusi.

Haiguslehte naljalt ei võta
Rääkides hobuste pidamise

töö-

mahukusest, tõid naised välja,
et vabu hetki neile väga palju ei
jagu ning koos puhkusele sõita
ka ei õnnestu. Ikka peab üks teist
asendama ja vastupidi.
„Hobustega ei ole vabu päevi,

materiaalselt keeruline. Hakkasime mõtlema, kuidas edasi
Poni on

paljude lemmik.

peetud ka erinevat sorti kanu ning nüüdseks on
jäädud siidikanade peale pidama.
Peres on

aastavahetusi, nädalavahetusi

käia, keegi ei peksa. See on väga

– siis on meil just hästi palju

oluline,“ sõnas Helve.
Helve sõnul on sageli tegemist hobustega, keda neile

tegemist, palju külalisi, üritusi,

lasteüritusi, avatud uksed, lastekaitsepäev,“ tõi Carina välja.
„Perekondlikud väljasõidud, puhkused, haiguslehed on välistatud.“

erinevatel põhjustel ka tasuta

pakutakse. „Lõpuks ei õnnestu
kõiki nagunii päästa ja kui ta
on mingisuguse traumaga, siis
enamasti meie ei saa nagunii

Kuigi loomadega tegelemise

kõrvalt nad haiguslehti endale
lubada ei saa, ei tähenda see,

seda olukorda parandada. Ho-

et nad haigeks ei jääks. Carina
meenutas, kuidas lapse lasteaiast
ja talli külastajatelt erinevaid haigusi ja baktereid neile „külla on
sattunud“, millega nad nädalaid
„maas“ on olnud. Korra põdesid

buse pidamine on täna väga

kallis. See ei ole niisama, et
võtan siia. Me ei taha vabapida-

mist ka,“ rääkis Helve.
„Iga looma, isegi pisikese
looma võtmise arutame alati
läbi, võtame mõistusega,“ ütles
Carina. „Mina võiks võtta terve
sigala siia ja olen mitu aastat

nad koos ka läkaköha, mis tuli
välja alles siis, kui esimene neist
nelja kuu möödudes arsti juurde
pöördus.
„Hobustega on tohutu koorem.
Samas see on hobi ja töö koos.
See annab rõõmu nagu ka lastega
tegelemine, me ei tee seda äri
eesmärgil,“ rääkis Helve.
„Raha eesmärgiga ei teeks midagi või teeks kõik täitsa teistmoo-

di,“ leidis Carina. „Siis oleksime
kogu aeg reisil. Palkaks inimese,
tõstaks hinda.“

„Tegelikult meie elus kõik loomad tulevad meie ellu mingil
põhjusel. Me isegi ei tea miks,
aga nad lihtsalt tulevad. Küsisin

Carina käest, kas sa oskad öelda,
miks need 20 hobust meie juurde

rääkinud kitsedest. Küülikud

Carina ja Helve on oma talli juures palju tegevusi ka lastele suunanud. Lapsed käivad
hobuste eest hoolitsemas ja nendega tegelemas.
tulid?“ rääkis Helve naljatlevalt.
„Pidevalt vaidleme, kui palju
meil hobuseid on,“ lisas Carina.
„See on paratamatus, et hobuseid
lihtsalt koguneb. Oma hobuseid
on
Peab pidevalt üle lugema,
neid ju sünnib juurde.“
„Me otsustasime, et kui meil
sünnib varssu juurde, siis müüme
ühe hobuse maha,“ rääkis Helve.

20-21.

„Lõpuks me ei raatsinud kedagi

maha müüa!“
„Vahepeal oli meil 30 hobust,
tegime südame külmaks, pidime neile häidkodusid leidma,“
rääkis Carina.
„See on kõige suurem asi, et
peab vaatama, et nad saaks hea
kodu. Armastatakse, antakse
korralikult süüa, saab väljas

tegutseda,“ meenutasid ema
ja tütar. Transpordiettevõte,
mida vedas peamiselt pereisa,
jäi naiste õlule ning hobusekasvatusega jätkamiseks otsustati
seda minimaalse eluspüsimise
tagamiseks edaspidi käigus
hoida.
Ka mehisemate talutöödega
peavad naised ise hakkama

saama. Nii tuleb vajadusel traktoriga heinapalle transportida,
sõnnikuautoga sõita ja veokeid
ümber parkida.

Tulevikuvisioonid
Et Männi talukompleks pole
veel selline, nagu naised oma
mõtteis on ette kujutanud,

jätkub tulevikuplaane ka edaspidiseks. Plaanis on maneeži
rajamine, mis vähendaks nende

tegevuse ilmastikutundlikkust,

juba on, kanad olid isa ja minu
mõte. Niimoodi need kogunevad. Õnneks pannakse piir
peale, muidu mul oleks juba
100 koera.“
Peres on peetud ka erinevat
sorti kanu ning nüüdseks on
jäädud siidikanade peale pidama. „Siidikanad – tulevad
räägivad juttu, kuidas asjad
peavad olema,“ kirjeldas Hel-

ja Carina pere elukohaks oleva
vana rehemaja renoveerimine.
„Vanade taludega on, nagu
nendega ikka on, hakkad kuskilt nokitsema ja siis tuleb
välja, mis kõik veel teha on
vaja,“ rääkis Carina, lisades,
et isa ettepanek oli algul maja
kopaga maha lükata, kuid nad
olid emaga selle vastu. „Siis kui

ve. „Araucanad olid tõelised
õelutsejad, ajasid lapsi taga,
olid nagu dinosaurused.Pärast
ma lugesingi, et kanad on kõi-

remondiga tegelema, mõtlesime
tõsiselt, et oleks ikka pidanud
kopaga maha võtma. Aga meie

eelmisel aastal hakkasime selle

ei anna alla!“
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Rapla teenindusmaja renoveerimise eest Raplamaa
2017. aasta ettevõtja sõbraks nomineeritud Aavo
Pärnsalu leiab, et Tallinnaga võrreldes odavama
kinnisvara, puhtama looduse ja rahulikuma
konnaga Raplal on arenemiseks perspektiivi.

elukesk-

ja nii see asi meiekätte jõudiski,“

Haldi Ellam

meenutab Pärnsalu. „Seitsmes

„Kõik ei mahu nagunii Tallinnasse ära ja Tallinn läheb

kok-

kuvõttes nii suureks ja kalliks,
et see on vaid aja küsimus, millal
inimesed hakkavad valguma n-ö
Tallinna eeslinnadesse. Rapla

on üks Tallinna eeslinnasid. Kui
ta veel ei ole, siis varsti saab
selleks, kui näiteks Rail Baltic
siin tööle hakkab,“ leiab kinnisvarahaldusega tegelev Pärnsalu.
„Ma arvan, et kui praegu inimesed suunduvad Tallinna ja
selle lähikondadesse, siis need
vahemaad jäävad ajaliselt järjest
vähemaks. Elu on ikkagi odavam
ja rohelisem. Mina näenküll siin
perspektiivi.
Tallinn imeb ennast lõhki. Hinnad lähevad kosmosesse. Mida

rohkem nad kosmosesse jõuavad,
seda väiksemaks muutub

ini-

meste ostujõud ja nad hakkavad
kolima sealt kaugemale, võib-olla
kasutama ühistransporti, et tööl
käia. Eks siin on oma plusse ja
miinuseid,“ selgitab ta valglinnastumise tagamaid.
Abja-Paluojast pärit Pärnsalu, kes nimetab end mulgiks
ning elab ja tegutseb peamiselt
Viljandis, toob lisaks välja, et
Viljandiga võrreldes on Rapla
geograafiliselt sama heas kohas
kui mitte natuke paremaski
Tallinna lähedal. „Viljandi pluss
on see, et Tartu ja Pärnu on
võrdsel kaugusel, üks tund sõita.
Tallinn jääb natuke kaugemale.
Viljandi on järve pärast natuke
looduskaunim, ent Rapla kirik
on ilusa arhitektuuriga, tõeline
pärl Raplas.“
Viljandi edasiste arengute
suhtes Pärnsalu positiivselt
meelestatud pole. „Teades, mis
–

aasta juba. Ei kahetse midagi,
kuigi oleme siin ka teinud mitte
kõige õigemaid otsuseid, aga
tegelikult tulebki need asjad läbi
käia.“
Pärnsalu sõnul on Rapla
teenindusmaja saanud väliselt
selliseks, nagu ta oma partneritega ette kujutas. „Endal on hea
tunne. Loodame, et inimesed

saavad ka sellest aru. Võib müüa
nelja seina ja hästi odavalt, aga
need ajad on sisuliselt möödas.
Tuleb vaadata sügavamale ja

kaugemat perspektiivi,“ leiab ta.
„Kui alustasime, oli see maja
väga halvas seisus, nüüd on
praktiliselt kõik üle käidud.

Oleme väljastpoolt sissepoole
tulnud, samas teinud ka sees
igasuguseid asju. Lahendamist
vajavaid asju on kindlasti siin
veel. Kõike korraga lihtsalt ei
jõua ja võib-olla ei ole ka õige,

sest lahendused tulevad ehk
paremad, kui ei kiirusta,“ arvab

Pärnsalu.
Kui palju majja raha on läinud,
Pärnsalu kokku arvestanud ei
ole. „Igal juhul on läinud, aga
kuna osa töid oleme oma jõududega saanud teha, siis selle võrra
oleme saanud odavamalt. Ei oska
numbreid nimetada. Kui ma
ütlen, siis ma valetan, aga ma ei
taha valetada,“ tõdeb ta.
Kolmandal korrusel olnud
Tartu Kommertspanga Rapla

misel nõu inimestelt, kes siin

osakonnalekuulunud rahakappi
mehe sõnul enam majas ei ole.
„See sai kuidagi välja viidud, oli
päris omaette tegemine. Suutsime sellest lahti saada. Neli meest
ja oligi väljas,“ meenutab ta.
Suure maja haldamisega
kaasneb Pärnsalu sõnul erinevaid probleeme, mis sõltuvad
ka rentnike vajadustest, sest
rentnikud tahavad erinevaid asju
ning tehnosüsteemid vajavad
pidevat jälgimist. „Nii tuleb
minimaalselt üle nädala käia
Raplas toimetamas. Siis läheb
päev õhtul üheksani. Kui tuled
siia, siis ei tule mõneks tunniks,“

elavad ja tegutsevad Aga selline

räägib ta.

see Eesti poliitika on

Rentnike leidmine majja on
mehe sõnul olnud väga sujuv.
„Enamik inimesi, kes siia on
tulnud ja näevad, et me hoolime,
reageerime, suhtleme ja võtame
toru, on ikkagi rahul,“ arvab
ta. „Asukoht on üks paremaid
Raplas ja teisalt ei ole meie
eesmärk kunagi olnud pakkuda
Raplas kõige odavamat pinda.
Meie eesmärk on kvaliteet. Me
ei taha müüa nelja seina, tahame
ka ise tunda, et selles ruumis on
hea olla. Praegu on maja täis.
Jooksvalt väiksemaid liikumisi
toimub. Hetkel on II korrusel
üks väike ruum olemas. Just
vabanes, otsime uut klienti.
Kontoripinnad on täis. Laopinda
keldris on, aga sinna ladustamine
on vähe keerulisem.“
Küsimusele, kas hoonesse on
ka lift planeeritud, mis teeks

seal sisemiselt toimub, siis need
arengud ei ole linlastele head

elukeskkonna loomise mõttes.
Midagi arukat seal kahjuks poliitiliselt ei toimu.
Kahjuks ei küsi poliitikud

valimistevälisel perioodil linlaste
jaoks tähtsate otsuste langeta-

-

inimeste

võimujanu ja emotsioonid kus-

tutavad arukuse!“

Kiirustamist
ei poolda
Peale ettevõtluse Pärnsalul

Rap-

laga rohkem seoseid pole, v.a see,
et ta vanaisa elas Juuru kandis.
Samas lapsepõlvemälestusi tal
selle kandiga pole.
Raplasse sattus Pärnsalu esimest korda aastaid enne vana
teenindusmaja ostmist, kui
tegeles kultuurikeskuse elektrisüsteemi projekteerimisega,
aimamata, et kunagi hakatakse

haldama 1950-ndatel ehitatud
naaberhoonet.

„Otseselt ei otsinud, aga tuli
välja, et siin on selline maja ja
leidsin, et asjal on perspektiivi

Lisaks kinnisvarahaldusele on Pärnsalu hõivatud ka pere-ettevõttena pitsakohviku pidamisega kodukandis Viljandis.

Aavo

Pärnsalu:

Raplal on
perspektiivi
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Eesti ja Rootsi vahe on see, et seal ei
panda inimest nagu oravat rattasse.
Seda, et tulemus on kümnendajärguline
ja number üks on tähtaeg, seal ei ole.
Kui siin Eestis koolimaja projekteerida,
on selleks aega kaks-kolm-neli kuud.
Rootsis eraldatakse sama mahuga
projektiks umbes aasta.
aga siis tuli ehituskrahh ja
tõmbasime kokku ja leidsime, et

nüüd on vaja uusi väljundeid.“

Eesmärk ei ole end
surnuks töötada
Projekteerimisega on Pärnsalu
tegelenud ka Soomes ja Rootsis,
kuid välismaiste objektide peale

spetsialiseerumiseks tahtmist
ei tekkinud. „Rootsis tegime

koolimaju. Nägime sealset ehitus-ja projekteerimiskultuuri,“
meenutab Pärnsalu. „Eesti ja
Rootsi vahe on see, et seal ei
panda inimest nagu oravat rattasse. Seda, et tulemus on kümnendajärguline ja number üks
on tähtaeg, seal ei ole. Kui siin
Eestis koolimaja projekteerida,

on selleks aega kaks-kolm-neli
kuud. Rootsis eraldatakse sama
mahuga projektiks umbes aasta, mis võimaldab põhjalikult
süveneda ja tulemus tuleb palju
parem. Raha on ka rohkem, aga
tulemus on oluline.“

Täielikult Rootsi

turule

orienteerumist Pärnsalu ette ei

näe, kuna Rootsi on üheltpoolt
kauge ja teisalt tuleb sealseid
olusid paremini tundma õppida.
Samuti on selleks vaja suuremat

meeskonda.

ratastooli ja lapsevankriga
liikujatele majja sisenemise

võimalikuks, vastab Pärnsalu,
et seni majas lifti pole olnud
ning seda pole ka nõutud.
„Praegu ei oska öelda. See on
suur küsimus. Eks neid asju
vaikselt lahendame,“ räägib ta.

olema ilus,“ räägib ta. „Amrita

kus ettevõttel on büroohoone,
mis pole küll nii suur kui Raplas.
Ka on ta vanu maju mujalgi
restaureerinud – sealhulgas Oisu
mõisa vesiveski, kus seati sisse
ka elektritootmine, kuid mille
edasisest arendamisest otsustati loobuda. „Meile tundus, et
finantsiliselt käib üle jõu. Me ei
oleks suutnud teha seda selliseks
nagu tahtsime ja loobusime.
Jõud ei käinud finantsiliselt
üle ja sellist maja pole mõtet
poolikult taastada,“ selgitab ta.
Elektritootmise osas leiab
Pärnsalu, et elektrit tasub toota, kui on olemas riigi toetus.
„Toetus oli 12 aastat. Ilma selleta
peaks hakkama seda elektrit
ise täies mahus tarbima või ära
kinkima. Hind on niivõrd alla
lastud – Eesti riigi poliitika,
mille eesmärk on suruda kõik
suurte ettevõtete kätte ja väiksed
välja suretada. Selline see riik
meil on!
Eks energia on igal pool seotud
rahaga ja teistpidi tulevad igasugused muud emotsioonid mängu,
mis arukuse peletavad minema,“
lisab ta.

kohviku pidamisel tegelen igasuguste remonditöödega, vahel
ka olude sunnil nõudepesemise
ja muuga. Elukaaslane tegeleb
kohviku personali ja muuga. Ma

Amrita kohvik
Lisaks kinnisvarahaldusele on
Pärnsalu hõivatud ka pere-ettevõttena pitsakohviku pidamisega kodukandis Viljandis, mida
ta nimetab Eesti kohvikupealinnaks.

„Üks suund on kohvik Amrita
Cafe, millega oleme oma niši

inimese eesmärk ennast surnuks

leidnud, see on selline elustiili
teema,“ kirjeldab ta ning meenutab kohviku vana maja korda
tegemist. „Selle majaga oleme
ise väga rahul. Teist korda ma

üritan aidata kaasa nii palju kui

võimalik.“
Pärnsalu tõdeb, et neile teeb

heameelt, et külastajad on nende
kohvikuga rahul ning neile ka
öelnud, et nad pakuvad Eesti
parimat pitsat.

Samas ei soovita Pärnsalu inimestele kohvikuäriga tegeleda.

„See ei ole kindlasti see äri, mida
soovitaks inimestele,“ räägib

ta. „Viljandi on kahjuks või
õnneks selline kohvikupealinn,

kus igas teises majas on kohvik.
Ma leian, et kui on olemas neli
seina ja kohviku silt, siis ei ole
kohe tegemist kohvikuga. See ei

hakka mitte kunagi tööle.“
Lisaks ei tohi tema sõnul

kohvikuid liiga palju olla. „Kõik
söövad midagi kellegi käest ära
ja kellelgi ei jää suurt midagi järele. Konkurents on liiga suur ja
sööjaid vähe. Ka kohvikukultuur
ei ole Eestis välja arenenud,“
nendib ta.
„Kohviku pidamise kõrvalt
näen, et poliitikud ja poliitika on
viimasel ajal teinudEesti rahva
rahakotti kõvasti kõhnemaks ja
seda on tundakohvikukülastuse
mõttes. Esimesed asjad, mis
ära jäetakse, on kohvikud ja
kontserdid. Raudselt tagasiminek. Kuigi öeldakse, et kõigil
jääb raha rohkem kätte, on
tegelikkuses kõik toiduained
ja esmatarbekaubad kallimaks
läinud. Inimene kulutab sinna
oma raha. Kohviku kui lõbu
jaoks on vähem, mistõttu nendel
äridel kerge ei ole.“

SIIM SOLMAN

siis tegeledki üle kogu Eesti,“
räägib Pärnsalu, kellel on Tartu
põllumajandusülikoolist saadud
elektr ikuhar idus.

seotud klientuuriga, kes pinda

„Elekter ongi minu põhieriala, selles mõttes on suhteliselt
lihtne seda maja arendada,
elektrit läheb igal pool vaja ja
siis on pool asja omast käest,“
selgitab Pärnsalu. „Ei tea, miks

rendib, kui palju nemad on

elekter huvitama hakkas. Kõik

seotud puudega inimestega.“

läksid kuskile pärast kooli ja

“Nõuet ei ole, see on rohkem

nisvarahaldusega ka Viljandis,

selles!“

„Kui globaalselt mõelda, ei ole
töötada,“ räägib ta. „Tuleb teised
asjad mängu tuua. Töö on üks
vahend, pere ka muidugi. Samas,
ega inimese eesmärk ei ole ka
Fotod:

Pärnsalu sõnul tegeleb ta kin-

ei tahaks hakata sellist asja ette
võtma, aga aega läks, korda ta
sai tehtud, ja ilus sai. Ilus on
selline mõiste, mis on oluline
igasuguse asja juures. Asi peab

ainult pere pärast siin olla, pere
on oluline, aga ma ei tea, kas ta
on number üks eesmärk, kahtlen

tuli ette, et sõbrad läksid ka

Elektrit läheb
igal pool vaja

Tartusse ülikooli. Oli valida kas

Oma ettevõtte tegevusaladena

Füüsika polnud koolis ka kõige

toob Pärnsalu välja nii ettevõtte

halvem.“

mehhaniseerimine või elekter,
mis tundus perspektiivikam.

enda kui ka teiste omandis oleva

Pärast ülikooli läks Pärnsalu

kinnisvara halduse, hoonete

Viljandisse tagasi. „Töötasin

elektrivõrkude projekteerimise

ühes elektrifirmas projektee-

ning vanade hoonete kordategemise.
„Me paikneme Viljandis, aga

rijana, kuni tekkis tahtmine

kuna Eesti on niivõrd väike, on
meil väga mitu tegevusala, mil-

lega hõlmame kogu Eestit. Tegelesime alguses ainult elektriga,
projekteerisime elektrivõrke,
sise- ja välisvõrke. See on üks
eriosa ehituse juures, aga vajab
eriharidust. Kui sellega tegeled,

oma firma teha,“ meenutab
Pärnsalu, kes on nüüdseks
ettevõtjana tegutsenud üle 10
aasta. „Üksi alustasin, siis tuli
partnereid juurde, kellega olen
pikka aega koostööd teinud.
Ettevõtte tegevusega on praegu
seotud 3-4 inimest, partnerit.
Kümme aastat tagasi oli projekteerimises päris palju inimesi,

Aavo Pärnsalu sõnul on Rapla teenindusmaja saanud väliselt selliseks, nagu ta oma partneritega ette kujutas.
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Iseseisva elu alustamiseks tuleb ühel
või teisel ajal selgeks õppida amet.
Väärt võimalust pakub selleks kutseharidus, kus elukutset saavad

oman-

dada nii põhikooli lõpetanud noored
kui ka juba töötavad või kodused
täiskasvanud.
edasised teed on näidanud, et kutsekooli järel ootab ees avar maailm: õpinguid saab
jätkatakõrgkoolis ning avatud on ka uksed tööturul.
Lõpetanute

Põhikoolijärgne haridus:
amet selgeks kolme aastaga
Õige pea ootab põhikooli lõpetajaid ees tähtis otsus:
kuhu ja mida edasi. Kehtna KHK pakub võimalust
kolme aastaga selgeks õppida amet, seda neljas
valdkonnas: tehnika, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, toitlustus ning ehitus. Õpingute lõpul
omandatakse nii
ka kutseharidus, mis
annab võimaluse jätkata soovi korral haridusteed

kesk- kui

ülikoolis või astuda kohe tööturule.
Kutsehariduses hõlmab suure mahu õppetööst
praktika. See tähendab, et tavapäraste ainetundide
kõrval on hulgaliselt erialaseid tunde, kus omandatakse laborites oma erialasel tööl praktiseerides
vajalikke teadmisi ning oskusi. Lisaks on ettevõtte
praktika, mis tähendab töötamist firmades. Kes
suudab end ettevõtte praktikal tõestada, võib suure
tõenäosusega leida sealt ka edasiseks töökoha.
Sarnast töökogemust saab omandada ka välismaal.
Erasmus+ õpirändeprojekt katab kulud, õpiränduril

endal tuleb kohapeal vaid enda oskusi tõestada.
Tehnikavaldkonna õpilased veedavad suure osa
oma õppest garaažides. Kehtna KHK õpetab välja
mootorsõidukitehnikuid, kus pärast esimest aastat
spetsialiseerutakse kas liikurmasina-, sõiduauto- või
bussi- ja veoautotehnikuks. Liikurmasinate all
tuntakse traktoreid, metsatöömasinaid, ekskavaatoreid ning kaitseväe, politsei ja päästeteenistuse
spetsiaaltehnikat jm. Valdkonnal on mitmeid häid
koostööpartnereid, näiteks koostöö Eesti Kaitseväega, kus Kehtna KHK õpilased praktiseerivad ja
töötavad juba praegu tehnikutena.
Arvutihuvilistele pakub
haridust

IKT-valdkond
nooremspetsialistina ja nooremIT-süsteemide
tarkvaraarendajana.
hulgaliselt

Valdkonnal on
koostööpartnereid, näiteks Telia Eesti AS, kaitse-ja
justiitsministeerium, Eesti ülikoolid ja kutsekoolid.
Neile, kelle kirg on toidumaailm, soovitame
toitlustusvaldkonda ning koka ja toitlustusteeninduse õpet. Meie õpilasi käib hindamas ja
õpetamas kogu Eestis tuntud peakokk
ja toitumisnõustaja Angelica Udeküll.
Erakordset võimalust pakub õpperestoran Neljapäev, kus meie
õpilased korraldavad

temaa-ja

Fotod: Kehtna Kutsehariduskeskus

Kehtna Kutsehariduskeskus

võimalus nii täiskasvanule kui ka noorele
kivi- ja betoonkonstruktsioonide

ehitajaid.

Meie ruumides tehakse mitmeid nüüdisaegsete
materjalide koolitusi ning meie õpilased on
osalenud nii üleeuroopalistel kui ka ülemaailmsetel
kutsevõistlustel.

Täiskavanud õppijate osakaal

aina suureneb

Ehitusvaldkonda
võtame

vastu

puurijaid, ehitusviimist-

lejaid
ning

Eri valdkonnast pärit täiskasvanud muutuvad
haridusmaastikul aina julgemaks. Kehtna
on 58% õppijatest just täiskasvanud. Aina enam
mõistetakse, et töö ja pere kõrvalt õppimine on

KHK-s

võimalik, kui soov on olemas.
Täiskasvanute õpe toimub sessioonidena, mis
tähendab, et ühe kuu jooksul tuleb kohapeal käia
maksimaalselt üks nädal, enamjaolt kolm päeva.
Olenevalt erialast kestab õpe kuus kuud kuni kaks
aastat.

Tehnikavaldkonnas õpetame täiskavanuid
sarnaselt põhikoolijärgsete noortega
mootorsõidukitehnikuks. Jätkuõppena

elektri- ja elektroonikavälja kutselisi bussi-, liikurmasina-

mootorsõiduki

seadmete tehnikuks. Lisaks koolitame

VASTUVÕTT
ON ALANUD!

ja veoautojuhte, seda täiesti
tasuta. Säärane võimalus

avab ukse töötamiseks
kutselise juhina. 5. taseme haridust (eeldab
vastava valdkon-

na haridust või
pikaajalist

Esita avaldus www.sais.ee

või kohapeal, aadressil Kooli 1, Kehtna.
Dokumente on võimalik esitada kuni 15.augustini 2018.
Valdkonnad, tingimused jm info www.kehtna.edu.ee,
telefonil 487 5246 ja e-mailil kehtnakhk@kehtna.edu.ee.
–

töökogemust) pakume veoauto- ja bussi- ning
liikurmasina ja sõiduautodiagnostikutele.
IKT-valdkonnast saavad täiskasvanud hariduse
IT-süsteemide nooremspetsialistina, tarkvaraarendajana ning jätkuõppena süsteemiadministraatorina.
5. tasemes koolitatakse õpilasi välja arvutivõrkude
turvamises.

Toitlustusvaldkonda ootame täiskasvanuid kelneri
ja koka õppekavadele. 5. taseme õppesse aga
lustuskorralduse alal ja vanemkelnerina.
Kes tunneb huvi ehituse vastu, leiab meilt
betoonkonstruktsioonide ehituse, maalri, maamõõdutehniku, monteerija, plaatija õppekavasid ning 5.
tasemel saab õppida puurmeistriks.

toit-

tilisi restoranilõunaid

-õhtuid.

–

Kõikides eelmainitud valdkondades on täiskasvanutele mõeldud tasuta ja tasulised lühikursused. Neil
tasub silma peal hoida meie kodulehel www.kehtna.
edu.ee (täiendkoolitused).

Kuhu on jõudnud

meie lõpetanud?
Nagu juba mainitud, avab kutseharidus lõpetanule
mitu ust. Kehtna Kutsehariduskeskusel on välja tuua
rohkelt edulugusid kõikidest valdkondadest. Üks
hea näide on meie tehnikavaldkonna äsja lõpetanu
näol, kes on edasi liikunud erialase ülikoolihariduse
poole ning samal ajal jätkab tööd ettevõttes Rotator
Eesti.
Toitlustuse õpilased on jätkanud töötamist
välismaal, nii Austraalias kui ka Taanis, kuid ka Eesti
kõrgelt hinnatud restoranides nagu Umami Resto,

restoran Wicca, Ööbiku Gastronoomiatalus, Leib
Resto ja Aed.

IKT-valdkonna õpilased on samuti jätkanud sellistes tuntud ettevõtetes nagu Telia Eesti AS, Levikom
Eesti OÜ, maanteeamet, RIA,
Eesti Kaitsevägi, Tallinna
Sadam jne. Samuti on
nad jätkanud õpetajatena ning loonud oma
ettevõtteid.
Ka ehituse erialal

lõpe-

et-

tanud on loonud oma
tevõtteid ning jätkanud
sellises ettevõttes nagu
Mapri Ehitus OÜ.

Igaüks otsustab oma
haridustee ise ning ükski
valik ei ole vale. Suuresti
sõltub edasine tee sellest,
millised on eesmärgid ja
sihid. Kehtna
duskeskuse tunnuslause
ütleb kutsehariduse

Kutsehari-

kohta „Võimalusi loov
haridus“. Just seda me
Kehtnas ka pakume!
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Alles pärast seda, kui vanaema eluküünal 2016. aastal kustus, sai Siiri lugeda, mida vanaema oli kirjutanud ning
alles pärast kirjutatu lugemist sai ta teada, millist elu vanaema oli elanud.
Foto: STINA ANDOK

RAAMAT

Siiri Sisask esitles raamatut
iseendast ja vanaemast
Kunstnik Siiri Sisask esitles
oma vanaema Elleni 100.
sünniaastapäeval iseenda
ja vanaema mälestustest
ning nende omavahelistest
kokkupuutepunktidest
kokku pandud raamatut
„Hästijätt”.
Stina Andok

pärast kirjutatu lugemist sai ta

uskumatult täpselt, ühtlase käekirjaga ning ilma ühegi kirjavea või
mahatõmbamiseta. „See on kohal-

teada, millist elu vanaema oli elanud.

oleku tarkus, kui tead, mis sa teed,”

„Näiteks ei olnud mul õrna aimugi,
et mu vanaema on kogenud märtsipommitamist,” ütles ta. Siiri imestas,

selgitas Siiri.

tal kustus,

sai Siiri lugeda, mida

vanaema oli kirjutanud ning alles

kuidas üks inimene elas oma elu
ära ja ei rääkinud sellest. „Kui see
materjal minu kätte ilmus, tekkis
vastutustunne, et võiks avaldada. Ta
ei ole seda niisama teinud,” rääkis
Siiri. Ta usub, et vanaema kirjutaski
eesmärgiga, et nii tema lähedased
kui ka laiem üldsus saaks teada

tolleaegsest eluolust.

Petrone

Prindi kirjastatud

teose „Hästijätt” esitlus toi-

mus eelmisel laupäeval, 19.
mail Tallinnas Viru Keskuse

Rahva Raamatu kaupluses. Esitluse

päeva valik ei olnud teose autori Siiri
Sisaski sõnul sugugi juhuslik ning

just sel päeval oleks tema vanaema
Ellen tähistanud oma 100. sünnipäeva, kui ta poleks kaks aastat tagasi
lahkunud.

Vanaema oli väga oluline inimene

„

kogu meie suguseltsile,” alustas

Siiri. Ta selgitas, et vanaema Ellen oli
eriline inimene, kes ealeski kedagi
taga ei rääkinud ega öelnud kunagi
kellegi kohta ühtki halba sõna. Siiri

meenutab vanaema inimesena, kes
endast rääkis väga vähe, aga teiste

suhtes näitas üles suurt huvi ja vastutulelikkust.

Alles pärast seda, kui vanaema
eluküünal 26. oktoobril 2016. aas-

Vanaema

kirjutisi lugedes
täheldas Siiri, et nende elus

Miks on nii, et inimene on väga
paljusid oma eluseikasid üksnes enesele hoidnud? Üheks põhjuseks võib
olla, et oli aegu, mil vaikitigi palju ja
oli asju, millest ei räägitudki mitte
kellegagi. Üks sellistest salapärastest
elusündmustest, mille tagamaadest
ka vanaema ei teadnud, oli nende
perekonnas juhtunud traagiline
sündmus. Nimelt rääkis kunstnik,
et tema vanaema ema sai surma,
kui ta oli 33-aastane ja vanaema
oli 3-aastane. Täpselt ei teadnud
keegi, kuidas ta surma sai ning levis

on sarnasusi. Nii näiteks on
vanaema kunagine ja Siiri
praegune naabrinaine samanime-

mitmeid versioone.

lised, lisaks tekkisid ka kuupäevalised mustrid ja muud maagilised
sünkroonsused. Siiri julgustas kõiki
inimesi uurima oma juuri ja selliseid
mõistatuslikke seoseid avastama.

ei teatud. „Keegi ei tahtnud sellest

Nii palju oli kindel, et ema lasti
maha, aga millistel asjaoludel, seda

teemast rääkida, see oleks lahti
tõmmanud väga sügava haava,” tõdes

Siiri.

kaoslikus maailmas valitseb tegeli-

Aastakümneid säilinud saladus
aga on tänaseks paljastatud. Siiri
rääkis kuulajaskonnale põneva loo,

kult kord.

kuidas ajakiri Tiiu tellis Siiri loal

Kunstnik on veendunud, et näiliselt
Siiri rääkis, et tema vanaema elu

ei olnud sugugi lihtne ning ilmselt
osaliselt just seetõttu võis ta tunda

ka tungi 83-aastasena oma mälestusi
kirja panna. Kirjutamine on Siiri
sõnul mõnes mõttes justkui oma
hinge avamine ja mõttemaailma

korrastamine.
Tema vanaema käsikirjas kirjutatud mälestused on kirja pandud

tema perekonna uurimuse, mille
tulemustes kajastus ka ammune
ajaleheartikkel, milles kirjeldati
ametlikku uurimist ema salapärase
surma kohta. Kuna tegemist oli
ebatavalise looga, jõudis see ka
ajaleheveergudele. Eriti põnevaks
tegi selle loo asjaolu, et Siiri sai selle
info teada vanaema esimesel surma-

aastapäeval.

"Kui

elad oma elu

õigesti, hakkavad
juhtuma müstilised asjad. Märgid,
mis jooksevad ja tahavad midagi öelda,” rääkis Siiri. Kui
vanaema eluküünal oli juba

kustumas, hakkas ta laulma
vanu rahvalaule, mida lapselaps
Siiri polnud varem teda laulmas
kuulnud. „Kuhu on kadunud me
„Kaasike”?” küsis Siiri.
Ta meenutas, kui teda kutsuti

aprillikuus Riigikogusse aprillipleenumilekõnet pidama. Kõne sisu ette
näha ei nõutud, selgitas Siiri ning
dis seega korraldajatele ainult nime
„Kaasike”, lootuses kõne jooksvalt
välja mõelda. Järgmisel päeval toimusid tema õuel aga suured talgud,
päev oli tihe ja alles õhtul märkas
ta järgmisel päeval aset leidva plee-

an-

numi kava vaadata. Ta märkas oma
üllatuseks, et nimekirjas on tema
kõne nimeks pandud „Klaasike”.
Tähelepanematusest oli „Kaasikese”
asemel saanud nutitelefoni abil
„Klaasike”.
Esiti ehmunud, meenus Siirile
mõni päev varem aset leidnud kohtumine külamehega, kes rääkis, et tema
naine läks ära, mispeale Siiri talle
olevat öelnud: „Vaata, et sa jooma
ei hakka,” mille peale mees olevat
kostnud: „Ma ikka vaatan seda klaasikest, on ta pooltühi või pooltäis.
Kui ära joon, siis jään ise pooltäis,
kui ära ei joo, siis olen pooltühi, aga
tühi ma ka olla ei taha”.
Siiri mõtles, et sellest räägibki,

kui-

das ja milliste
muredega elavad maainimesed. Kõige lõpuks jõudis ta oma sõnul aga
kõnes ka „Kaasikeseni” ning selleni,
et tegelikult see vana rahvalaul, need
teadmised elavad edasi meie nuti-

telefonides, arvutites ja südametes,
oodates võimalust välja pääseda.

Oluline on elada oma elu iseendast
lähtuvalt, siis hakkavad juhtuma õiged asjad ja tekivad need müstilised
seosed ootamatutes kohtades.
Teose pealkiri „Hästijätt” on Siiri
sõnul omamoodi pühendusega vana-

emale Ellenile, kes tahtis alati kõike
hästi jätta, kuid samal ajal ka austusavaldus Uku Masingule, kes on
väljendi autor ning kelle loomingut

Siiri raamatus mitmel korral tsiteerib. Ühtlasi on kirjastaja kinnitusel

Siiri teos kirjutatud valdavalt Siiri
enda sõnu ja termineid kasutades,

millest tuli mööda vaadata ka keeletoimetajal. Seegi sobitub teose
omanäolise pealkirjaga.

Kunstniku sõnul on tal veel palju
öelda ning ta ei välista, et võiks tule-

vikus veel kirjutada. Esitluse lõpetas
salvestus vanaemast rahvalaule

laulmas.
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KIRJANDUS

TUTVUSTUS

„Kostja ja hiiglane”:

Rapla ettevõtja Ain Mihkelson
täidab oma pikaajalise unistunsineg an ab väljailukirjandusliku teose.

Konstantin Pätsi elu ja võitlus

Stina Andok

Pikki

aastaid panganduses tegev
olnud Ain Mihkelson tegi mõni
aasta tagasi oma elus kannapöörde, loobus senisest töökohast ning
hakkas tegelema ettevõtlusega. Täna
jaguneb Aini töö tinglikult järgmisteks
osadeks: täiskasvanute koolitamine,
juhtide arengu toetamineläbi coachingu

Autor: MartKivastik
Lavastaja: Aleksander Ogarev (Venemaa)
Kunstnik: Ervin Õunapuu
Valguskunstnik: Priidu Adlas
Muusikaline kujundaja: Ardo Ran Varres
Osades: Peeter Tammearu, Raimo Pass
(Eesti Draamateater), Sulev Teppart, Elina
Reinold, Kristjan Sarv, Markus Luik (Eesti
Draamateater), Maris Lüüs, Roland Laos.

ning ja mentorlusega ning ja kirjutamine. Maikuu viimasel päeval esitleb ta
oma esimest ilukirjanduslikku teost.

Kuidas sa kirjutamiseni jõudsid?
Ain: Ma lugesin lapsena hästi palju
ja tekkis mõte, et äkki mina võiksin
ka kunagi midagi kirjutada, aga see
tundus niivõrd suur asi. Mulle on alati
tundunud, et n-ö päris kirjanikel peab
olema teatav hulk elukogemust, aga ehk
on sellega ka nii, et kui sulle on ikka
määratud kirjutada, siis pead hakkama

Suvelavastusi seisab sel hooajal
ees väga palju, kuid üks huvitavamaid tõotab tulla lavastus Eesti
ühe vastuolulisema riigimehe
elust.

kirjutama.

Stina Andok

Suve

teises pooles, 25. juulil esietendub
Viinistu katlamajas R.A.A.A.M Ühenduse ja Eesti Päevalehe korraldatud
suvelavastus „Kostja ja hiiglane”, mis
jutustab loo meie kunagise riigijuhi Konstantin Pätsi elust.
Käsikirja autor on Mart Kivastik, kes rääkis
aprillikuus toimunud pressikonverentsil,
et võttis pakkumise stsenaarium kirjutada
vastu kergekäeliselt ning hakkas alles hiljem
taipama, kui raskeks võib selle teksti kokku
panemine kujuneda. Kivastik tõdeb, et ajalugu
ja kontekst, mis ümbritsevad Konstantin
Pätsi, on nii tähtsad, et seda stsenaariumit ei

Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald pressikonverentsi juhtimas. Tema kõrval
istuvad Märt Meos, Peeter Tammearu, Mart Kivastik ja Aleksander Ogarev. Foto: STINA ANDOK
saanud kogemata, möödaminnes kirjutada.

tuleb kehastuda mitmeks erinevaks karakte-

Lavastajaks paluti Venemaa lavastaja Aleksander Ogarev, kes sõnas pressikonverentsil,
et ta teadis ka varem juba pisut Eesti ajalugu,

riks ning et tunneb selles rollis enesel suurt

kuid konkreetselt Pätsi nime siiski mitte.

täit tõetruu elu jäljendamist, vaid pigem

Ogarevi sõnul on vajalik rääkida stalinismist
ja nõukogude korrast. Venemaa lavastaja on
oma kodukohas juba varemgi teinud lavastusi
Stalinist. Nimelt sündis tema juhtimise all
lavastus Stalini tütrest ja tema suhestumisest
reaalse eluga. Konstantin Pätsi rollis üles
astuv näitleja Peeter Tammearu tõdes, et tal

on esitatud visand meie legendaarsest

vastutust.
Lavastus „Kostja ja hiiglane” ei taotle

ja

vastuolulisest riigipeast, kujutades tema elu
ja võitlust, kuid eelkõige neid hetki, mil tema
kätesse oli usaldatud Eesti saatus. Lavastuses
saab piiluda pisut salapärase riigimehe

elukardinate taha ning saada aimu, millise
inimesega oli tegemist.

2012. aastal sõitsin tööreisil tagasi
kodu poole, olles päevast väsinud, kui
tekkis ootamatult just siis see hetk,
mil tundsin, et nüüd. Ja hakkasingi
kirjutama. Ma kirjutan vahel iga päev,
aga teinekord tulevadka pikemad pausid
erinevatel põhjustel sisse. Praeguseks on
mul veel kahe-kolme teose jagu materjali
juba koos.
Sa ise nimetad oma teoseks koondatud lugusid täiskasvanutele mõeldud
muinasjuttudeks. Kuidas need lood
sünnivad?
Nad tulevad. Sellist asja ei ole, et istun
maha ja mõtlen, et tuleb selline lugu,
sellise lõpuga ja nii edasi. Tegelikult

TEATER

Otsetee läbi Debora Vaarandi elu
Lavastaja: Raivo Trass
Kunstnik: Jaak Vaus
Muusikaline kujundaja: Feliks Kütt
(Endla Teater)
Osades: Piret Rauk, Merilin Kirbits,
Andres Raag (Tallinna Linnateater),
Arvi Mägi ja Aarne Mägi

Debora Vaarandi 100. sünniaastapäevale pühendatud lavastus
viib teekonnale läbi kirjaniku
mälestusteranna.
Stina Andok
Aprillikuus avanes ka Rapla kandi teatrihuvilistel võimalus näha Urmas Lennuki kirjutatud, Raivo Trassi lavastatud ja Kuressaare
Linnateatri näitlejate etendatud „Paljasjalgset

Deborat”.

Kõigile,

kellele on Vaarandi looming
tuttav, mõjub kahtlemata juba üksnes
idee poolest lavastus tema eluteest
hingekosutavalt. Need, kes ei tunne
nii hästi ei Vaarandi loomingut ega temas
peitunud isiksuse suurust ega hooma tema
olemuse tähtsust, on saanud ja saavad ehk
veelgi võimaluse meie hinnatud kirjanikuga
lähemalt tutvust teha.
Lavastus on mitmekihiline. Laval olev on
justkui vaade vaimuderiiki, kus kummalisel
kombel kohtuvad vanad armsamad, mööduvad, riivavad ja meenutavad. Seal kohtuvad
ka kaks Deborat, eri ajastutest, ning kuigi
nad on oma energiates erinevad, säilivad
ikka samana.
Nii nagu iga inimene säilib oma olemuselt,
südamiku tasemel ajas muutumatuna, olles
üknes kohanenud ja õige pisut teisenenud
vastavalt ümbritsevatele oludele.
Kuigi Debora kohalolek laval on selge,
tema olek jõuline, varjutavad tema kadunud
kaasade isiksused ja lood Deborat ennast.
Kuigi lugu jutustab meiekuulsa naiskirjaniku eluteekonda, õnnestumisi ja õnnetumaid
seikasid, tehakse seda tema kaasade võtmes.
Tegemist ei ole lihtsalt kohalike meestega,
vaid meestega, kes on ühtlasi nimekad

kirjanikud. Igaüks omal moel veelgi jõulisema
natuuriga kui Debora näis olevat.
Lavastusest saime aimu sellest, mida võis
Debora mõelda, mis peitus tema sõnade taga,
kuulda mõnd kaunist värsirida ning mõtestada lahti mitte ainult, miks oli Debora teekond
just selline, vaid kuidas üldse kujunevad
meie, inimeste, eluteed.
Ma ei oska öelda, kas ma olen liialt naiivne,
aga mina ei sooviks asetada meile armsaks
saanud naiskirjaniku elutee kirjelduse lähtepunktiks tema kaasasid. Ma ei kahtle, et nad
olid olulised ja mõjutasid tema teekonda ning
saatust, kuid ma julgen arvata, et Debora oli
oma natuurilt nii tugev küll, et tema elulugu
kannaks ka ilma meesteta.

Pilguheide

vaimudemaailma mõjus
lohutavalt. Säilib lootus, kui elulised
kontaktid kaovad, säilivad hingedevahelised puutepunktid. Kuigi
lavastuse üleüldine tonaalsus säilis pigem
lanhoolsena, oli süžeesse pikitud ka pisukesi
huumorikillukesi, mis tüki pisut helgemaks
tegid. Tulebki tõdeda, et elu on kord selline halenaljakas jutustus, mis lõpeb ikka ühtmoodi
ning siis jääb vaid üle loota, et on kedagi, kes
olnut sinukõrval veel meenutab.

me-

"See uluja tuul”:
Lavastaja: Loore Martma
Autor: David R. Slavitt
Dramaturg/tõlkija: Mathura
Helikujundus: Mick Pedaja
Visuaalid: Aleksander Sprohgis
Mikromaastikud:Lennart Lennuk

Kostüümid: WÖÖ
Laval: Maili Metssalu, Risto Vaidla ja
Mick Pedaja

Muusikaline-sõnaline-visuaalne
lavastus elusolendite puutepunktidest viis rännakule
iseendasse.

Stina Andok

Von

Krahli tillukeses pimedas

saa-

lis kümmekonna teise vaatajaga
endast vaevu paari meetri

kaugu-

sel etendust lahti koorumas ja

hargnemas jälgida on huvitav kogemus.
„See uluja tuul” andis selleks järjekordse
võimaluse.
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Ain Mihkelson kirjutas
muinasjuturaamatu
täiskasvanutele
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HOIA SILM PEAL
Siin rubriigis saab
põgusa ülevaate Raplamaa põnevamatest
sündmustest ja üritustesarjadest.
Stina Andok

ma püüan esmalt luua endale õige

või et avaldamata jätsin. Otsustasin,

meeleseisundi. Alguses ma tegin seda

et tuleb ikka avaldada. Kaotada ei
ole ju tegelikult midagi. Mõned mu
tuttavad on raamatu käsikirja lugenud ja julgustanud. Need lood ikkagi
elavad, tahan inimestele rõõmu ning
võimalust mõtisklemiseks pakkuda.

muusika abil. Kui õige meeleseisund
on olemas, siis hakkabki tulema,
tuleb ja tuleb ning ma kirjutan üles.
Ma tahaksin isegi öelda, et mina ei

puutu nii väga asjasse, olen pigem

Üritustesari:

Ruum | Vabadus

vahendaja.
Kas sa lugude kirjutamisel kasu-

Kirjastamiseks sa kirjastust ei
kasuta, vaid annad teose välja,

tad materjalina ka oma elu sünd-

kandes ise kõik kulud. Miks nii?
Võtsin selle tee ette ja otsustasin

musi või tegelastena tuttavaid

inimesi, iseennast?
Pigem on mul tunne, et mu tegelased on arhetüübid. Otseselt ükski
tegelane ei ole mina, aga nendes on
kujutatud minu erinevad tahud.
Kedagi ma raamatusse kirjutanud ei
ole, aga kirjanduse mõte on natukene
ka see, et igaüks võib leida positiivseid ja negatiivseid seoseid iseendaga, mis võivad olla peegliks ja anda
võimaluse iseendasse vaatamiseks.

Kes on sinu lugeja?

selle ise otsast lõpuni läbi käia.
Ütlesid, et lugesid lapsena palju.
Mida ja kui palju sa praegu loed?
Praegu loen väga palju, enamasti
„aeglaselt lugemise“ raamatuid,
mille materjal tuleb korralikult
läbi seedida. Eesti kirjandusest
meeldib näiteks Valdur Mikita.

Väliskirjandusest meeldib mulle
Terry Pratchett, kelle võlumaailm

on lõbus, aga samas on sinna sisse

Inimesed, kes suudavad ise mõel-

da, ei taha, et kõik oleks ette öeldud,
ning inimesed, kes ei võta elu liiga

tõsiselt. Need lood võiks panna enda
elu peale mõtlema, käivitada.

Üks asi on kirjutada, teine asi
on avaldada. Kas sul oli kohe
kirjutama asudes teada, et see

peidetud palju sügavamaid tahke.
Jaapani kirjanik Haruki Murakami
meeldib oma teistmoodi maailmaga.
Mulle näib, et lugemine on sama
oluline kui kirjutamine. Selle käigus
õpid. Võimalik, et lugemine saab
oluliseks just neil inimestel, kel
kirjutamine mingil moel veres on.

avaldatakse?
Kohe ei olnud, aga kujutlesin end

ette surivoodil ja mõtlesin, et kas
ma kahetseksin seda, et avaldasin

Raamatu esitlus Rapla keskraamatukogus 31. mail kell 17.30.
*

"Ehk on nii, et kui sulle on ikka määratud kirjutada, siis pead hakkama
kirjutama," mõtiskleb Ain.

Foto:

SIIM SOLMAN

Alternatiivse elektroonilise
tantsumuusika pidu Raplas,
mis toimub kord kahe kuu
tagant Kultuuriklubis Baas.
Peol varieerub kergemate ning
raskemate house-, techno- ja
teiste elektrooniliste rütmide
kooslus. Residentidest DJ-d on
Artur Ojasalu ja Jaan Schmidt,
kellel on teinekord külalisesinejad kambas.
See on üritus, kuhu tasub
minna nii neil, kes soovivad
niisama meeldivalt nädalavahetuse õhtut sõprade seltsis
veeta, aga pubisse või kohalikku ööklubisse minna ei tihka,
kui ka neil, kes ihkavad ühe
tõsisema tantsumaratonimaha
pidada. Muusika on vahelduv,
kuna DJ-d vahetuvad ja teevad
kordamööda etteasteid. Tegemist ei ole klassikalise ööklubi
muusikavalikuga, raadiost
neid palasid reeglina ei kuule.
Kultuuriklubis on eraldatud
kaks ruumi, kus ühes tantsitakse, teises pigem istutakse
ja vesteldakse. Olemas on ka
baar, kust leiab ehk mitte nii
tavapäraseid kosutavaid jooke.
Ürituse ainus miinus minu
silmis on, et see toimub niivõrd
harva.

Üritustesari:

Rapla Bluusiklubi

bluusineljapäev

Elu puudutus
Kaks inimest kõrvuti, seljad
vastamisi, pilgud taeva poole, nii
lähedased, aga nii kauged. Mees ja
naine alustamas armastuse teekonda. Nad kõnelevad, lähenevad ja
kaugenevad, vaatavad ja vaatlevad.
Seisatavad, kahtlevad, unistavad.
Sirutavad käed, justkui alles teineteist tundma õppides. Avastades.
Mis imeline oled. Mis imeline tunne.
Rõõmsad, üllatunud, hellad.
Heli kaigub sügavalt ning täidab
ruumi. Kohati matab sõnad endasse,
nii et peaaegu võib vajuda unisesse,
meditatiivsesse olekusse. Suud
guvad, aga kostab üksnes muusikat.
Hetkeks näib, justkui viibiks psühhedeelses vaikolekus, kus maailm
toimib tahtest olenemata, muud ei
ole, kui vaid allutatudkuulamine ja
vaatamine.
Kõnelevad küll kaks inimest,
aga dialoog on mitmetasandilisem.
Kontaktis on inimene iseendaga,
suhetes teistega, loodusega, maailma
ja eluga tervikuna. Kõik me oleme
elus, nähtamatu niidistikuga
datud, hingame, teineteisest sõltuvad. Sõrmeotstega
liueldes

lii-

ühen-

tasa-tasa

ja mängledes, õrnade pilkude ja
pehmete suunurkadega lähenevad
ja kaugenevad inimene ja looduse
ilmingud, tajuvad olulisust, kuid
unustavad siis jälle.
Mulle tundus, et laval toimus

selle tasakaalu lahti mõtestamine.
Kui isegi suudame tabada seda ilu,
mis on elu ja kuidas see meid kogu
oma suuruses meid puudutab, siis,
kuidas seda tunnet hoida? Või tuleks
sellest hoopis lahti lasta?
„See uluja tuul” tõi vaatajate ette
armastuse loo. Mees ja naine, inimesed, elusolendid, osad loodusest,
tasakaaluvõtmed. Selle armastuse
lummuses seal pimedas tillukeses
ruumis toimus tõeline avardumine
ning üheks liitmine. Igaüks saab
oma kogemuse läbi tõlgendada
etenduse sügavamat sõnumit. Mil
määral sellised muusikalised-sõnalised-visuaalsed etteasted mõjutavad
ja puudutavad, sõltub valmisolekust
end selle jaoks avatuks teha. Hea
võimaluse korral päädib tulemus
värskenduskuurina, mis aitab
ilma enda jaoks paremini lahti
mõtestada.

maa-

Inimene on kontaktis iseendaga, suhetes teistega, loodusega, maailma

ja eluga tervikuna.

Illustratsioon: STINA ANDOK

Kohalike muusikameeste Ragnar Toompuu ja Erko Laurimaa algatusel kokku pandud
üritustesari, mille eesmärk
on edendada elusmuusika
kultuuri ning tuua kokku
inimesed, kes tahavad head
(bluusi)muusikat kuulata ja
ka teistele esitada. Siiani on
bluusineljapäevadel üles astunud näiteks Vahur Vessart oma
Blues Bandiga, Andres Roots
ja Ringhold ning ansambel
Ol´Mill. Üritus toimub Rapla
Kultuuriklubis Baas.
Elav muusika on alati meeldiv. Kultuuriklubis Baas on
esinejatele intiimne saal, mis
teeb muusikanautimise aga
eriliselt mõnusaks ning muusikute-kuulajate dialoog on
seda tihedam. Kohalviibijaid
peaaegu sunnitakse keskenduma, kuulatama, vaatama ja
leian, et aeg-ajalt on see väga
vajalik. Bluusineljapäev on
populaarne üritus, mis tõmbab
alati ligi palju väga erinevat
laadi inimesi. Tegemist on
suurepärase üritusega, mille
abil igapäevarutiinist väljuda.

Raplamaa Sõnumid 23 . mai 2018

20 KUKIteMUKI
FILM

Meie kannatuste
kangelanna elab edasi
Režissöör: Lauri Lagle

Näitlejad: Mirtel Pohla, Margus
Prangel, Elmo Nüganen, Taavi
Eelmaa, Jarmo Reha jt

film ise märkimisväärselt vähe põnev
muidugi.
„Portugaliga” on tunnetuslikult
nud nagu „Teesklejategagi”. Inimesed
on õnnetud, oma sisemuse kammitsais
ning on inimlikult võimetud selle
olukorraga adekvaatselt toime
ma. Filmis on ilmselt püütud luua

läi-

tule-

Lauri Lagle aprillikuus
esilinastunud mängufilm
„Portugal” on kui rahulikes
hoovustes loksuv selja
sügaviku poole pööranud
naine ning me ei tea, kas ta
jõudis kaldale või mitte.
Stina Andok

"Portugali”

sai osavalt reklaamida, aga vist ainult
enne esilinastumist. Enne

veel, kui keegi seda näinud

oli, tõstsid kõik kodumaised filmihuvilised pead, et midagi uut ja huvitavat
on kohe meieni jõudmas. Nii olid ka
minu ootused kuidagi kõrgendatud,
usk kaldus sinnapoole, et see film saab
olema märgiline, elamuslik kogemus,
meeldejääv märge.
Kuigi olen õige pisut tüdinenud
napilt keskealiste, ütleme kolmekümnendates inimeste hingeliste
kannatuste ekraniseeringutest, on
ikkagi omamoodi ilus vaadata isegi
kibestunud tegelasi, kui nad kõnelevad
eesti keelt. Minu jaoks on Mirtel
Pohla näitlejana kinnistunud kui
kõigi emotsionaalsete kannatuste
kuninganna, kuigi mälu järgi meenub
kõigest kaks märkimisväärset filmi,
milles ta ka märkimisväärselt kannatas, „Sügisball” (2007) ja „Teesklejad”
(2016). Viimases neist olid kannatused
sõnulseletamatud ja pinnapealsed ning

pettumuslikku-igatsuslikku õhkkonda,
kus elu on justkui triivinud oma rada
ja enam ei saa kindel olla, kas see on
ka õige. Paraku on seda õhkkonda
loodud valdavalt sõnatult. Alguses on

liikumist ja dialoogi rohkem, hiljem
juba oluliselt vähem ning vaatajaga
kõneldakse sümboliteabil.
See võib olla väga teretulnud, annab
võimaluse süüvida pisut ka iseendasse
ja peegeldada ning laskuda pisut katar-

sise-eelsesse seisundisse. Olles sinna
laskunud, jääd ootama kulminatsiooni,
midagi, mis jälle õhku tõstaks. Kuigi
filmi vaadates olin pidevalt ootusärev,
et kohe-kohe ütleb keegi midagi, mis

kõik pahupidi pöörab või leiab aset

ootamatu sündmus, jäingi ma ootama.
ootama, et isegi peategelase kammitsaist vabanemise hetke
meile ei anta. Ta lihtsalt kaob üks hetk
ekraanilt, hääbub pimedusse ja me ei
tea, kas ta triivis edasi või tagasi.
Näitlejad on head, karakterid usutavad ning pigem ebameeldivad, mis
teebki neist usutavad inimesed ja
huvitavad tegelased jälgida, kuid
sündmuste ja dialoogide sidumiseks
jäi pisut miskit puudu. Kogu filmi
saadab arusaamatu toon. Alguses

Promofoto

„Tuliliilia”: pingetest
õide löönud
Režissöör: Maria A vdjuško
Näitlejad: Ingrid Isotamm,
Johann Urb, Eva Eensaar, Epp
Eespäev, Adele Taska, Kristjan
Sarv, Bert Raudsep,
Elina Reinold, Rain Simmul jt.

Seda enam jäin

võidutseb kahtlemata rahulolematus,
aga suurem osa ajast on kulgemine
rahumeelne, kuid kas pigem õnnetu

Juba üksi seetõttu, et
tegemist on kodumaise
psühholoogilise draamapõnevikuga, tasub seda
kinno vaatama minna.

märksa tuntumad nimed. Rahvusvahelise tuntusega Johann
Urbi mängitud roll jääb üsna
üheülbaliseks, kuigi meest on
meeldiv vaadata. Samal ajal on
isegi pisut kahju, et Epp Eespäeva
humoorikat tegelast niivõrd vähe
näidatakse.

Isegi miniatuurseidrolle teinud
Elina Reinold ja Rain Simmul olid

ning pookis järgemööda aina uusi
juurde. Samal ajal kaotasid need
pingelised hetked loo edasi arenedes oma salapära ning muutusid
isegi peaaegu et tüütuks. Seda
enam, et peategelane justkui ise
midagi ette ei võta. Kogu aeg käib
tegevus, aga justkui temast endast

olenemata.

"Tulili lia”
ne

sümbol, punaliilia, haagib end loo

külge orgaaniliselt, aga
ei selgita oma tausta.
Mütoloogiliselt on liiliat peetud
vooruse ja puhtuse sümboliks,

oma värvikate tegelaskujudena

aga seda seostatakse ka surmaga.

meeldejäävad.

Stina Andok

siin mingit rahulikku vooluga

Kuigi teispoolsusega on kontakt
filmis olemas, jääb siiski sügavam
side liilia sümboliga pisut

Film

loksumist ei ole ning põnevust

matuks. Ma ei ole kindel, kas see

krutitakse ikka ja jälle

loo jutustamisel midagi oluliselt
juurde andis.
Kuigi ma ei saa öelda, et ma oleksin pahviks löödud või korralikult
raputada saanud, oli „Tuliliilia”

Sündmustik on küllaltki hoogne,

mõni eelkäija, aga ma ei ole täielikult

meeldis mulle algusest
peale. Peategelane Pia on
usutav karakter ning see
eluraskus, millega ta
jagu kokku puutub, on realistlik.
Hea õudusfilm, ning kahtlemata

veendunud, et praegusel juhul teose
pikkus end õigustab. Olles seda öelnud,
vaataksin järge küll, kui lubataks
kannatava kangelanna loole mingisugustki lõppu, mitte lihtsalt hääbumist.

sugemeid ja stseene, peabki olema
usutav selles osas, mis puudutab
meie reaalset maailma, et
ni haakida vaatajat ka ebareaalse

või õnnelik? Toimub üldse mingisugune nihestumine ses osas? Võimalik,
et film on esteetiliselt kaunim kui

ja müstilisega.
Ingrid Isotamm on näitlejana
vaatamisväärsus omaette ning ta
kannab oma rolli suurepäraselt
välja, kuigi filmis löövad kõrvalosatäitjatena kaasa mitmed

paras-

on „Tuliliilias” õudusfilmilikke

lihtsami-

jõudumöö-

da üles, kuigi vahepeal näib see
jõud siiski pisut raugevat. Ühtäkki
on võimalikke narratoloogilisi
lahendusi väga palju ning kõik on

võimalik. See külvab ühest küljest
positiivset segadust ja ootusärevust, et mis nüüd siis ikkagi saab,
kuid teisalt tekitab tunde, et autor
ei suutnud ühe võimaliku pinge
kruvimise süžee juurde jääda

arusaa-

siiani tänavu linastunud kodumaistest mängufilmidest

kahtle-

mata üks silmapaistvamaid. Hea
näitlejavalik ning läbimõeldud
kõrvaltegelased andsid filmile
oluliselt kaalu juurde.

SOOVITUS

Juured meie lähtekoht ja põhjus
–

sul vaadata oma hingesügavustesse.

Režissöörid: Nora Särak, Aljona
Suržikova, Heilika Pikkov, Anna
Hints, Moonika Siimets,
Kersti Uibo

Produtsent: Ülo Pikkov

Lühidokumentaalfilmide
kogumik „Juured” jutustab
kuue naisrežissööri kuus
väga isiklikku lugu.
Stina Andok
Dokumentaalfilme elust ja inimestest
kogu oma komplekssuses ei ole kunagi
liiga palju. Selles on midagi eriliselt
liigutavat, kui keegi on lubanud

Sulle on usaldatud informatsioon,

mida reeglina teistega ei jagata.
Sellest tekib võimalus ja vastutus

kasutada kogutud materjali enese
uuendamiseks.

On põhjendatud ootus, et olles midagi uut õppinud või omandanud, olles
end arendanud, toimub mingisugune
nihe, muutus paremuse poole. Justkui
saame olla teadmise või kogemuse
võrra paremad. Nende kuue lühidokumentaalfilmi vahendusel on võimalus
igal ühel lasta endasse inimhingede

kibedad valu-ja õnnehetked, et seeläbi
teiseneda pisut empaatilisemateks
ja üksteist paremini mõistvateks
isiksusteks.

Filmide kogumiku keskne sümbol
on juur kui organ, mis on ühtlasi meie
lähtekohaks ning see, mis meid kinni
hoiab, ka siis, kui oleme kaugel. Meie

lähedased moodustavad aga juurestiku meie ümber, põimudes meiega, hingates meiega. Juurte sümbol sättub
lugudes erinevalt – noorte armastuses
ja maailmarändamise kihus, üksi ja
koos olemise valudest ja rõõmudest,
tähtsatest elusündmustest, sünnist ja
surmast, suhetest oma vanematega.
Siirad ja ausad eri põlvkondade naiste
lood, mille liidavad üheks Anu-Laura
Tuttelbergi animatsioonid.
„Juured” on imeliselt lihtne, tabav
ja sügav, aegumatute sõnumitega,
universaalsete tõdedega. On valusid,
mida igaüks meist õnneks ei pea
tõenäoliselt mitte kunagi tundma,
kuid me jagame üht maailma ning
oleme kõik juuri pidi ühenduses
ning oluline on mõista, mida üks või
teine võib parasjagu läbi elamas olla.
Mida lähemalt pimedust näed, seda
säravam on sellele järgnev päev.

Foto lühidokumentaalfilmide kogumikust „Juured”, "40 AASTAT
HILJEM". Režissöör Moonika Siimets.
Promofoto

VESTLUSRING

Raplal on eeldused saada
endale meditsiiniküla
Esmatasandi tervisekeskuse ehitus Rapla haigla
vanasse peahoonesse peaks kõigi eelduste järgi
algama juba juulikuus. Euroopa Liidu projektist
rahastuse saanud objekt on küll üldise ehitushindade tõusu tõttu kallinenud ja omaosaluse tasumise
küsimus on veel lahendamata, kuid haigla nõukogu
on andnud juhatajale loa lepingute sõlmimiseks.
Inge Põlma Tõnis Tõnisson

tehnilised küsimused, eelnõud ja
muud sellised asjad. Täna neid

Rapla haigla ja tervisekeskus olid
seekordse vestlusringi teemaks
ja selles osalesid SA Põhja-Eesti
Regionaalhaigla (PERH) juhataja ning SA Raplamaa Haigla
nõukogu esimees Agris Peedu,
Raplamaa Haigla juhataja Kaire
Aadamsoo, haigla nõukogu liige
ja Rapla vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Jaanson, Rapla vallavanem Piret
Minn ja perearst Kadri Luga.
Aprillis saatis SA Raplamaa
Haigla Rapla vallale ja Kehtna
vallale kirja ettepanekuga kanda
täies mahus projekti omaosalus.

tasu-

Kehtna vald on oma osa
misega nõustunud, aga Rapla
vallas pole otsust veel tehtud.

Vestlusringis oldi lootusrikkad,
et kokkulepe sünnib, kuid pikemalt ei soovinud keegi sellest
enne kokkulepete allkirjastamist

rääkida.
Minn: Kui räägime

perearsti-

veel ei ole.
Luga: Meie praegused ruumid

on kitsaks jäänud perearstidele
ja pereõdedele. Ootame põnevusega uusi ruume. Mina olen neid

näinud. Loodan, et see ilus sisu
saab meie poolt täidetud, esialgu samasuguse teenusega nagu
praegu, üldarstiabiga. See, mis

tulevik toob, oleneb haigekassa
tingimustest ja seisukohtadest.

Loodan, et hea koostöö haiglaga,
mis siiani on olnud, jätkub.
Aadamsoo: Meie haiglal on

väga selge eesmärk tervisekeskus
valmis teha. Oleme asunud han-

keid kvalifitseerima ja lepinguid
sõlmima ning arvan, et kuskil

juulikuust võiks ehitus alata.
Võib-olla see rahaprobleem on

tõstatunud eelkõige kallinemise
tõttu ja võib-olla ka selle tõttu, et
haiglal on teatud investeeringuvajadused, aga ma usun, et saame
need läbi räägitud ja leiame
mõistlikud lahendused. Selge on

et kõik vallakodanikud saaksid
võimalikult mitmekülgselt ja
hästi teenindatud. Selles mõttes
on perearstikeskusel ja tema
komplekteeritusel kriitiline roll.
Püüame olla perearstikeskuse
kõrval ja oleme rääkinud ka
sellest, kuidas muutuvas turusituatsioonis, kus arstidel on oma
hind ja me asume geograafiliselt
seal, kus me asume, mitte elu
hammasrataste vahele jääda.
Lühemas perspektiivis on
valla huvi muidugi saada meie
poolt planeeritud tempodes kogu
see tervisekompleks laiemas
mõttes - ka perearstikeskus ja
ka hooldekeskus teostatud ja
toimima nii, nagu ta algselt
on plaanitud. Me ei taha mitte
kuidagi vastanduda, aga pean
vajalikuks mainida, et mul puuduvad hetkel volikogu volitused
rääkida täna lõplikest siduvatest
otsustest. Päris kindlasti peame
enne, kui saame allkirjastada
dokumente, läbima volikogu
otsustusprotseduuri. Loodame, et

see, et haigla on ja jääb, ja kui kelon kahtlusi, siis võib astuda
haigla 1-või 0-korrusele sisse ja
vaadata, et me teeme seal väga
aktiivselt remontija see kindlasti

Kaire Aadamsoo saab tulla meie

eelarve-ja arengukomisjoni ja me
saame siis põhimõtteliselt

kok-

kuleppe sõlmitud ja arusaamise
tekitatud. Sealt edasi on juba

23.

mai

on see juba möödanik ja ka seal

2018

on perearstid mõttega liitunud.
Kui tulevikus sinna tekiks ka

hooldekodu, mis annaks haiglale
teatud lisaväärtuse juurde, siis

uhkelt rääkida

edukast meditsiinikülast.

Regionaalhaigla vaates koostöö
käib. Me oleme selle tütarhaigla
aregutega, rahaliste seisudega,
ravitegevusega rahul. Vaatasin

enne siiatulekut üle statistika,

keskusest, siis valla mure on see,

-

Sõnumid

oli Hiiumaal. Tänaseks päevaks

väga

lelgi

ei tähenda haigla kinnipanemist.

On selge, et maakonnas on haig-

kui palju Rapla maakonnast

pat-

sientekäib regionaalhaiglas ravi
saamas ja see oli ~4300 inimest

aastas. Sel aastal on juba üle 2200
inimese regionaalhaiglas ravi
saanud.Kui kontsernist räägime,
ei vaata me ainult seda, kuidas
patsiendid liiguvad haiglast haiglasse, vaid me vaatame ka seda,
kuidas Läänemaal, Raplamaal
või Hiiumaal patsiendid tulevad
otse regionaalhaiglasse. Selles
suhtes on Rapla kolmandal kohal
olev maakond Harjumaa ja IdaVirumaa järel.
Üks kiire kommentaar ka ülikoolihaigla idee kohta. Me ei saa
kõiki algatusi oodataministeeriumist või vallavalitsusest,

Raplamaa Haigla juhataja Kaire Aadamsoo.

ettevõt-

jad-organisatsioonid peavad ka
ise ettepanekuid tegema. Selles
mõttes on igati suurepärane, et
erinevad suurhaiglad selle mõtte
välja käisid. See idee puudutab
kõrgema etapi raviasutusi ja ei
hõlma praegu keskhaiglaid ega
maakonnahaiglaid. Jah, kuivõrd
Läänemaa, Rapla ja Hiiumaa
haigla on meie kontsernis, siis

loomulikult hõlmab see neid ka,
aga mitte kuidagi negatiivses

võtmes.
Üks positiivne võti,

mida

Fotod: SIIM SOLMAN

näeme, on see, et tahame regionaalhaiglas saada suuremaks
residentuuribaasiks. See tähendab, et peaksime suutma suunata residente veelgi paremini
ka meie tütarhaiglatesse. See
tagab veelgi paremini seda, et

lumisega, et tulge meile appi...

suudame siia või Läänemaale

kus me ei saanud ühele noorele

või Hiiumaale leida arste. Rapla

kirurgile pakkuda täiskohta
regionaalhaiglas ja nüüd ta
töötab poole kohaga Läänemaa
haiglas ja on igati rahul.

olukord on väga hea, võrreldes näiteks Hiiumaaga, kus on
sellega väga suur probleem.
Regionaalhaiglas kontserni mõttes oleme alustanud sellega, et
kui otsime mõnele tütarhaiglale
uut arsti, oleme püüdnud talle
pakkuda kontsernilepingut. Ta
saaks teha regionaalhaiglas
valveid või vastuvõtte ja samas
ka tütarhaiglas. Me näeme,
et peame pakkuma suuremat
motivatsioonipaketti. Selle pa-

see ei tööta.
Loomulikult mõjub noorarstidele väga hästi, kui pakkuda
võimalust olla suhtes ka regio-

naalhaiglaga. Aga meil on head
näited ka Läänemaa haiglast,

Aadamsoo: See on tulevik.
Jaanson: Kui sihtasutus loodi, oli see suhteliselt valuline.
Minu meelest on see protsess
läinud väga hästi, aga kui siit

edasi minna, siis see, kuidas
arste motiveerida, linnast meile

saada, on meie suur tulevikuküsimus. Ka see osa saab tuge

lat vajajaka ülikoolihaiglatele on

nendest protsessidest, mis võrgustumisega alguse said. See on
ka iseenesest Raplale väga suur

maakonnahaiglaid vaja.

Peedu: Eriarstiabi on ja jääb,

pluss, et PERH võttis endale

selles ei ole mitte mingisugust

tervisekeskuse rahastamise.

kahtlust. Me ei tee remonte

Need institutsioonid – PERH,

niisama, kui selliseid investeeringuid tehakse, siis ilmselgelt
eriarstiabi jääb. Kindlasti on ka

sihtasutus, perearstikeskus,
hooldekeskus – toetavad üksteisele tuge andes minu meelest
Rapla üldist arengut. Rahastus
on iga algatuse puhul püsti, aga
nendest raskustest tuleb üle olla.

täna otsuseid tehtud, et kui on
vaja patsient kohe suunata kõr-

gemasse etappi, siis kiirabi seda
teeb. Pole mõtet Rapla haiglas
aega kulutada.
Kui räägime ülikooli kliiniku-

Igaüks peab oma mured lihtsalt
ausalt ära rääkima.

mi või PERH-i kontekstis, siis

Aadamsoo: Kui me tahame, et
meie noored arstid, kes töötavad
oma erialal, töötaksid ka Raplamaa haiglas, siis nad eeldavad,

räägime meditsiinilinnakutest.

See, kuhu me siin liigume... mul
tuli paralleel Maarja Külaga see
on meditsiiniküla. See ei ole su-

et nende kabinet Raplamaa haig-

gugi halvustavalt, vaid tegelikult

las on samamoodi sisustatud

väga positiivselt öeldud.
See on väga hea, et Rapla haigla

esitas taotluse tervisekeskuse rahastuse saamiseks. Väga hea on
see, et perearstid sellega kiiresti
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Raplamaa Haigla nõukogu esimees Agris Peedu.

töövahenditega, et nad saavad
haiget samamoodi uurida nagu
regionaalhaiglas.
(Järg lk 22)
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korrusel on perearstide käsutuses enamik ruume paremas
tiivas. Sinna jääb praegu paika
ka haigla köök. Teisel pool on
esmatasandi tervisekeskuse

Ma ei pea silmas magnetresonantstomograafiat, sellist udupeent tehnoloogiat, vaid seda,
mis on arstidele igapäevane
kardiograafid vms, mis ühe
ühikuna ei olegi võib-olla liiga
kallid, aga et kõik kokku kenasti
ära sisustada, võtab väga palju
raha. Lihtsalt seinavärvimisest
haiglas ei piisa. Seetõttu on meil
investeeringute teema tõusnud.
Sageli näen arstidega läbi rääkides just seda, et küsitakse, kas
teil see ja see asi on. Et mis ma
sinna tulen, mis ma teen kahe
palja käega. Tänane haigla on
väga kõrgtehnoloogiline töökoht.

teised teenused: rehabilitat-

siooniruumid, sotsiaaltöötaja,
osa eriarste,
günekoloog, ämmaemandad.
Ühendavas galeriis on füsioteraapia. Sissepääs on praegusest

-

psühholoogid,

haigla peauksest. Haigla sisse-

patsiendid on siin.

Aadamsoo: Sellel turul käib
karm võitlus ja kui silmaarst

siin ei jätka, jätkab mõni teine.
Ärge sellepärast üldse muretsege. Tallinna suured silmakliinikud otsivad isemaksvat klienti
ja ma arvan, et kui siin üks koht
tühjaks jääb, siis tühja tuba ei
jää. Tallinnas on konkurents
väga karm.

pääs on praegustest tagaustest
ja polikliinikust.

Peedu: Siin on mitmeid poode, kus müüakse prille ja opto-

Kuhu jääb haigla juhataja

kui kusagil läheduses on arst.

metristid saavad praktiseerida,
kabinet?

Aadamsoo: Haigla juhataja
kabinetti veel vaatame, meil

Kas dr Poroson jääb sinna,

Peedu: Kui me kontserni vaates mõtleme, siis siin
peavad arstid olema rohkem

on mitmeid mõtteid. 0-korruse remondi käigus oleme osa
töötajaid, kes on praegu vana

kus ta praegu on, või tuleb

multispetsialiseerunud. Suures
regionaalhaiglas on neil kogu aeg
teiste erialade kolleegid kõrval,
ta ei pea niipalju diagnostikaga
tegelema. PERH-is on eraldi
diagnostikaüksus. Siin ta peab
diagnostikaga tegelema. Loomulikult on diagnostika väga oluline. Ilmselgelt ei saa kõike siia
osta, aga selline olulisem, millega
põhiline diagnoos pannakse...

maja esimesel korrusel, kolinud

kus ta praegu on, tal on täiesti

Eesmärk on, et

toimiv meeskond ja süsteem

Aadamsoo: Visualiseeritud
uuringuks peab patsient linna

sõitma, aga natuke lihtsamad
protseduurid peavad olemakohapeal kättesaadavad, kui räägime

eriarstiabist. Kui me hakkame
kõiki patsiente Tallinnasse saatma, siis see ei ole mõistlik.

Minn: Ma mõtlen, kas see
kogemus, mida noor arst saab
siin... Kui ma võrdlen auto käigukastiga, siis siinne kogemus
on nagu manuaalikogemus ja see
võiks noort arsti hoopis motiveerida. Ta saab ikkagi vahetumalt
midagi inimesest teadakui ainult
masinate abil.

Peedu: Tegelikult on nii, et
arsti vastutus on väga suur, aga
väikehaiglas on see veelgi suurem, sest ta peab nii paljude eri
momentidega arvestama. Suurhaiglas on tal kolleegid kõrval,
kelle poole ta saab pöörduda. Siin
on see vastutus suurem. Kindlasti see õpetab, aga praegust
Eesti demograafiat arvestades,
kuhu noorarstid tahavad minna,
peame leidma positiivses mõttes
hea reklaamitriki, kuidas neid

Luga: Dr Poroson jääb sinna,

kabinettidega liiga suurt laiuta-

Juuru ja Kaiu pool. Vägisi

mist ei oleks. Haigla peab olema

kedagi ära ei tooda. Dr Poroson

Minn: Rapla on piisavalt
käeulatuses, siia on veel mõistlik tulla, geograafiline distants
elimineerib hinnavahe. Kui see
on arstiabi, siis see ainult aitab
meid.

retseptid ja lasta aegsasti ära
pikendada.
Arstid on noored ja tublid
ja haritud, kaasaegsete teadmistega. Püüame neid toetada,
kolleegidena aidata, et Raplasse
tööle käimine ja sulandumine

nüüd selle perearstide poolse muudatuse
seoses dr Herodese pensionileminekuga, et inimesed oleksid
informeeritud. 1. juulist võtab
Rapla perearstikeskus Herodese
nimistu patsiendid ja patsientidega seonduva asjaajamise
oma hõlma alla. Esialgu tuleb
kaheks kuuks kaks residenti, on
olemas suulised kokkulepped.
Pereõed jäävad praegu samaks.
1. septembrist tuleb kaks peremeditsiini lõpetanud residenti
selle nimistu juurde tööle. Patsientide jaoks jääb esialgu kõik
samaks, telefoninumber 489 4011
jääb samaks ja vastuvõturuumid
jäävad samasse kohta praeguses tervisekeskuses. Lihtsalt
ülemineku kuupäevade paiku
palume inimestelt kannatust,
sest esimesel tööpäeval võivad
olla IT-probleemid, kõik asjad ei
suju võib-olla nii hästi. Tuleks
üle vaadata pikendamist vajavad

oleks neile võimalikult valutu
ja meie inimesed saavad ikkagi
teenindatud perearstide poolt.

on perearstikeskuses? Eel-

Porosonile võimaluse perearsti-

kõige silmaarst teeb muret,
sest ta on meil ainuke.

Aadamsoo: See on küll hea
uudis. Kas nad tulevad Raplasse
elama?

oskagi midagi öelda. Silmaarst ei kuulu esmatasandi

terviseteenuste hulka, seetõttu

keskus ära osta. Muidugi võttis
ta endale kohustuse seda vana
hoonet parendada, aga see on
tema enda oma ja mingis mõttes
see kinnistas ta sinna kohapeale. Täna on Kaiu ja Juuru sellest
võitnud, et dr Poroson on oma

pole temaga juttu olnud tema

elutöö seal teinud.

Luga: Ütlen

ei ole küsinud, aga
me meelitame neid kindlasti,
sest elukeskkond on siin hea, roheline. Töökeskkond kolleegide
mõttes on oluline, aga arvan, et
areng uude tervisekeskusesse ja
uued värsked ruumid on kena
motivaator kõikidele perearstidele.
Luga: Ma

Kuhu täpsemalt tuleb uus
tervisekeskus ja milline on
ruumide paigutus?
Aadamsoo: Uus keskus on
vana peahoone mõlemal korrusel. Teine korrus on täielikult
perearstide käsutuses ja alumisel

majanduslikult jätkusuutlik ja

on seal oma inimestele lähemal

kulutame raha õigete asjade

ja kõik toimib, me ei hakka seda

peale.

lammutama.

On küsitud, mis saab silmaja hambaarstist, kes praegu

salt ettenägelikud ja andsime dr

Luga: Silmaarsti kohta ei

Jaanson: Juurus olime liht-

edasistest plaanidest. Tean, et
hambaarst dr Nahkur arvas,

et läheb pensionile, kui tuleb
kolimise aeg. Silmaarstil on
praegu ruumid Lasteaia 12,
maja kuulub vallale. Minu mee-

Minn: Etteruttavalt on samamoodi ka Juuru ja Kaiu
hooldekoduga. Me ei näe mingit

põhjust neid tulevikus sulgeda.
Rapla puhul räägime ikkagi

lest võiks silmaarst sealsamas

hooldekeskusest, mitte hoolde-

edasi töötada.

kodust.

Me ei peagi üksteist veenma,
Aadamsoo: Silmaarstinduses

vaid pigem tuleb avalikkust

liigub nii palju raha, et nad

rahustada, et laua taga istuvad

leiavad endale alati ruumi.

inimesed, kes oskavad sisu

See ei peagi olema eriarstiabi
mure neile rendipinda tekitada. Tervisekeskuse kontekstis
oleks see olnud abikõlbmatu
pind ja haigla oleks pidanud

anda, ka hooldekeskusele. Ja
laua taga istuvad inimesed, kes

saavad aru vastutusest ja küll
me selle rahastamise asja ka
korda saame.

selle tegema 100% rendipin-

nana. Võib-olla siis, kui tuleb

Saan aru, et ka rendihinna

hooldekodu ja meie köök saab

küsimus on perearstide jaoks

kolida hooldekodu pinnale,

lahenenud. Mingil ajal oli see

võib tekkida mingit pinda, aga

üleval.

võimalik, et hoopis perearstid
tahavad laieneda. Või tahab

perearst liituda. Ma arvan,

mõjutada.
Üks asi ongi, et peame suutma
talle pakkuda mingit tegevust ka
regionaalhaiglas.

et silmaarstid leiavad endale
rendipindasid küll.

Luga: Jaa, meil on praegu
eellepingus olemas numbriline

näit. Kolimisel tulevad ilmselt

uued läbirääkimised ja siis
räägime uutest tingimustest

Luga: Eriarsti juurde saab
ju enamasti perearsti saatekirjaga. Uuem võimalus on teha

seda läbi e-konsultatsiooni, mis
minule isiklikult väga meeldib,
sest patsient saab õigel ajal õige
arsti juurde, ilma et peaks ise
otsima, helistama, muretsema,
millal ta saab ja kas tal selleks
ajaks transporti on. PERH-il on
erialasid hästi palju, kuhu saata
e-konsultatsioonile. Olen märganud, et mõni eriarst kutsubki
hoopis Raplasse oma patsiendi
vastuvõtule.

0-korrusele.

Rapla vallavanem Piret Minn.

Raplasse?

Minn: Ma ei usu, et me peak-

ja uutest numbritest. Ma selle

sime üldse omavahel seostama

pärast ei muretse, perearstidel

silmaarsti eksistentsi Raplas

on väga hea koostöö vallaga. Ma
arvan, et lähme ikka helgema
tuleviku poole.

ja tervisekeskuse valmimist ja

perearstide kolimist. Seda küll,
et ta asub samas hoones. Seal on

kindlasti on väga suur raskus

otsustega avalikkust eksitada.

kus vaadatakse tema otsa, kas

Seetõttu olen täna siin vestlus-

läbirääkimised lähevad nii,
nagu peab. Me ei saa perearste
ka vati sees hoida, aga pigem

ringis natuke kammitsetud,

sest ma ei saa rääkida asjadest,

Perearst Kadri Luga.

Jaanson:Kadri on väga tubli,

mitmeid seotud stsenaariume,
millest on täna liiga vara rääkida, sest me ei tohiks poolikute

tema peal täna. Eriti nüüd,

milleks mul ei ole volitusi ega

tuleks vaadata riigi kapsaaeda,

kokkuleppeid.
Ma küll arvan, et miks peaks

kus mingil hetkel on asjad

silmaarst siit ära kaduma, kui

olema ettevõtja ja samal ajal

sassi läinud. Perearst peab
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arst ja kolmandat ja neljandat
veel. Tugevad persoonid veel
suudavad praksist pidada, aga

ebamõistlik ja ega Tallinnas ka

väidetavalt nooremad inimesed, kes tulevad koolist, ei saa
aru, et peavad endale ettevõtte

näol, kuhu Raplas töötavad
arstid panna ja kuhu need
patsiendidki peaksid minema.
Teine pool on statsionaarne ja hooldusravi. Täna me
teame, et statsionaarset abi,
eriti sisehaigustes, vajavad

looma. Nad tahaksid arstitööd

teha.
Arvan, et see läheb ilusti.
Pigem oleks vaja avalikkusele
öelda, et usaldage Rapla haiglat
ja perearste. Nagu täna kuuleme, on Rapla haigla sisult
ja oma teenustelt väga hea ja
läheb aina paremaks. Tuleks

tekitada inimestes usaldust, siis
ka haigla areneb.

seda ressurssi rohkem ei ole.
Juba kasvõi vabade kabinettide

ikkagi eakamad patsiendid, kes

kodus ei saa hakkama. Kopsupõletik, erinevad infektsioonid
-

nooremad inimesed saavad

kodus hakkama, võtavad antibiootikume, aga vanainimesi,
kellel võib-olla tuleb kodus

Täna ei ole mure haigla

pliiti kütta, WC on hoovi peal,
on mõistlikum haiglas aidata.
Ei ole mõtet 85-aastast memme
kopsupõletikuga tirida Tallinnasse haiglasse. Ma arvan,
et meie vanem generatsioon
väärib seda, et abi saab osutada

tuleviku pärast

kodu lähedal.

Minn: Haigla täitub ju lä-

hiperspektiivis uue sisuga.
Vanast jäävad ainult seinad.

väga ak-

tuaalne. Ollakse leppinud
selle olukorraga, mis on välja kujunenud, aga tahetakse
teada, mis edasi saab.

Minn: Tuleb tunnistada tõsiasju, sellist muljetavaldavat

masinavärki nagu PERH-is ei
ole võimalik soetada ega paljundada igasse maakonnakeskusse. Tuleb leppida faktiga, et

mõned kallimad ja moodsamad
ja täpsemad uuringuseadmed
jäävadki ainult Tallinnasse ja
tuleb leida see võimalus, kellel

kuidas, Tallinna vahet käia.
Kui on sotsiaalsed riskirühmad
ja vanurid, tuleb vallal abiks
olla sotsiaaltoetuste ja -teenustega. Täiskasvanud inimesed on
ise varustatud kõikvõimalike

Peedu: Eks me regionaalhaiglas tahame ennast ikka
võrrelda Helsingi või Karolinska haiglaga, ja üks, millega
me võrdleme, on aktiivravi
päevade arv. Kui võrdleme
Lääne-Euroopaga, siis just vanemad patsiendid, n-ö sotsiaalhoolekande teema on see, miks
meil on aktiivravi päevade arv
kaks korda kõrgem. Regionaalhaigla kontekstis me tegelikult
loodame, et lähedased tulevad
rohkem vastu ja võimaldavad
meil selliseks esmaseks järelraviks suunata patsiente rohkem
tütarhaiglatesse.

vad. Ka regionaalhaigla poolelt

Tihtilugu tulevad
haigla EMO-sse
patsiendid, kes

võiksid minna
perearsti juurde.
Tervisekeskuse ja
haigla koosolemine
juba iseenesest

lahendab seda
probleemi

veidikene.

toetan üleskutset: rohkem
usaldust perearstide vastu.

E-konsultatsioon võimaldabki
seda, et patsient ei pea minema
eriarsti juurde. Saabki sedasi,
et esmalt annab nõu perearst,
kui tekib küsimusi, saab küsida
e-konsultatsiooni kaudu.

Rapla puhul ei näe ma ka
transpordiküsimust. Siin on
väga hea ühistranspordiühendus pealinna ja Rapla vahel,
mida mitmes kohas ei ole. Aga
see ei tähenda, et eriarstiabi
tuleks siin lõpetada. Seda küsimust ei peagi tõstatama. Mina
loodan, et tervisekeskuse ja
haigla ühte hoonesse kolimine
võimaldab seda veelgi arendada
ja perearstide patsientide usal-

dust tõsta. Kas teatud eriarstiabi peab olema Raplas pidevalt

kättesaadav, seda me praegu

EL-ist ja 25% on omaosalus.
Kuna ehitus natuke kallines,
siis suurenes ka omaosalus
selle võrra.

sügisel. Hooldekeskus on seal
sellisena, nagu ta oli planeeritud, väga palju pole muutunud,
aga nüüd tuleb rahastamise

pool. Ja nagu Margus mainis,

Peedu:

Kallinemine

iseenesest suhet ei muuda,
ikka on 75% ja 25%, aga
summad on suuremad. Ehk

25%

osatähtsus

kasvab.

hetk ei ole täna omavalitsustele
hea, ehitushinnad on laes. Ja
üleriigiline teema, soojadest
talvedest tulenev totaalne teedelagunemine. Ei ole asja, mis
ei küsi täna raha.

Minn: Oleksin terminitega
ettevaatlik. Sihtasutuse moo-

Jaanson: Ja omavalitsuste

dustavad PERH ja ROL. Pere-

reform lõi kaardid kõik laiali.

arstikeskus on eraettevõte. See

Küsimisi ja tahtmisi tuleb igast
nurgast ja uues keskkonnas
püütakse neid järjekorda pan-

ei tähenda, et Rapla vald välja
astuks, aga kuidas seda korraldada ja juriidiliselt nimetada
pärast seda, kui oleme kenasti
kokkuleppele saanud, selles ma
ei tahaks ühtegi konkreetset
väljendit täna panna paberile.
Rapla vald ei ole otseselt sihtasutusega seotud.

ei aruta.

Jaanson: 25% omaosaluse
maksab tegelikult SA Raplamaa

Kõiki eriarste pole ka praegu

Haigla omavahenditest. See

iga päev kohal.

Aadamsoo: Kõiki iga päev ei
ole, aga kui võrdlen järjekordi,

kallinemine ei ole olnud nii
märkimisväärselt suur, aga
tulenevalt turusituatsioonist

siis siin saab eriarsti vastuvõ-

ehituses on vaja see asi oma-

na, numbreid tekib ridamisi
igale poole.
Minn: Ma ei taha nutulaulu

laulda, kõiki tahaks aidata, aga
tekk on nii lai kui ta on.
Peedu: Rapla haigla nõukogus sai arutatud ka hooldekeskusele antavat kinnistu hoonestusõigust. See on
läbirääkimiste teema, kuidas ja
kellele, aga põhimõte on selles,
et meie oleme nõus seda andma.

tule ikkagi palju kiiremini kui

vahel läbi rääkida. Poliitiliselt

Minn: ROL-i juhatuses leppi-

Tallinnas.

korrektselt, me ei ole seda

sime kokku, et lähme täiskogu-

otsustanud sinnamaale, et seda

le seda õigust taotlema.

Peedu: Olgem ausad, ravijärjekorra pikkus on probleem
Tartus ja Tallinnas, see ei ole
suur probleem teistes kohtades.
Minn: Kui eriarstid on ole-

mas.

saaks täna avalikustada. See
pole nähtavasti nii tähtis küsimus kogukonnale ja jääb ikkagi
läbirääkijate vahele.
Aadamsoo: Haigla nõukogu

on aprillis oma otsuse teinud, et
võime vaatamata kallinemisele

Aadamsoo: Kui siin jõuab

esmatasandi tervisekeskuse

Jaanson: Nii ilus on, et ei

oska enam midagi küsida.
Kas lõpetuseks on veel mida-

gi lisada?
Luga: Praegu on perearstide
teeninduspiirkonnad samad.
Rapla perearstid teenindavad
Rapla piirkonda, dr Poroson
Juuru-Kaiu piirkonda. Omalt
poolt täname dr Herodest pikaajalise töö eest. Loodame
koostööd haigla ja vallaga,

kiiremini eriarsti vastuvõtule

ehitust alustada. Oleme ehita-

Rapla aitab Tallinna inimesi
järelraviga.

ja kui tal on ikkagi see häda,
mis nõuab Tallinnat, siis ta

Peedu: Tihtilugu tulevad

Siis ta on juba eriarsti käes ja

noloogia ja seda mitteviimaseotsa kõrgtehnoloogiat vajavad
inimesed igapäevaelus rohkem
ja see on mõistlik tuua lähemale. Neid tuhandeid patsiente,
kes käivad Rapla haiglas ligi
30 000 ambulatoorset visiiti

haigla EMO-sse patsiendid, kes
võiksid minna perearsti juurde. Tervisekeskuse ja haigla
koosolemine juba iseenesest
lahendab seda probleemi veidi-

jad ära kvalifitseerinud. Pole
mingi saladus, et AS Eviko
hakkab Rapla objekti ehitama ja AS Vesiroos hakkab
Kehtna objekti ehitama, oleme
lepingute sõlmimise faasis.

Peedu: Oleme koostamas

Kuna AS Vesiroos teeb praegu

tuuri koolitusbaas juba ammu.

Rapla haigla 0-korruse remonti,

Residente hästi ei tule, aga me

kene. Hetkel meil head näidet

kontsernipoliitikat koos tütarhaiglatega. Seal on sees
nii finantsiline järelevalve ja

sellisest tervisekeskusest ei

nõustamine, sisekontroll, au-

–, ei ole mõistlik Tallinnasse

ole, kui Raplas saame valmis,
siis teatud probleemid lahene-

suutnud hästi teha. Püüame

liikumisvahenditega.

Aadamsoo: Võib öelda, et

Aadamsoo: Kogu eriarstiabi
ei ole see viimase otsa kõrgteh-

-

transportida. See on inimestele

saadetakse siit kiiresti edasi.
liigub õiget teed pidi.

dit, mida tütarhaiglad ei ole
sõnastada, kuidas meie abistame, nõustame ja kus võiksime
tervikuna teenuse üle võtta.
Jaanson: See näitab, et
Raplas ega Hiiumaal ei saa
teenuse kvaliteet olla halvem

kui PERH-is.
Ma saan aru, et põhiküsi-

mused on läbi räägitud.
Jaanson: Enne siiatulekut

me rääkisime kõik läbi.

residente ka. Oleme residen-

tahame need ehitused lasta

ootame neid, mina olen kohe

ajatada, et objektid ei kattuks.
Ehk Kehtna objekt algab pärast
seda, kui Rapla on lõppenud. Ja

valmis neid koolitama. Loodan,

Eviko tuleb siis, kui oleme saanud vana maja tühjaks kolida.
Praeguste plaanide järgi peaks
kõik valmis olema järgmise
aasta jaanipäevaks.

Minn: Rapla vald on juba
varem võtnud kohustuse infrastruktuur seal ümber, teed
ja õuealad, korda teha koos
hooldekeskusega. Aga aeg on
selline, et ei ole asja, mis ei

taharahastamist. Otsustavasse
faasi on jõudnud hooldekeskuse

et noored arstid leiavad Rapla
üles.
Aadamsoo: Jah, me võtame
suveks Raplasse abiarste. Kõik,
kes tööle tulla tahavad, võtame

tööle. On neid siis vaja või ei
ole, aga loodame, et ikka on.
Saab kogemuse, näeb, et ei pea
olema kogu PERH-i „termotuumajaama“ selja taga, saab ka
teistmoodi töötada. Teistpidi,
kui sellestsamast kabinetisisustusest rääkida, siis me ei saa
arsti sundida töötama alla selle
taseme, mida nad ootavad.

projekt...
Jaanson: Mina ütlen lõpetu-

Aadamsoo: On teil sellel aasSiiski tahaks kuulda tervise-

tal mingid plaanid selle kohta?

Aadamsoo: Tegelikult on
see suur summa, mis Euroopa
Liidust Raplasse tuleb. Üle
miljoni euro. Tervisekeskuse kogumaksumus jaguneb
abikõlbmatuks, mis on 100%
haigla osa ja sellest pole mõtet
rääkida, sest see on haigla investeering. Abikõlbulikust või

Rapla vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Jaanson.

ütleme, projektidest 75% tuleb

terved. Kui te Raplas elate, ärge

kartke, et jääte abita. Rapla

keskuse rahastamisest, mitte
summadest...

seks, et olge positiivsed ja olge

Minn: Ikka-ikka, me tegeleme paralleelselt kõigi tuliste

asjadega – täiskasvanute gümnaasiumi arengud, vallamaja
rendiruumid, hooldekeskus,

tervisekeskus. Laud on täis.
Peame hooldekeskuse saama

valla arengukavasse, mis oma
esimeses vormistuses jõuab volikogu ette juuli lõpus, aga päris
kokku lepitud peab ta saama

meditsiin ja vajalik teenustepakett kellelegi teisele alla ei
jääks. Usaldage oma perearsti
ja kogu tulevikku vaatavat
kontseptsiooni haigla kõrval.
See on tõesti terve elukaare
pikkus.
Arvan, et Rapla saab väga
toreda ja uhke keskkonna sissesõidu juurde kiriku kõrval ja

enne silda.

23

Arvamus

Raplma

Sõnumid

23.

mai

2018

24

KRaplmultarie
Sõnumid

23.

mai

2018

Sillaotsal kohtuti
Elo Selirannaga
ja kuulati
rahvamuusikuid

Kirjanik Peeter Sauter
meenutas muuseumiööl
lapsepõlve Hageris

laupäevaga ja pühapäeval oli
suvistepüha, sai algatuseks
kuulda muuseumipedagoogi
Liivi Miili käest selle püha

ta raamatut kirjutama hakkas, peitub rahas. Nimelt
leb televisioonis raha kokku
hoida, ei saa ekraanile tuua
nii ägedaid kostüüme ja rekvisiite, kui tahaks. Raamatus
saab aga oma fantaasial lasta
kappama minna.
Elo on ehe näide sellest,
kuidas kunagi soovitud asjad
ühel hetkel täituvad. Lapsena
soovis ta, et tema raamatut
kunagi Vikerraadios järjejutuna ette loetakse. Ja

kommetest. Ette kanti ka

pärast raamatu väljaandmist

väike etendus sellest, kuidas

helistaski talle Vikerraadio
järjejuttude toimetaja Piret
Pääsuke, kes oli pahane, et
raamatust polnud varem teada antud, ja teatas, et tahavad
sellestkindlasti kuuldemängu
teha.

Helerin Väronen
Muuseumiööl kogunes

Sil-

laotsa talumuuseumi õhtu
jooksul umbes 60 inimest.
Oma tegemistest teleekraanil
ja raamatukaante vahel oli
rääkima tulnud Vigala juur-

tega Elo Selirand.
Kuna tegemist oli suviste-

suvistepühal

noormehed

neiude akende all kaskedega
kosjas käisid.
Seejärel sai sõna režissöör
Elo Selirand, kelle loomingu

hulka kuuluvad “Lotte lood”.
Et tõestada kohale tulnud las-

tele, et ta tõesti selle lastesarja
tegemise juures on olnud,
näitas ta väikest lõiku ühest
osast, kus ta ka ise ekraanile
jõudis.

Režissööri elu ei ole Elo
sõnul kerge. Eriti on ta õppinud, et kui oled valmis

filmima, keerab ilm sootuks
ära. Lotte lugude filmimisel

juhtus väga sagedasti, et
kusagilt ilmus välja mõni
rahepilv või vihmasadu.Kord
üht rannastseeni filmides oli

tulnud lausa tromb, mis on
üldse haruldane nähtus.

Eelmisel aastal andis Elo
välja oma esimese raamatu
“Viimane laev”. Põhjus, miks

tu-

Öeldakse, et kirjanikud
panevad oma raamatutesse
ka midagi oma elust ja koge-

mustest. Nii on ka “Viimases
laevas” kirjas päriselt juhtunud lugu sellest, kui Elo
elas gümnaasiumiajal paar
nädalat Belgias. Toitu
tava inimesena oli see olnud
piin, kuna teda majutanud
pererahvas sõi ainult spinatit.

armas-

Õhtu jätkus muusikaga.

Kohale olid tulnud neli rahvamuusikut, naised Märjamaalt
ja mehed Haapsalust, kes
lõbustasid kuulajaid kuni
hiliste õhtutundideni. Rahvaarv küll ajaga aina vähenes,
kuid ega pillimängijate rõõm
sellest väiksemaks jäänud.

Kord aastas avavad muuseumid ja teised mäluasutused oma uksed tasuta ja
õhtusemal ajal, et tähistada
üleeuroopalist muuseumiööd. Hageri muuseumis oli
sel korral külaliseks kirjanik
Peeter Sauter.
Stina Andok
Tänavu oli muuseumiöö 19. mail ning
teiste seas ootas õhtuseid külalisi
Hageri muuseum, kus lisaks püsiekspositsiooniga tutvumisele said huvilised
vestelda kirjanik Peeter Sauteriga.
Sauter on tuntud kui üks peamisi
kodumaiseidnaturalismi esindajaid, on
oma kirjatükkide eest pälvinud mitmeid
tunnustusi ning tegeleb aktiivselt ka

tõlketööga.

Esiti võis tunduda kummaline, miks
peaks kirjanik muuseumiöölära eksima

ühte väikese kandi kohalikku muuseumi, aga lähemal vaatlusel selgus, et
Peeter Sauteri vanematel on Hageriga
pikemaajalised seosed ning Peeter isegi
on oma kolm esimest eluaastat Hageris, sealsamas endises apteegimajas
veetnud. Nimelt oli Sauteri ema Iira
pikki aastaid apteeker ning isa kohalik
metsaülem.
Muuseumiöölolid kirjanikuga kohtuma tulnud peamiselt pensionärid, kellel
oli isiklikke kokkupuuteid ja mälestusi
seoses kirjaniku perega. Kuigi Sauter
tunnistas, et oma mälestused tal Hageris
elamisest puuduvad, olid mõningad

Kirjanik Peeter Sauter ei teinud millestki saladust ja rääkis pikalt ning põhjalikult
Foto: Stina Andok
kõigest, mis parasjagu kohane tundus.
talle siiski venna ja teiste sugulaste

Hageri muuseumi juhataja Virve Õu-

kaudu tekkinud. Üksikuid seikasid, mis

napuu sõnul oli kirjanik Peeter Sauteri

seostuvad Hageri kandiga, leiab ka tema
teosest „Lapsepõlve lõhn”.
Oma kirjatööski avameelsena tuntud
kirjanik ei teinud millestki saladust ja
rääkis pikalt ning põhjalikult kõigest,
mis parasjagu kohane tundus.
ku ajast vahetati vastastikku Peetri
lapsepõlveaegseid mälestusi Hagerist ja
tema vanematest, kuid Sauter jutustas
ka oma kirjanikuks kujunemisest ja
igasugu muudest seiklustest, mida ta
on elus kogenud.
Vestluse lõpu poole jõuti veel spetsiifilisemalt vestelda tema kirjutistest ja
kirjutamise stiilist.

külla kutsumine tal mõttes juba pikka
aega. Ta tõdes, et kuigi paljud ütlesid
enne Sauteriga kohtumist, et neile ei

Enami-

meeldi tema kirjutised, oligi selleks just

kohtumist vaja, et inimesed saaksid aru,
miks kirjanik just nii kirjutab, nagu ta

seda teeb.
Umbkaudu kahe tunni jooksul said

kõik küsimused vastused, iga soovija sai
raamatusse autogrammi ning huvilised

ka mõned trükised kingituseks kaasa.
Sauter kinkis Hageri muuseumile oma
teoste eksemplare. Õhtu jooksul käis
seltskonnast läbi umbkaudu 30 inimest,
joodi teed ja kohvi ning söödi torti.

Laime Pilniga ootab Kaparocki
publikuga kohtumist
Tänavusel Kaparockil saab taas kuulda üht välismaist
bändi ja seekordsed külalised saabuvad Lätist.
Me mängime kaasaegset ja stiil-

Helerin Väronen

set rockmuusikat.
Laime Pilniga alustas tegutsemist
aastal 2006. Nüüd aprillis andsid
nad välja oma kolmanda

Mida teie bändi nimi tähendab?

dioalbumi.

mis tähendab “absoluutne emot-

stuu-

Nad on võitnud kaks Baltimaade
suurimat bändivõistlust (Cocacola Soundwave ja Rock Legion)

ja esinenudkoos suurte muusiku-

tega Coke Live Music Festivalil,
mis on üks Poola suurimaid
muusikafestivale.
Mida endast aga kujutab Laime Pilniga muusika, mida neilt

“Laime Pilniga” on läti ütlus,
sionaalse õnnelikkuse seisund”.
Mida teil on pakkuda Kaparocki muusikafestivali publikule?
Meil on päris lahe bänd. Me
mängime väga energilist ja emotsionaalselt laetud ilusat rockmuusikat, nii et ainus asi, mida teha,
on kohale tulla ja meid kuulata!

Kaparockil oodata on ja mida

Laime

Pilniga.

Promofoto

nad ise ootavad? Küsimustele

Mida te ise Kaparocki festiva-

vastas bändi laulja Ervins Ramis.

list ootate?

Bändi kuuluvad veel kitarrist

See on meil esimene kord

Marcis Vasilevskis, basskitarrist

Kaparockil esineda ja esimene

Janis Olekss ja trummar Elvijs

kord on alati eriline. Nii et me

Mamedovs.

ootame väga kohtumist toredate
inimestega, kes armastavad head

Missugust muusikat te teete?

muusikat.

Teil ilmus hiljuti uus album.

Kuidas fännid selle vastu on
võtnud?

Jah, meil on uus album, mille
nimi on “Synergy and Waterlilies”
(„Sünergia ja vesiroosid“). Me
tähistasime selle väljaandmist
kolme väljamüüdud kontserdiga
väga inspireerivates ja erilistes
kohtades. Meil on parimad fännid,
keda üks bänd omale soovida saab,
ja me oleme neile väga tänulikud.
Kus Eesti fännid teid veel
kuulata saavad või osta teie

muusikat?
Me külastame Eestit uuesti

sügisel, kuid seniajani on Laime
Pilniga muusika kättesaadav

kõikidelt suurematelt muusika
voogedastuse platvormidelt (Spotify, Deezer, Apple Music).

Digitaalseks allalaadimiseks:
https: / / laimepilniga .bandcamp.
com ja CD-de digipacki ostuks: https://laimepilniga.bigcartel.com/
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Loodusraamatute sari

“Looduse lood”
rõõmus-

2016. aastal
tas kirjastus Tänapäev

Sarjas „Looduse lood” ilmunud:
Peter Wohlleben “Puude salapärane elu”, 2016
Aleksei Turovski, Marcus Turovski “Teekond urust templisse ehk Märk on vaataja silmades”, 2016
Peter Wohlleben “Metsa kasutusõpetus”, 2017
Peter Wohlleben “Loomade hingeelu”, 2017
Marju Kõivupuu “Loomad eestlaste elus ja folklooris”,

lugemishuvilisi uue
sarjaga “Looduse
lood”, kus ilmuvad
aimelised
matud nii eesti kui ka
välismaa autoritelt.
Põneval avastusretkel
uuritakse metsa

loodusraa-

olemust, loomariigi
elu-ja hingeolu,
loomapärimust ja ilma
imetegusid.

Saame teada, kuidas elavad

puud ja loomad metsas, samuti

lõhnad ja pildid tuua esile

kuidas puud on nagu ulatuslik

süngeid mälestusi, tunnevad
loomad valu (hammaste

Sarja avaraamatutega võtab
metsnik Peter Wohlleben
lugeja kaasa retkele metsa

ja puude imelisse maailma.

sotsiaalvõrgustik. Ellujäämiseks reguleerivad puud oma
kasvamist vastavalt muutuvatele tingimustele (ilmastik,
tülikad naabrid, kahjurid).
Näiteks putukarünnaku korral hoiatavad puud juurte
abil kaaslasi, eritades toksilisi
aineid.
Tõelise metsainterneti

kiir-

teena toimib seeneniidistik,
kus infovahetus toimub

suhk-

rulahuse tasu eest. Puude puhkusel, sügisel, rõõmustatakse
meid seenepeoga. Puud elavad

on

ki-

millelt on saadud sirakas.
Loomad

ette

tunnevad

looduses toimuvaid suuri
muutusi, tajudes kogu kehaga
soojust, rõhku, magnetvälju,
asub ta alles 12 kraadi

aineid haigetega, vananevad
ja magavad. Päeval toodab puu
hapnikku, öösel põletab

res. Ja lind laulab vaid ilusa

se lugeja rännule

loomade

hingeelu, aistingute, mõtete
ja talentide maailma. Kaua on
inimene arvanud, et loomad
tegutsevad loomusunnil,
mata tundeid, mõtlemist ja lähedasi suhteid. Aga kas tõesti

oma-

ja lõplik.

nad suitsukonisid.

suhted. Rahvasuu pajatustes

me, et oleme osa loomariigist,
osa kasvamise ja hääbumise
ringist. Looma sügavuses
leiame inimese, inimese sügavuses looma. Ja õigupoolest
tekib küsimus - kes on kelle

kohtame elulistes olukordades

karikatuur?

ja imetabaste võimetega oluli-

Selline sai põgus pilguheit
sarjale „Looduse lood” ja

Süvitsi loomi uurides tõde-

Marju Kõivupuu ja Turovskite abiga kutsutakse lugeja
pärimuse värvikasse maailma,
kus vaatluse all

linnud, kuldnokad, ööbikud,
roo-soolinnud on meisterlikud
looduslike ja tehislike helide
jäljendajad. Nad suudavad
laulust
selgeks õppida
koosneva popurrii.

60-100

moo-

Linnud on suutelised
dustama peas maamärkidest

(taevakehad, tuul, päike,
ultraheli, lõhnad) kaardi navigeerimiseks tundmatul
ritooriumil. Koju jõudmiseks

ter-

usaldab lind vaid kohalikke

inimese-looma

si või ohtlikke loomi. Olematu

loomake põhjustab ülitugevat

loodetavasti on oodata uusi

valu või teeb midagi

põnevaid raamatuid. Käes

täiuslik-

ku. Väiksust on tihti seotud

on kevade süda täis tärkavat

või-

hirmutavate nähtustega (haigus, epideemia). Kui üks hiir
mõjub väikse ja väetina, siis

küllust ja meelaid lõhnu,

tuhanded tekitavad õudust.

võtta kaasa kõik oma mee-

Pärimuses esinevad maod ja

led ja minna avastama päris

draakonid maailma loojatena
ning kala, lind ja liblikas
hinge sümbolitena. Kellegi

looduse ja loomade maailma,

malus lasta hingel hingata ja
meelel lennata. On parim aeg

leidmaks

mitmeküllaseid

radu, mustreid ja seoseid.

v

KLAASI

4

$

lõhnu. Näiteks on rohutirts

neid kasvamisel, jagavad toit-

Edasiste raamatutega viiak-

inimkeskkonnaga kohastuma.
Parasiitide tõrjeks kasutavad

hir-

lamamine) ja mäletavad
mu. Nii pelgavad jahimehehirmus metsloomad päeva
ajal liikumist või põgenevad
jahihooajal sootuks teise riiki.
Lemmikloomad aga pelgavad
loomaarsti või elektrikarjust,

kraadiklaasi eest

suhk-

Varblased on jällegi meistrid

ristamine, isutus, apaatsus,

koos oma lastega, toetavad

rut ja süsivesikuid (metsaõhk
on raskem).

lend taevasse tundub kui
kauakestev lootusetu kaotus,
aga eemale ujumine kohene

hutuse tuules x arv päevi.

2017
Rosamund Young “Lehmade salajane elu”, 2017
Amy Stewart “Kurjad taimed”, 2017
Jennifer Ackerman “Geniaalsed linnud”, 2018
Axel Bojanowski “Ilma imeteod”, 2018
Elli H. Radinger “Huntide tarkus”, 2018

tegu biorobotitega? Sugugi
mitte. Loomad ja linnudki
on isiksused, kes käituvad ja
tunnevad meiega sarnaselt.
Nende hulgast leiab nutikust,
rumalust, kavalust, hoolivust,
uhkust, häbi, armastust, sõprust, tänutunnet, valu, valetamist, leiutamist, koostööd
jne. Nagu meile võivad laulud,

Annika Toom

märke ja lendab rännura-

-

siristama

ilmaga, tumeda taeva või

juu-

y

VOI

vih-

r
*

maga tuuakse kuuldavale vaid
säuts, kui sedagi. Linnuriigist

võib leida geniaalset koostoimimist, ehituskunsti, lauluoskust, nutikust. Ronk ehitab
pesa kotkapesa sisse, lendab
kotka tuules sama kõrgele ja
saab osa leitud einest.

m*

9

VOI

Vares-

lased mäletavad vaenlasi ja

k

:Y*

valmistavad osavalt tööriistu.

Papagoilised, vareslased, pila-

:
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OPTOMETRISTI VASTUVÕTT:

23. mai
09. ja 14. juuni

Eel registreeri telefonil: 485 5540
T-R 9-18, L 9-13
Prillitellijale nägemiskontroll
Tallinna mnt 16
TASUTA!
Rapla
Soodustus

kehtib raamide

Täpsemad kampaaniareeglid kauplusest

ja klaaside

koosostul.

või kodulehelt, www.optika.
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Juristi nõuanne

Hinnavõrdlus

Töötaja on kohustatud kasutama
isikukaitsevahendeid, sh turvarakmeid
Lugeja küsib: Töötan ehitusel. Objektijuht andis mulle
turvarakmed ja näitas, kuidas neid kasutada. Objektijuht
ütles, et kui ma töötan kõrgemal kui kaks meetrit, pean
rakmeid kasutama. Aga ma ei taha neid kasutada, sest
rakmetega on ebamugav olla ja nad piiravad liikumist.
Kas ma võin rakmeid mitte kasutada, kui ma olen kindel,
et ma alla ei kuku? Ma olen ehitusel, sh kõrgustes juba
viis aastat töötanud ja minuga ei ole midagi juhtunud,
ma oskan olla ettevaatlik.

Vastab Piret Kaljula,
Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Võimalik,
et rakmetega on ebamugav
töötada, kuid kindel on see,
et kõrgelt alla kukkuda on
oluliselt ebamugavam. Kui
tööandja on tuvastanud, et
töötades on oht kõrgusest
kukkuda (kukkumiskõrgus

üle kahe meetri), peab ta

võtma kasutusele meetmed
kukkumisohu vältimiseks.

Näiteks paigaldama piirded
või väljastama töötajatele

kukkumiskaitsevahendid ja
õpetama töötajat neid kasutama.
Kui tööandja on töötajale
isikukaitsevahendi (sh kukkumiskaitsevahendi) väljastanud, peab töötaja seda ka-

VABAD TÖÖKOHAD
Asukoht

Transporditööline

Rapla
Rapla
Rapla
Rapla
Rapla
Rapla

Kokk
Õmbleja
Kokk
Müüja

Tel:

Komplekteerija

Kalevi küla

Saarioinen Eesti OÜ

Tootmistööline
Suveabiline

Kalevi küla
Kalevi küla

Saarioinen Eesti OÜ
Saarioinen Eesti OÜ

Toiduvalmistaja
Koristaja

Kalevi küla
Kabala küla

Saarioinen Eesti OÜ

Valvur

Kabala küla
Juuru alevik

Brigaadijuht

Autoremondilukksepp
Kassapidaja-müüja
Tehase juhataja

w.toukaseTö

483

Rapla Tarbijate Ühistu
Rapla Tarbijate Ühistu
Dive Eesti OÜ
Solbritt AS

79513

0140,

Rapla Hooldekeskus
Rudotex OÜ

Rapla linn
Rapla linn

Müüja-klienditeenindaja

rRaplmaapl@touks.e

linn
linn
linn
linn

Rapla linn

Metallitöö lukksepp

osaknd

Solbritt AS
Solbritt AS

Testklient
Pulbrimeister

Hooldaja

Talin

linn
linn

Tööandja

Seadistaja

Rapla.
mnt

mõistma, et isikukaitsevahendi kasutamine on vajalik selleks, et säästa tema tervist ja
elu. Kui töötaja otsustab mitte
kasutada isikukaitsevahendit,
mis on talle antud ja mida on
teda kasutama õpetatud, seab
ta ise oma elu ja tervise ohtu.

Solbritt AS

Puusepp

14,

jälgib.
Töötajal on kohustus lähtuvalt tööandja antud juhistest
teha tööd endale ja teistele
ohutul moel. Töötaja peab

Raplamaal seisuga 23.05.2018

Tööpakkumise nimetus
Laborant

sutama. Töötajal ei ole õigust
keelduda isikukaitsevahendi
kasutamisest. Tööandjal lasub
küll kohustus kontrollida,
et töötaja isikukaitsevahendit kasutaks, aga iga töötaja
kõrval pole võimalik hoida
pidevalt kontrollijat, kes isikukaitsevahendi kasutamist

VIOLANTE MÖÖBEL OÜ
VIOLANTE MÖÖBEL OÜ
Arca Nova Element OÜ

Juuru alevik
Alu alevik
Varbola küla

Juuru Hooldekodu
RAPLA METALL OÜ
RRLektus AS

Märjamaa alev
Märjamaa alev
Märjamaa alev

Timberston Ehitus OÜ

Kasti küla

I&R Märjamaa OÜ
MAXIMA Eesti OÜ
ESTPANEL OÜ

Tootmistööline/operaator

Kasti küla
Haimre küla
Kohila alev

Liinitööline
Komplekteerija

Kohila alev
Kohila alev

Tootmistööline

Müüja

Kohila alev
Kohila alev

Tõstukijuht

Kohila alev

Tehnik-elektrik

Müüja

Kohila alev
Hageri alevik

Elektrik
Puidutsehhi tööline

Kehtna alevik
Kehtna alevik

TRIGER-E OÜ

Katlakütja
Vasikatalitaja

Kehtna alevik
Kehtna alevik

Hooldaja

Kalbu küla

Panelwood OÜ
KEHTNA MÕISA OÜ
ELUPUU MTÜ
O-I Production Estonia AS
O-I Production Estonia AS

Elemendikoostaja
Farmitööline

Mehaanik
Klaasivormimismasina

ope-

Järvakandi alev
Järvakandi alev

raator

Müüja

ESTPANEL OÜ
Orgita Põld OÜ
Tallinna Pesumaja OÜ
Tallinna Pesumaja OÜ
Tallinna Pesumaja OÜ
EcoBox OÜ
Rapla Tarbijate Ühistu
Kohila Vineer OÜ
Bong Eesti OÜ
Rapla Tarbijate Ühistu

Panelwood OÜ

Rapla Tarbijate Ühistu

Kokk

Järvakandi alev
Järvakandi alev

Järvakandi Hooldekodu

Müüja-klienditeenindaja
Höövelpingi operaator

Järvakandi alev
Ingliste küla

RRLektus AS
IR Puit OÜ

Katusepaigaldaja

Rapla maakond
Rapla maakond

TK Katused OÜ
Leokivi OÜ

Tänavakivi paigaldaja

Kandid. tähtaeg
08.06.2018
25.05.2018
29.05.2018
31.05.2018
31.05.2018
31.05.2018
31.05.2018
27.05.2018
25.05.2018
31.05.2018
31.05.2018
31.05.2018
31.05.2018
17.06.2018
17.06.2018
31.05.2018
31.05.2018
31.05.2018
25.05.2018
03.06.2018
03.06.2018
04.06.2018
31.05.2018
31.05.2018
10.06.2018
10.06.2018
10.06.2018
10.06.2018
03.06.2018
31.05.2018
27.05.2018
03.06.2018
31.05.2018
02.06.2018
08.06.2018
10.06.2018
31.05.2018
30.05.2018
29.05.2018
31.05.2018
31.05.2018
28.05.2018
25.05.2018
25.05.2018
31.05.2018
31.05.2018

Foto: SIIM SOLMAN

Redisesuupisted
vutimuna ja suitsulõhega
rah-

või marineeritakse daikonit.

ne kõrgelt hinnata aasia

Samal ajal näiteks Põhja-

vad. Jaapanis on vutimunad

Valge redis ehk daikon on

Ameerikas

kasvatatakse

suisa koolide ja lasteaedade

mahedamaitseline punase
redise sugulane, mis on värvuselt, nagu nimigi reedab,
valge ning maitselt meenutab
õige pisut kaalikat, kuid on
mahlasem ja märksa kergemini lõigatav ning samal ajal
on nagu natuke punase redise
moodi, aga märksa vähem
särtsakas.
Daikon on oma põneva
nime saanud just oma välimuse järgi, tähendades
„suurt juurt”. Meie kaubanduses leiduvad Euroopa
päritolu daikonid on pigem
ümarad, kaalikasarnased ka
välimuselt, kuid Aasia
des on nad piklikud, pikad ja
jämedad, meenutades pigem

valget redist peamiselt mulla

igapäevamenüüs.
Seega saab daikonist,

Stina Andok

tihenemise vältimiseks. Kui

üldse saaki koristatakse, siis
üksnes pealmisi lehti, et
kasutada neidloomasöödana.
Daikon on sarnaselt

puna-

se redisega väga toitainerikas, sisaldab tublil määral
vitamiini B6, vitamiini C

vutimunast,

värske, hamba all krõmpsuva, maitsva ning ühtlasi ka
tervist toetava ampsu, mida
pakkuda näiteks külalistele.

ja foolhapet. Lisaks leidub

Vaja läheb: 1 valge redis

selles mineraalaineid nagu
kaltsium, raud, magneesium

ehk daikon, külmsuitsulõhet,

jt.

hapukurk, praetud vutimunad, must pipar, sool, till.

Vähemalt sama väärtuslik

toitaineallikas on ka vutimuna. Nii näiteks leidub neis
tavapärases toidus väheseks

maa-

jäävaid aminohappeid, lisaks
on neis 1,4 korda rohkem rauda ja tsinki, 1,2korda rohkem
vaske, titaani, roodiumi jm

porgandit.
Algupäraselt hakati
nit kasvatama Kagu-Aasias
ning tänapäeval tarbitakse
seda argipäevatoiduainena
just erinevates Aasia
des. Seal sagedasti frititakse

daiko-

Tee nii: Viiluta kooritud
daikon ratasteks, tõsta sellele

lõhetükike, seejärel hapukurgiviil ja lõpuks kõige peale
praetud vutimuna. Maitsesta
soola, pipra ja tilliga.
Retsept:

ühendeid leidub neis veelgi,
näiteks kaltsiumi, naatriumi,
magneesiumi, A-ja B-rühma
vitamiine. Samuti oskavad

sarnaselt daikoniga vutimu-

Daikon, Vutimunad,
1 kg
12 tk

Rapla Talupoest leiab

Hinnad on seisuga 22.05.18

1,69
-

eurot kg ja hapendatud kurki
hinnaga 7,80 eurot kg.

Külmsuitsu
lõhefilee,

-

-

-

-

-

1,75
2,20
1,85

3,99
2,99

-

-

-

lah-

tist hapukurki hinnaga 3,80

Kapten Grant,
100 g

Konsum
Maxima
Mini-Rimi

www.toidutare.ee

kui kanamunas. Kasulikke

riiki-

Selver
Meie Toidukaubad

mõnusast

suitsulõhest ja hapukurgist

Hapukurk,
Perekurk,
Põltsamaa
680 g
1,89
1,69
1,85
1,89
1,89
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Raplma

Sõnumid

LUGU, MIDA
KOGED SÕITES!

23.

mai

2018

ŠKODA Superb erimudel Pius
alates 19 490 €.

SIMPLY CLEVER

i.
y0t

3SR 9574
wmt.

‘

agsspžss
:'

Superb erimudel Pius sisaldab lisaks Active varustusastmele:
parkimisandurid taga, automaatselt tumenevad ja kokkuklapitavad küljepeeglid,
kliimaseade, Xenon tuled, päevasõidutulede/lähitulede automaatne lülitus,
valuveljed. Saadaval ka Ambition, Eleganceja L&K varustusastmetele.

j

■

•■

Ssw?

4 4
Aasta

auto 7016

Saadaval

nelikveolisena

o

Eesti keel
Emakeelsed
menüüd

Ametlikult volitatud ŠKODA edasimüüjad Eestis on:

300 ŠKODAT
EESTI LAOS

ŠKODA Tallinn - Auto 100 Tallinn AS
Tallinn, Paldiski mnt 73 / Pirni 1,10621
Telefon: 6808 222 ■ info@skoda.ee, auto@skoda.ee

ŠKODA Tartu • Aasta Auto AS
Tartu, Sepa 24 A, 51013
Telefon: 7308 000 • info@aastaauto.ee
www.aastaauto.ee

ŠKODA Laagri SKO Motors OÜ
Pärnu mnt. 543, Laagri 76404
Telefon: 6837 070 • auto.laagri@skoda.ee

ŠKODA Kuressaare - Warma Auto OÜ
Kuressaare, Tallinna 82a, 93815
Telefon: 4530120
info@warmaauto.ee • www.warmaauto.ee

www.skodatallinn.ee

kampaania.skoda.ee

www.skoda.ee

www.skodalaagri.ee

MollerAuto Pärnu OÜ • Pärnu, Välja tn. 3,80010
Telefon: 4476140 ■ parnu@moller.ee
MollerAuto Viru OÜ ■ Jõhvi, Narva mnt 143,41536
Telefon: 6808 200 ■ viru@moller.ee

ŠKODA Viljandi Folk Auto OÜ
Viljandi, Tallinna 45, 71018

Telefon: 4355 347 • info@folkauto.ee
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RAPLA VESIROOSI

gümnaasiumi
viiendad
Raplma

Erik Horn
Kolmapäeval,

kooliolümpiamängud
Sõnumid
23.

mai

EV100 staadionisari
sai avalöögi Kohilas

16. mail

toimus Kohilas pikamaajooksusarja II etapp 3000

m, mis oli ühtlasi ka Eesti
kergejõustikuliidu korral-

datava EV 100 staadionisarja avanguks.

Ilmastikuolud olid jooks-

Võistlejate kogunemine Vesiroosi kooli
esisel väljakul.

miseks ideaalilähedased.

Avaetapil saavutati hul-

Foto: ULVI BLANDE

galiselt ilusaid tulemusi.

2018

Meeste 3000 m jooksu
vedas 2000 meetrit Tiid-

rek Nurme, kes jättis siis
jooksu pooleli. Juhtimise

võttis üle Allar Lamp, kes
arendas head tempot kuni

finišini. Allar Lambile
(Tartu Ülikooli SK) kuulus
seega ka EV 100 staadionijooksu avaetapi võit

tulemusega 8.14,56. Teise
koha saavutas Olavi Allase
(KJK Järvala) 8.25,05-ga
ja kolmas oli Mark Abner
(Treeningpartner) ajaga
8.28,60.
Rapla
jooksuklubi

Maris Adoma

läbi lastepargi kooli õuele. Igal

Norra. Lisaks riikide tun-

meenutas 10. klassis õppiv

RVG 11. klassi õpilane

riigil oli rongkäigus riigilipp,
samuti paistsid võistkonnad
silma oma riietusega. Riietati end riigilipu värvides
või mõne muu sümboli järgi.
Rongkäiku saatis Rapla elanike kaasaelamine, lehvitamine,
pildistamine ning autodega
signaalitamine.

nustamisele valiti küsitluse

Carl Johann Valdmann.

Reedel, 18. mail
peeti Rapla Vesiroosi
gümnaasiumis V

kooliolümpiamängud,
mille õnnestumisse
panustasid paljud
õpetajad ja õpilased.
Õpilased jagati loosi teel 12

riiki: Argentiina, Austraalia,
Hiina, Hispaania, Jaapan,
Jamaika, Kanada, Kreeka,
Nigeeria, Saksamaa, Soome
ja Norra. Igas riigis oli umbes

1.-12.

2-3

50
klassi õpilast ja
õpetajat. Igal riigil oli kolm
koosolekut neljapäevase
sijuhatajatunni ajal, kus jagati
vajalikku informatsiooni ning

klas-

otsustati, kes millist ülesannet
täidab või millisel spordialal

osaleb. 17. mail korraldati
ka sporditeemaline viktoriin,

mille võitis Kanada.
Päev algas Rapla

vallava-

Avatseremoonial esinesid
lisaks sõnavõtjatele Femme
Style tantsutüdrukud. Seejärel heisati olümpialipp ja
olümpiatule süütamise au
kuulus kooli parimatele korvpalluritele Katarina Tammele
ja Gregor Ilvesele. Siis algasid
spordivõistlused, millele järgnes autasustamine ja päev
lõppes lipu langetamisega

kooliõuel.
Riigid said omavahel rinda
pista kilbijooksus, semuveos,
jalgpallis, rahvastepallis,
jalgrattakrossis, takistusrajal,
kaarikusõidus, kanuusõidus
ning erinevatel konkurssidel,
mis viidi läbi varem. Koo-

liolümpiamängude esikoht

litsuse ees, kuhu koguneti

kuulus

ühiseks rongkäiguks. Liiguti

sai Hiina ja kolmandaks jäi

Soomele, teise koha

teel kooli kõige sportlikum

1.-4. klassi õpilaste seas

õpetaja ja olümpiamängude

toodi esile rahvastepalli ja

abivalmim riik, kelleks said

rattakrossi. „Mulle meeldis
rattaga sõitmine, sest seal
saab ratastega vändata ja saab

vastavalt geograafiaõpetaja

Eha-Mai Karu ja Austraalia.

kiiremini liikuda kui kõn-

Rõõm tulemustest ja

nostalgiatunne

Vanemate õpilaste jaoks oli

Möödunud nädalavahetusel, 19.
mail toimus Pärnus auto24ringil
Eesti, Läti, Leedu ja Soome
toringraja esimene etapp, kus
kiiremais Superbike klassis tegi
tubli etteaste Keavast pärit Sander
Luisk.

mo-

Noormees võtab tegusa nädalavahetuse kokku sõnadega: “Raske nädalavahetus, kus pidin
võitlema tehniliste probleemidega ja mis seadis

mind kohe kehvemasse seisu, kus oli tsikliga
raskem sõita. Kuid sellegipoolest sain startida

ei saa käima, siis enam ei saa

võib-olla kõige paremad, kuid

pidama, kõik pingutavad ja
elatakse palju kaasa,” rääkis
huvijuht Kersti Saadlo.
Näiteks kaarikusõidu ajal,
kus suurem õpilane vedas
aiakäruga väiksemat, tuli ühel
võistlejapaaril aiakärul ratas

võiduhimu pani neil jalad

alt ära, kuid nad ei andnud

kiiresti tööle.

alla, kõik elasid kaasa ja nad
tegid oma tiiru katkise aiakäruga lõpuni.
Rapla Vesiroosi gümnaasiumi kooliolümpiamänge

Sofia. Väikeste puhul paistis
silma nende entusiasm kõiges

kaasa lüüa, eriti väljendus
see just rattakrossil, kus väiksemad mõistsid, et nad ei ole

tüdrukut. „Kanuusõit meeldis

rõõmustada heade tulemuste
üle, tekitas mõni spordiala
ka õpilastes nostalgiatunnet.
„Mulle meeldis kõige rohkem
semuvedu. Kunagi olin mina
see väike pätakas kellegi suure seljas, nüüd sain ise olla
suur ja vedada väiksemat,”

Sündmusterohke nädalavahetus motoringrajal
Ülari Luisk

dides,” ütles pisut häbelikul

kanuusõit, kus sai osaleda
kõige rohkem, see tuli väga
hästi välja, saime hea aja kirja. Tavaliselt olen kanuusõidu
puhul alati vees lõpetanud,
aga seekord jäin ma veepinnale,” ütles 10. klassi õpilane
Mariliis Ehrenpreis.
Lisaks sellele, et vanemad
õpilased said erinevatel aladel

esireast ja lõpetada esimese sõidu neljanda
kohaga. Kahjuks teises sõidus kukkusin sama
tehnilise probleemi tõttu, mis meid kimbutas
terve nädalavahetuse. Kui arvestada aega ja
tempot, mis suutsin sõita hooaja algul vigase
tehnikaga, olen igati rahul. Muidugi kahju, et
viimases sõidus selline apsakas juhtus. Tänan
kõiki toetajaid, kes aitavad edasi pürgida ja
olen tuleviku suhtes positiivselt meelestatud.”
Sandril on sel hooajal ees kokku kuus etappi,
neist kaks Soomes, sh on ülemaailmne kuulus
IRRC sari, kus Sander proovib kanda kinnitada

ja näidata, mis mehed Eestist tulevad. Järgmine
Eesti, Läti, Leedu ja Soome motoringraja etapp
leiab aset taas Pärnus 30. juunil ja 1. juulil.
See toimub Suure võidusõidu raames, kus
vaatamist jagub paljudele huvilistele.

taja ja inimeseõpetuse õpetaja
Pilvi Pregel. „Üldiselt läheb
see vingumise saatel käima,
keegi väga ei taha osaleda, siis
juhtub mingi ime ja kui algul

moel esimese klassi õpilane

kõige meeldejäävam spordiala
igast riigist neli poissi ja neli

See on juba eriline, et seda on
nii kaua peetud ja on tekkinud
traditsioon,” arvas klassiõpe-

Ühendab suuri ja väikeseid
RVG kooliolümpiamänge
peetakse õpilaste ja õpetajate
poolt eriliseks just seetõttu, et
riikides on erinevad vanuseklassid, mis on suurepärane
võimalus ühendamaks väiksemaid ja suuremaid. Tänu
sellele tekib paljude õpilaste
arvates suure ja ühise perekonna tunne. „Mingitele
lastele on see üritus nagu hingamine, nad mäletavad seda.
Sander Luisk.
Foto: TAURI MITT

on korraldatud varem neljal aastal: 2008, 2010, 2013,
2015 ja tänavu toimus üritus
viiendat korda. Traditsioonid
on üldiselt jäänud samaks,
väikeseid erinevusi on olnud
spordialades ning külaliste ja

esinejate puhul. Kooliolümpiamängude suurtoetaja oli Eesti
Olümpiaakadeemia.

jooksjad tegid

samuti

ilusad jooksud ja püstitasid isiklikud rekordid.

Üldarvestuses üheksanda
koha saavutanud Mardo

Lundver jooksis esimest
korda alla üheksa minuti
8.59,17. Sama teoga sai
hakkama ka kümnenda

koha saavutanud Arvi Alamaa 8.59,54. Eriti väärib
märkimist üldarvestuses
17. koha saavutanud Kalev
Hõlpuse tulemus 9.22,37.
Naiste jooksus saavutas

finišiheitluses peaaegu
kogu distantsi juhtinud

Birgit Pihelgase ees esikoha Kelly Nevolihhin (KJK
Vike) ajaga 10.10,98, teisena oli finišis Birgit Pihelgas (Petersport) 10.15,03.
Kolmanda koha saavutas
Brit Rammul (Sparta SK)
tulemusega 10.26,52.

Kokku oli avaetapil Kohilas stardis rõõmustavalt
palju osalejaid, kokku 70
jooksjat. Püstitati palju

isiklikke rekordeid ja Eesti
selle aasta edetabel sai

hulgaliselt täiendust.

JK
RAPLAMAA
R
a
p
l
m
a
näitas hambaid, ent leppis siiski kaotusega
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Sõnumid

Siim Jõgis

23.

Kui Raplamaa JK ja Tallinna Kalev III 20. mai õhtul staadionimurule astusid, oli oodata põnevat
heitlust. Areeniks oli Rapla ühisgümnaasiumi
staadion ning päike andis ilusale kevadõhtule
kohaselt täistuld. Kuigi kodumeeskond pidi tunnistama vastaste 3:5 paremust, oli mäng igati
põnev ja pealtvaatajad pettuma ei pidanud.
Tegemist oli Eesti meistrivõistluste teise liiga lõuna/

lääne piirkonna üheksanda
vooru kohtumisega. Oranžides
vormides Raplamaa JK suutis
tulla kaks korda kaotusseisust

välja, ent lõpuvileks sellest ei
piisanud. Tallinna Kalev III
viis kolm võidupunkti ikkagi
pealinna.
Juba seitsmendal mänguminutil jäi Raplamaa JK kao-

tusseisu. Vastased ründasid
paremalt äärelt, kuid esimese
pealelöögi suutis kodumeeskonna väravavaht Martin Tilk
tõrjuda. Sellest kahjuks ei
piisanud ning jätkuolukorras
lõi palli väravasse vastaste
ründaja Alex Sander Sepp.
Pooletunnise mängu järel oli
Kalevi eduseis juba 2:0. Teise

värava sai enda nimele Juhan
Jograf Siim.
Esimese poolaja lõpuni jäi
veerand tundi ning tundus, et
mängu saatus on otsustatud.
Ometi olid Raplamaa mängijatel teised plaanid ning nende
sihikindlus sai lõpuks tasutud.
37. minutil sai karistusalajoonelt löögile Ravel Toome ning

mai

2018

tema madal pall maandus
vastaste võrgus. Väravavaht
Oskar Järg sai küll käe vahele,
ent palli lendu ta takistada ei
suutnud. Kuus minutit hiljem
jõudis Raplamaa juba viigini.
Raigo Noode värav oli väga
sarnane Toome omaga. Väravavaht sai kauglöögile käe
vahele, ent pall jõudis ikkagi
väravasse. Esimene poolaeg
lõppeski 2:2 viigiseisul.
Pärast poolajapausi jätkas
Raplamaa JK ründamist.

Värava löömisele oli lähedal
Oliver Andres, kelle kauglöök

raksatas latti. Pigem oli tunne,
et kui keegi järgmise värava

lööb, siis on selleks kodumeeskond. Siiski tegid 60. minutil

skoori hoopis vastased. Oma
teise värava lõi Juhan Jograf

Vägesid juhatas taas kord kaitseliinist kapten Alo Bärengrub.

nutit hiljem taastas viigiseisu

Erich-Raimond Stepanjuga
pealöök.
3:3 viigiseis püsis umbes
veerand tundi. Siis suutsid
külalised oma paremuse maksma panna. Marek Kovbenja

postipõrkest löödud värav
tegi seisuks 3:4. Raplamaa

olukorra muutis hullemaks

Kohtumine lõppes Tallinna

Ahto Liivamäe ja Erich-

ka see, et 88. minutil teenis pu-

Kalev III võiduga 3:5.

Raimond Stepanjuga. Teisel

nase kaardi poolkaitsja Ahto
Liivamäe. Kuigi

lõpuvileni

jäid kõigest loetud minutid,
suutis Kalev ühe palli veel
Raplamaa võrku toimetada.
Tabamuse autoriks märgiti
protokolli Alex Sander Sepp.

Raplamaa JK mängis koosseisus Martin Tilk (värava-

vaht), Tenno Samuel, Priit
Põldmaa, Alo Bärengrub
(kapten), Ken Krister Maalinn,
Madis Nurmik, Ravel Toome,
Raigo Noode, Oliver Andres,

poolajal sekkusid vahetusest
Siim-Sten Palm, Kalev Kungla,
Mert Olesk ja Tarvi Tüvist.
Raplamaa JK-le oli see juba
seitsmes kaotus sel hooajal.
Lisaks on neil tabelis kirjas
üks viik ja üks võit. Nelja

punktiga üheksast mängust
ollakse 14 meeskonna konku-

rentsis viimased. Eelviimasel
kohal asub FC Otepää, kellel
on samuti neli punkti, ent parem väravate vahe. Raplamaa

JK järgmine kohtumine on
pühapäeval, 27. mail võõrsil
FC Kuressaare II vastu.

Sadolini spordihoones selgusid korvpalli
U16 vanuseklassi Eesti meistrid

KOOLISPORT

Jäänud on veel mitmevõistlus

Siim Jõgis
Möödunud nädalavahetusel kogunesid Eesti paremad U16

korvpallurid Raplasse, sest Sadolini spordihoones toimusid

Laine Rokk

G4S Noorteliiga poolfinaalid ja finaalid. Noormeeste seas oli

Koolinoorte TV 10 OSIV etapp toimus 15. mail Kohilas. Osales
57 koolinoort 9 koolist. Sari toimub kahele vanuseklassile,
kokku on neli etappi ja mitmevõistlus. Neljandal etapil on

kõigile kavas kolm ala. Võistkondlikku arvestusse lähevad igalt
etapilt iga ala parema võistleja punktid.
Vanem grupp (2004-2005) ketas

pall

III 22.50
Nora Riisenberg, Rapla VG II 24.04
Keidi Kaisa Liik, Kehtna PK
Eerika Treen, Kohila G
I 24.86
Elis Vahtmäe, Kohila G

I 43.20
II 43.19
III 40.40

Emely Randma, Kohila G

Ketlin Kõiv, Rapla ÜG
Paula Lään, Rapla ÜG

600 m

I 1.56,1
II 1.56,6
III 1.58,3

võistlustules ka Raplamaa meeskond, kes sel korral pidi lepNoorem grupp (2006 ja hiljem sündinud)
600 m
Kirke Kala, Kohila Mõisakool
I 1.56,0
Õispuu, Kehtna PK II 2.00,3
Keit Liis Kõiv, Rapla ÜG
III 2.09,4

Hanna-Liisa

Klea Karola Schults, Kohila G
1000 m

Matteus Aus, Kohila Mõisakool I 3.29,7
Frideberg Võrk, Järvakandi Kool I 3.29,7
Rendo Roots, Rapla ÜG
III 4.09,9
Karl Erik Läänaru, Rapla VG
Ranel Rahuoja, Rapla ÜG
Marko Rutšs, Valtu PK
Kelvin Kärp, Rapla VG

pima neljanda kohaga. Eesti meistriks krooniti TTÜ KK/TSK

Poolfinaalid toimusid laupäeval, 19. mail. Esmalt läksid vastamisi TTÜ KK/TSK ja BC Tartu. Kohtumise favoriidiks võis

pall
I 43.86
III 32.62
II 32.88
pall

ketas

I 52.78 II 28.60

II 52.57
III 43.90

I 29.78

III 20.83

I 34.23
II 31.85
III 28.06

II 54.68 I 3.21,3
II 3.22,4
III 3.23,7
I 57.48
III 45.10

pidada TTÜ noori, kes olid põhiturniiril võitnudkõik mängud.
Võiduseeria jätkus ka poolfinaalis, kus alistati tartlased 80:69.
Teises poolfinaalis võõrustasid Raplamaa noored KK Viimsi/
Kesklinna KK-d. Kuigi Raplamaa läks kohtumist 5:0 juhtima,
ei suudetud eduseisu pikalt hoida. Viimsi tegi vahe kiiresti
tasa, läks juhtima ning hoidis eduseisu lõpusireenini. KK
Viimsi/Kesklinna KK võitis selle poolfinaali tulemusega 99:80.
Raplamaa suurim skooritegija oli Markus Ruubel 27 punktiga.
Pühapäeval, 20. mail toimunudfinaalis läksid seega vastamisi
TTÜKK/TSK ja KK Viimsi/Kesklinna KK. Pingelist vastasseisu
sellest mängust ei kujunenud. TTÜ noored läksid kiiresti

enam käest ei antud. Tulemuseks veenev
võit skooriga 99:68 ning U16 vanuseklassi Eesti meistritiitel.

juhtimaning eduseisu

1000 m

Arto Kivisild, Järvakandi K
Virge Trommel, Järvak. K
Oliver Kuusma, Rapla ÜG
Allan Zubov, Kehtna PK
Rasmus Piisang, Kohila G

Foto: SIIM SOLMAN

Siim ning seis oli 2:3. Viis mi-

Võistkondlikus punktiarvestuses juhivadnelja etapi kokkuvõttes
gümnaasiumitest Rapla ÜG 15 227 punktiga ja põhikoolidest
Kehtna PK 16 092 punktiga.
TV 10 OS IV etapi vabariiklik finaal toimub 25. mail Rakvere
staadionil.

Kolmanda koha mängus oli BC Tartu tulemusega 78:70 parem

Raplamaa meeskonnast. Poolajapausile minnes oli seis veel
viigiline, 40:40. Taas oli Raplamaa resultatiivseim Markus
Ruubel 23 punkti ja 11 lauapalliga.

EESTI
MEISTRIKS
Raplma
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Sõnumid

23.
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on võimalik treenida igaüht

Siim Jõgis

Raplamaa rattaklubis KoMo on treeninud mitu
nüüdseks Eesti tippu jõudnud jalgratturit nagu
Peeter Pruus, Peeter Tarvis ja
der. Klubi on Eestis tuntud ning seal treenib
kümneid noori rattureid. Ka Rapla linnapildis
on neid üsna kerge silmata, sest treenitakse
igal argipäeval.

Sten-Erik Otten-

Tähelepanuväärne on, et
KoMo rattaklubi treeninguid
viib läbi Toivo Suvi. Tegemist on jalgrattaringkondades
väga tuntud mehega. Ta on

kümme õpilast, mõnel päeval

tõdes, et kuus kuud aastas

rohkem, teisel vähem. Kui
olete märganud Rapla vahel
gruppi noori jalgrattureid

tulebki teha muid asju. Et

treenimas, siis on enam kui
tõenäoline, et need ongi just

KoMo õpilased. Klubiga teevad koos trenni ka täiskasva-

nud harrastajad.
Treeningud algavad RMW

AS-i kontori juurest Kastani
tänaval. Edasi minnakse kas

rattasõitu päriselt mitte ära
unustada, sõidetakse siseruumides ka rullikute peal. “Nii
need treeningud välja näevad
–

kuus kuud oleme ratastel

ja teised kuus kuud teeme
midagi muud,” rääkis Suvi.

Tihe võistlusgraafik
Ja siis tulevad võistlused.

nähtud neil päevadel. Osa

metsa alla maastikusõitu

Soojal ajal ei leia ühtegi näda-

õpilasi käivad iga päev kohal,

harjutama või treenitakse
maanteel. Päris maantee peal
muidugi pikalt ei sõideta. Selleks on olemas kergliiklusteed

lavahetust, kui ühes või teises
Eestimaa nurgas mõnda rattavõistlust ei toimu. Pigem on

teisedkäivad kaks-kolm korda
nädalas,” rääkis Suvi.

neid mitu ning nad hakkavad

Express Estonian Cup.
Võistlusgraafik on soojemal
ajal tõesti tihe, seda tõdes ka
Toivo Suvi ning lisas, et see
annab valikuvabaduse. Igale
poole ei püütagi jõuda. Kaks

võistlust nädalas on tavaliselt
maksimum, aga ette tuleb ka
kolme võistlusega nädalaid.
Laste jaoks see kontimurdev
just ei ole, sest distantsi pikkus on kilomeeter või paar
kilomeetrit.
Aga kui olulised on lastevõistlustel tulemused? Eks
nad olulised on ikka, aga päris
tippspordiga võrrelda ei anna.

Treeningud toimuvad viiel päeval nädalas, kuid õpilased ei pea osalema neil kõigil. Iga laps saab omale sobivad ajad ise välja valida.
töötanud Eesti koondise pea-

treenerina ning tema käe alt
on läbi käinud kõik Eesti tuntumad ratturid, näiteks Rein
Taaramäe ja Tanel Kangert.

Nüüd on ta ülekahe aasta oma
teadmisi edasi andnud Raplas

ning seda sisuliselt iga päev.
Soojal ajal tehakse trenni iga
päev, millele nädalavahetustel
lisanduvad võistlused.

See muidugi ei tähenda, et
iga päev kõik õpilased kohal
on. Iga päev ei peagi jõudma,
kuid klubi poolt on võimalus
antud. Kes soovib, saab sellest
kinni haarata. “Klubi on lahti
viis päeva, trennid on ette

Suvel ratta peal,
talvel saalis
Tegelikult toimuvad ratta-

klubi KoMo treeningud kahes
grupis – algajad ja edasijõud-

nud. Laias laastus saab need
jagada ka vanusegruppidesse.
Algajad on 8-10-aastased ning
edasijõudnud vanemad. Päris

ühe puuga seda lüüa siiski
ei saa. Kõik uued õpilased,
kes trenni tulevad, alustavad
ikkagi algajate grupist. Edasijõudnute seas jääksid nad
treeningul teistest lihtsalt

maha.
Kahe grupi peale on igal

treeningul kohal keskeltläbi

või siis suundutakse Rapla
kardirajale. “See on täiesti
suletud ala, autoga sinna ligi
ei pääse. Algajatega on seal
hea sõita, õhtu poole tuleks
konkureerida kartide ja mootorratastega ja siis sõidame
mujal,” rääkis Suvi.
Talvel leitakse noorte tree-

meistriks peab sündima ja

Tour de France’i võitmiseks
peab olema kohalik

super -

talent, aga Eesti meistriks
on võimalik praktiliselt iga
inimest treenida.”
Kuidas KoMo treeningutega

liituda? Selleks tuleb huvi
üles näidata, kontaktandmed

on veebilehel www.komo.ee
üleval. Kui kallis on rattasport? Suvi ütles, et mitte
eriti. “Kui laps tuleb trenni,

on tal üldiselt ratas olemas.

Foto: SIIM SOLMAN

üksteisega võistlejate pärast

“Nende enda jaoks on muidugi
oluline. Kui nad kaotavad,

Me ei pööra tähelepanu, et see
peaks tingimata võidusõidu-

siis hakkavad ikka nutma.

ratas olema,” ütles ta. Lisaks

võistluseks on muidugi Rap-

Aga tulemustele orienteeritud

lamaa rattaklubi rattasari.

eesmärki meil ei ole,” rääkis

on ka klubil 30 ratast – pooled
neist on maanteesõiduks ja

Viimane etapp oli laupäeval,

Suvi.

Üheks oluliseks ja läbivaks

5. mail Viliveres, kus võisteldi
XCO-krossis. Järgmine tuleb
pühapäeval, 3. juunil Pirgus.

Lisaks käiakse kohalikel

näiteks saalitreeningud Alu
spordihoones, matkad loodu-

Raplamaa jooksuvõistlustel
ning Eesti jalgratturite liidu

ses või suusatamine. Valikuid

kalendris olevatel võistlustel.

jagub, palju sõltub ka ilmast.

Samuti kuuluvad võistluskalendrisse erinevate vanuseklasside Eesti meistrivõistlu-

tegemist polekski ainult rattatreeningute, vaid tervisliku
eluviisi treeningutega. Suvi

üldse annet ei ole. Maailma-

konkureerima.

nimiseks muid võimalusi,

Kõik see kokku kõlab, nagu

on võimalik igale poole jõuda.
Väga vähesed on need, kellel

sed. Tähelepanuta ei jää ka
Marimetsa Kapp ega Hawaii

teine pool maastikurattad.

Treenimine
Eesti meistriks
Kui treeneripilguga vaadata, siis kas KoMo treeninggruppides on õpilasi, kes
võiksid pingutades jõuda nii
kaugele, kus praegu on Pruus,
Tarvis ja Ottender? “Ma üt-

Poes maksavad need umbes
tuhat eurot, aga klubis saab
neid rentida saja euro eest
aastas. Tegemist ei ole küll
maailma tippklassi ratastega,
kuid ajavad asja ära. Kui keegi
õpilastest hakkab 15-16-aastaselt juba väga hästi sõitma,
siis on klubil põhimõtteliselt

leks, et praktiliselt kõik,”

olemas ka temale sobilikud

vastas Suvi. Ta lisas: “Kui sa

rattad. Kõigi jaoks leiab sobiva variandi.

teed pidevalt trenni, siis tööga
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TÖÖPAKKUMISED

MÜÜAKSE

Võtame tööle kogemustega AUTOJUHI
Eesti-sisestele vedudele poolhaagisega veokiga.
Tel 518 2908, e-mail: ruutalgrupp@gmail.com

VALGU PÕHIKOOL pakub konkursi korras
tööd alates 2018/2019. õppeaastast
KEEMIAÕPETAJALE (osalise koormusega)
FÜÜSIKAÕPETAJALE (osalise koormusega)
MATEMAATIKAÕPETAJALE (osalise koormusega, 5.-9. klass)
Avaldus ja CV palun saata 12. juuniks
valgu.kool@marjamaa.ee
Info telefonil 522 7167 (direktor)

SOLBRITT AS pakub tööd SEADISTAJALE
Raplas.Töö sisu:seadmete hooldus, seadistamine, tehniliste rikete kõrvaldamine.Töö graafiku
alusel, ka öösel. Väljaõpe kohapeal.
Info tel 489 0400, 489 0412, 524 8998 või
tulla kohale aadressile
Viljandi mnt 91e, Rapla (Piimatehas).

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

aadressile Viljandi mnt 91e, Rapla (Piimatehas).

pelleteid, kaminapuid kotis. Vedu
Tel 5563 6856

tel 5818 8986

tasuta.

Tel 502 4895
Lõhutud ja saetud lepa küttepuud nii lahtiselt kui ka võrkkotis.
Müüme ka puidubriketti. Vedu. Tel
516 6305
kuivi pakitud kütteklotse ja kaminapuid, pelleteid ning puidubriketti

halupuid

-

Orgita II paekarjääris Märjamaa

vallas Orgita külas müüakse
KILLUSTIKKU. Võimalus tellida
materjali vedu koos transpordi-

mulda, killustikku ja

Tel 5373 7294

liiva.

ehituslikku saematerjali, servamata lauda, lepalauda, terrassi-,
voodri-ja põrandalauda. Pikkused

m.

3-6
Laudade värvimine. Vedu
tasuta. Tel 528 2268

Soodsalt. Tel 505 4355

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

väike-

hulgi, kohaletoomisega. Info tel
5196 2628 või 5351 7414

Tapamaja müüb emise

lihake-

hasid kohaletoomisega. Info tel
5351 7414

2-toal ahiküttega krt Alus, I korrus,
keskmises seisukorras, otse
6649

mulda Suluperes. Sõelutud muld
9 €/t, sõelumata muld 6 €/t. Hin-

nale lisandub transport. Tõsteteenus hinnas. Tel 518 2908

suur garaaž 60 m² Ehitajate

18-14, Rapla

linn. Garaaž on
2-korruseline, pikkus 9 m. Garaaž
asub 59 m² väikeelamumaal.
Paigaldatud uus elektrijuhtmestik,
automaatkaitse, LED valgustid,
pistikud 220 V ja 380 V, elektritelfer. Hind 5500 €. Katastritunnus
67001:008:2230. Tel 5625 6225,

Vanametalli kokkuost Raplas
Jürna 2. E-R 9-17, L 10-14.
Tel 5818 8986 www.rauaspets.ee
Vanametalli kokkuost Agrovaru
territooriumil E-R 9-17, L 9-14.
Tel 505 8637, www.feralmet.ee
metsakinnistuid ja kasvavat
metsa. Tel 502 4895;

re ning nende varuosi. Võivad

koos easy-open
Tel 5030 616

kaantega.

olla ka mittekomplektsed.
Samuti pakuvad huvi erinevad vanaaegsed esemed.
Tel 508 6947

Toidukartul seemneks. Laura, Vi-

Otsin vana halli palki ja lauda,
eelkõige lagunevat hoonet.
Sa muti seisvat (halli) palki ja

(170x60x59), 2 diivanilauda, söögilaud (L75xP118xK73), mitmed

lauda.

Eelistatud

Ida-Raplamaa.

neta, Teele,

korralikud laevalgustid. Küsi lisa
tel 515 2583

Tel 516 1684

info@pajakapuit.ee

TEENUS

Eriline tänu õpetaja MihkelKukele.

aruanded.

Avaldame kaastunnet
Epp Andresele

EMA
surma puhul.

Kohila Gümnaasiumi pere

Kallid Malle ja Maria
koos lähedastega!
Sügav kaastunne armsa

MATI KIVI
kaotuse puhul.
Pille

Ohtlike puude langetamine. Tel
5663 2968 või 5340 2068

Hoonete soojustamine

puistevilla-

Kesk ilusat

ga. Konsultatsioon objektil tasuta.
Tel 501 6689, ken@puistemees.

kevadist päikese kulda
viis ära sind tee,

ee, www.puistemees.ee

kust tagasi ei tulda…

Eesti Elektrimootorid OÜ Raplas
remondib ja mähib elektrimoo-

toreid. Tel 5333 5313 www.
eestielektrimootorid.ee

Avaldame kaastunnet

VÄINO JOHANNES

Üldehitus, katuse-, fassaadi-ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476

mehitus@gmail.com

PIIKMANN

Südamlik kaastunne

Vanaraua ja kodumasinate tasuta

äravedu: torud, plekk, aiavõrk,
autoosad, mootorid, tööriistad,
pliidid, pesumasinad, vannid jne.
Õuest, garaažist tasuta, korterist

Lainele lastega.

Epule ja Peebule peredega
kalli
MALLE
KIHLEVELDI

surma puhul.

Eva, Vaike, Maris

Ly, Endel, Kaja ja Tõnu

10 €. Külmkapid, telerid 10 €. Tel

5550 5017
Kasutatud mööbli, olmetehnika,
vanaraua jms (autod, akud)

äravedu. Liiva, mulla, kruusa ja
killustiku vedu 1-10 tonni. Veo-ja
tõsteteenus tõstukiga autoga,
noole pikkus kuni 10 m, tõstejõud
2,5 t. Tel 5595 6016
LOOMAARST Rika Mölder
las Viljandi mnt 72 A.
Tel 5686 8171

Rap-

Veo- ja kolimisteenused.

Tel 5688
1227. Facebook: Veoteenus

Raplamaal
KATUSETÖÖD (viilkatused,

lamekatused). AlvekoEhitus@
gmail.com Tel 5698 4470

Siiras kaastunne
Maretile ja Piretile lastega
armsa ema ja vanaema

Aeg annab, aeg võtab,
aeg mälestused jätab…

ZINAIDA

surma puhul.
Õie, Aire ja
Taimo Tammik

Südamlik kaastunne
Ilme Pähklemäele perega
kalli
EMA

kaotuse puhul.

Kaevetööd 3,2 t ekskavaatoriga
ja kallurveod (6 t kandevõime
ja kolme külge kallutav). Tel

5610 3200, mikser21@hot.ee,
Facebook: Svenser OÜ

Hageri Hooldekodu

kollektiiv

KAANI-ja KUPUTERAAPIA Raplas. Tel 5689 1193, FB:kaani-ja
kuputeraapia Raplas

renovee-

Vannitubade, saunade
rimine, plaatimine. Terrasside
ehitus. Tel 5341 9932

Teatame sügava
Sa olid nagu päikene
ja paistsid südame ja kadusid kui päikene
öö musta hõlmasse…

ĶUUSEMETS

26. V 1918 5. V 2010

kurbusega,
et on lahkunud
meie armas ema,
vanaema ja vanavanaema

ELJU TIIDO
2. VII 1940 20. V 2018

Tuul puude ladvus
tasa kiigub,

me vaikses leinas
langetame pea...
Kallis Ivika!
Tunneme kaasa

–

KASUISA
Omaksed

–

514 5215, info@est-land.ee
Timberstock OÜ ostab lehtpuuenamusega metsakinnistuid ja
raieõiguseid. Küsi pakkumist tel
507 1150 timber@timberstock.ee

Bussiteenus 8 kuni 82 kohta.
Helista tel 5330 7447, sivaau-

MIRALDA

OÜ ESTEST PR ostab põlluja metsamaad. Tel 504 5215,

Oleme südamest tänulikud kõigile, kes olid meile meie
leinas toeks:
sugulased, sõbrad ja jahikaaslased.

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

Gala. Tel 5194 7718

soodsalt töökorras hõbedane
metallik külmkapp/sügavkülmik

11. V 2018

Omaksed

Tel 505 9669, info@holopoint.ee

lepp. Tel 503 5569

–

www.kulmaline.ee

Raamatupidamine,

eerik@kalesi.ee

vanu jalg-ja mootorrattaid, võr-

sõiduki kliimaseadmete
remont. Tel 5330 1720

võrgus.

konservikarpe suurusega 325 g

OSTETAKSE

Soojuspumpade remont, müük
ja paigaldus, kodumasinate ja

to2007@gmail.com

Tel 503 6941

kelle käsi oli alati toeks…
ANTS LAASMA

alusel. Vedu tasuta. Tel 433 3130,
523 8503
kuivi küttepuid, lahtiselt ja

polnud liig raske,

31. VIII 1950

Laotud puude tarne 10 ja 15

omanikult. Tel 5691

Balteco Mööbel OÜ valumarmori tootmise tehas
Varbolas otsib teotahtelist ja kohusetundlikku
TÖÖTAJAT tooteid poleerima.
Töö sisaldab käsilihvseadmete ja poleerseadmete
kasutamist ning raskuste teisaldamist.
Pakume väljaõpet kohapeal, tulemustest sõltuvat
konkurentsivõimelist tasu ja transporti
Rapla-Märjamaa suunal.
Lisainfo telefonil 525 6098

vivahetuse aja saab broneerida

toorest lehtpuud, hind al 32 €,
metsakuiv okaspuu al 35 €.
rm autoga, transport hinnas.

Olid see,
keda alati oodati,
kelle juures oli ikka soe,

kellele miski

Rapla Kütteäris puidubriketti,

saunaahjusid, kaminaid, pliite.

Järvakandi Kool kuulutab välja konkursi
MATEMAATIKAÕPETAJA vabale ametikohale.
Otsime eelkõige matemaatika õpetajat,
aga hindame väga, kui oskate ja tahaksite
õpetada ka füüsikat, keemiat või robootikat.
Tagatud täiskoormus.
Tööleasumine 21. augustil 2018.
Kirjalik avaldus, CV, haridust tõendavate
dokumentide koopiad esitada 30. maiks
elektrooniliselt jarvakandi.kool@kehtna.ee

grupp.ee

Rehvivahetus Rapla linnas Jürna
tn 2. Hinnad väga soodsad. Reh-

ga. Lisainfo ja tellimine tel 5661
1206 info@limeston.eu

SOLBRITT AS pakub tööd TRANSPORDITÖÖLISELE
Raplas. Töö sisuks transporditööd. Vajalik täpsus, korrektsus. Töö graafiku alusel, ka öösel. Väljaõpe kohapeal.
Info tel 489 0400, 489 0412, 524 8998 või tulla kohale

Lamekatuste ehitus (rullmaterjalidega katmine), eterniitkatuste
vahetus (eramajad, kortermajad
jne), tel 5629 8738, info@palmer-

Osutame vihmaveesüsteemidega

ÄRA ANDA
tasuta heas korras klaver Raplas.
Tel 5668 2446

seotud

teenuseid. Valtsimismasi-

naga valmistame rennid otse Teie
objektil, puuduvad liitekohad. Tel
527 1059, info@vihmaveerennid.
ee, www.vihmaveerennid.ee

Mälestame
100. sünniaastapäeval.

Ärasaatmine 26. mail
kell 13 Rapla kirikust

kaotuse puhul.

O-I Production Estonia
tööpere

KuRalptlmsaed
Sõnumid

23.

mai

2018
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Kastundevl

Mälestades Asta-Aino Laurimaad
(19. IX 1935 15. V 2018)
-

Südamlik kaastunne
Lainele perega isa

Head sõpra

Siiras kaastunne Sulle,

Tuju, kalli

eest, aga ega

ANTS LAASMAD

VÄINO JOHANNES

EMA

poes ja vahel juhtus sedagi, et leti alla jäänud

kaotuse puhul.

kaubad tuli müügile panna!

kaotuse puhul.

poegadega

Raplma

Sõnumid

23.

mai

2018

Töökaaslased

Asta-Aino

andis

olulise panuse tollel ajal tarbijate kooperatiivi

Sinu klassikaaslased

Jaan perega Lokutalt.

üle ei

hoolsus ja nõudlikkus tähendasid paremat korda

PIIKMANNI

mälestab ja avaldab
kaastunnet Endlale

Asta-Aino külaskäikude

olnud rõõmsad ka kaupluste juhatajad, sest

tunnustamisse Eestis.

Valgu kooli päevilt

Asta-Aino oli valmis võtma mitmeid ühiskondlikke kohustusi, korraldas ühistu töötaja-

Alu Õmblusest

tele, hiljem ka ühistu eakatele ekskursioone ja
täitis seal giidi rolli.

Rapla Tarbijate Ühistus

Mälestus sosistab lillede keeles,

aastaid

mis täna on Sinule toodud,
Sa läksid teele,
kui langes veel lund.
Möödaläind ajad

Asta-Aino

on

eakad olnud

koos hoida. Kord aastas

kutsus ta eakaid ühisele jõulupeole, muretses
eeskava ja jõuluvana kingikoti eest, pidas meeles

nende õnnitlemist juubelitel ja oli manalateele
lahkunute lähedastele lohutaja ning toetaja,

Mälestamekallist

püsivad meeles
nüüd ema meil puhkab
igavest und…

kolleegi, kauaaegset
Raplamaa

-

naiste ümarlaua

eestvedajat

Kallist

ELLI JÕELAINI
22. V 1928 16. II 2018

ASTA-AINO
LAURIMAAD

–

mälestavad 90. sünniaastapäeval tütred Milvi ja Helle

ning lapselapsed peredega.

ja avaldame sügavat
kaastunnet

lähedastele.

Eesti Naisteühenduste

Ümarlaud

ELJU TIIDO

2. VII 1940 20. V 2018
–

Violante Mööbel OÜ
mälestab
ELJU TIIDOT

Südamlik kaastunne laste
Aare, Aivo ja Aime ning

abikaasa õe Virve peredele.

ja avaldab kaastunnet
omastele.

Jalase küla rahvas

korraldas kuulutused ajalehte, pärjad ja lilled.
Asta-Aino sündis ja kasvas Kehtna vallas Keava
külas. Peres oli veel kuus aastat hiljem sündinud
noorem vend. Sel ajal oli kombeks varakult
alustada tööl käimisega, kooli suvevaheajad
olid heaks võimaluseks taskuraha teenimisel
ja pere toetamisel. Viiekümnendate algus oli
Stalini valitsemisaja lõpp ja äsja oli küüditatud
eestlasi Siberisse. Need olid noore inimese jaoks
ärevad ajad.
Töötamise alguseks Rapla Tarbijate Ühistus
on tore lugeda sellist ammust aega kui aastad
1951 kuni 1953. Asta ametinimeks oli Rapla TK
Rajooniliidu kaubabaasi sorteerija. Eluteele sattusid mitmed töökohad nagu telefonist jakuduja.
Rapla Leivamaja avati 1957. aastal ja Asta-Aino
töökohaks sai see 19. maist 1958, hilisemate
ümberkorraldustega ja ETKVLi Leivatootmiskombinaadi „Standard“ moodustamisega oli
Rapla tsehh talle töökohaks kuni 1976. aastani,
mil Asta-Ainost sai Rapla Tarbijate Kooperatiivi
kaubandusinstruktor.
Peres kasvasid siis juba viis last ja abikaasa
Ilmar töötas autobaasis.
Asta-Aino tööinimeseelu sai põhjalikult
seotud ühiskaubandusega, instruktor oli see lüli,
keda nuhtlesid ülemused kaubandusraskuste

Asta-Aino panust

Rapla Tarbijate

Koopera-

tiivi isetegevuse käivitamisse ja elushoidmisse
tuleb tunnustada ja mäletada. Koori

kont-

sertreisid naabervabariikidesse ja esinemised
meie laulupidudel olid olulised. Kooperatiivi
laulukoorist sai tänase Cantuse eelkäija.
oli üks neist, kes aitasid kaasa

Asta-Aino

Rapla Naisseltsi tegevusele, oli südamega selle
tegevuse juures. Selline sündmus nagu
maa aasta

Rapla-

ema valimine oliAsta-Aino südamele

lähedane ja ta panustas oma aega sellesse.
Ema rolli pidas Asta-Aino väga oluliseks ja
tunnustuse vääriliseks. Loomulikuks pidas ta ka

panustamist Rapla Naiste Tugikeskuse loomisse
ja toetamisse.

Eesti Keskerakonna Raplamaa koordinaatori
ülesandeid täitis aastaid hoole ja armastusega,
kõike, mida ette võttis, tegi nii hästi kui sai. Täna
oleks põhjust küsida, kui palju suudab ikka üks

inimene oma elu jooksul, ja peame vastama, et
väga palju suudab. Kas me märkame seda?
Täna oleme kurvad, et märkasime vähe, toetasime vähe ja ei hinnanud piisavalt pühendumist

teiste inimeste teenimisele ja toetamisele.
Rapla Tarbijate Ühistu juhatuse nimel
Väino Sassi

Südamlik kaastunne
Leale perega kalli

Eile oli soe, päikene silitas.
Täna vinge tuul õues vilistab.

ELJU TIIDO

Hingede tee, kuhu see läeb?

kaotuse puhul.

Las armulikud olla su Isa käed!

Südamlik kaastunne lastele

Avaldame kaastunnet lastele

kalli ema
ASTA-AINO

peredega kalli

LAURIMAA
surma puhul.

(Aino Vaarpuu)
Ellen ja Eliko

Endised naabrid

Selma ja Maire Laymann

Siiras tänu Kohila baptistikogudusele eesotsas
vanempastor Viljar Lihti ja pastor Siilas Kasega
meie kalli

Kallid Anne, Eha, Urmas,

Merle ja Margus!
Avaldame kaastunnet
armsa

Südamlik kaastunne Ehale

AINO VAARPUU

südamliku ja ilusa ärasaatmisteenistuse läbiviimise eest.
Suur tänu kõigile, kes meid raskel hetkel toetasid

Ajajõgi voolab,
lõpeb leinatee,
kuid emasüle sooja

ja kalmu kaunite õitega katsid.

sa

kaotuse puhul.

Aino lähedased

Kõik tuled kustutas öö

Südamlik kaastunne
lastele ja lastelastele

peredega
armsa ema ja vanaema

ASTA-AINO
LAURIMAA
kaotuse puhul.
Guno perega

Siiras kaastunne Janale
perega

ASTA-AINO
LAURIMAA
kaotuse puhul.

Ande ja Peeter

kuis nutab Su kodu,
Su puudust leinates sääl.
Talle kaaslaseks
vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl…

Avaldame kaastunnet
Merlele

Avaldame kaastunnet
Urmasele ja Margusele kalli
EMA
surma puhul.

Rapla Valla Jahiselts

RUDOTEX OÜ-st

Kas kuuled,

Aino ja Lootus

NADEŽDA MUUGA
surma puhul.

Töökaaslased

Krista, Kaie, Malle, Maire
Avaldame kaastunnet
lastele peredega kalli

ja valud vaigistas
igavene uni…

kalli ema
ASTA-AINO
LAURIMAA
kaotuse puhul.

EMA

tunnedkaua veel..…

ASTA-AINO
LAURIMAA
kaotuse puhul.
Perekond Laanemets
ja Mare perega

EMA
kaotuse puhul.

Kolleegid Rapla Selverist

Iga

lahkumine on raske,

iga teelesaatmine kurb…
Südamlik kaastunne

Urmasele ja Margusele
peredega armsa ema,
vanaema ja ämma
ASTA-AINO

LAURIMAA

Siiras kaastunne Maretile
EMA
kaotuse puhul.

Rapla Konsu
mi pere

kaotuse puhul.

Vaigor

Kastundevl

Raplma

Sõnumid

23.

mai

2018
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Avatud T, K, N kl 11 -16, tel 5648 3828 või 5550117

KINO
MÄRJAMAA HELK
„Juured“ (Eesti dokfilm)
23. mai kl 17
„Deadpool 2“ (USA, alla 14aastastele keelatud)

23. mai kl 19,21.10
„Naerupallid. Deja vu“ (3D, Venemaa

KONTSERT

29. mai kl 16.30
„Solo: Tähesõdade lugu“ (3D, USA)
25. mai kl 18.30,21.10
29. mai kl 18.30,21.10
30. mai kl 16.30,21.10
"Seltsimees laps" (Eesti)
27. mai kl 19
"Sobibor" (Venemaa, alla 12aastastele
keelatud)
27. mai kl 21
"Klassikokkutulek2: Pulmad ja matused"
(Eesti, alla 14aastastele keelatud)
30. mai kl 19.10

Rapla muusikakooli kevadkontsert
Rapla kultuurikeskus, 25. mai kl 18

Head Ööd, Vend juubelikontsert
Rapla kirik, 26. mai kl 18

JUURU RAHVAMAJA

Näitus “Tarbeklaasi kunstniku

Pilvi Ojamaa
klaastooteid aastaist 1965-1992”
Püsiväljapanek “136 aastat Järvakandi

Chalice/Jarek Kasar
Palamulla küün, 27. mai kl 17

Suur kevadkontsert. Esinevad Rapla
Laulustuudio koorid ja solistid

MITMESUGUST
Raikküla piirkonna arengukava vestlusring
Lipa vabaaja keskus, 23. mai kl 18
Avatud toidutööstuste nädal: Minna Sahver
Valtu küla, 24. mai kl 10-11

klaasimuuseumi kogudest”
Muuseum avatud K, N, R 11 -18, L 11 -15,
tel 518 2610 ja 5390 4677

Purku piirkonna arengukava vestlusring
Purku koolimaja, 24. mai kl 18

MAHTRA TALURAHVAMUUSEUM
Näitus „Juuru kihelkond sõnas ja pildis“ (kuni
26. mai)
Püsinäitus “Eesti talupoja elu 19. sajandil ja
Mahtra sõda”
Muuseum avatud T-L kl 11 -16

SILLAOTSA TALUMUUSEUM
Näitus “Sammudes Eesti Vabariiki”
„Kolme kihelkonna vennad ja õed.
Vennastekoguduse usuliikumine Hageri, Juuru
ja Rapla kihelkonnas“ (näituseküünis)
“Velise vallavalitsuse tegemised aastatel 19181944 Rahvusarhiivi materjalide põhjal”
Püsinäitus “Märjamaa jaVigala kihelkonna

inimeste ning aja lugu”
kl 10-17,
Avatud
tellimisel

E-R

Kevadhooaja maaliõhtud. Õlimaal
Lipa koolimaja, 24. mai kl 19

Mõisate visioonikonverents
Raikküla mõis, 25. mai kl 10.30
Tantsuõhtu Triobändiga
Varbola rahvamaja, 25. mai kl 20

(näitusesaalis)
Näitus „Sangarlik Saalistete suguvõsa“

Märjamaa (kogunemine kiriku juures),
28. mai kl 6.30

Paluküla, 23. mai, start avatud kl

Kauba 10)

Püsinäitused “Maa-apteek”, “Kihelkonnakeskus

Kohvikutepäev
Kaiu, 26. mai kl 11

17-19

Raplamaa laste ja noorte kujutava kunsti
konkursi “Oma silmaga” näitus “Minu mark”
Kehtna kunstide kool

Alexela korvpalli meistriliiga: Avis Utilitas
Rapla vs Pärnu Sadam
Rapla, Sadolini spordihoone, 23. mai kl 19.10

“Suvised elamused kuivnõela ja

Kohila SK kevadturniir korvpallis 2010. a

monotüüpiaga”. Eesti Kunstikooli Liidu
õpetajate näitus
Kehtna raamatukogu

sündinud poistele
Kohila spordikompleks, 26. mai kl 10

Seltsingu Vaiba-Liine vaipade näitus-müük
„Triipe mitut moodi“
Kohila koolituskeskuse (Tohisoo mõis)
keldrikorrusel

Käsitöönäitus „Nobedad näpud Näpselis“ (kuni
31. mai)
Made Balbati raamatuillustratsioonide näitus
(lastekogu)

Kohila raamatukogu

III liiga lääne piirkonna kohtumine jalgpallis:
Kohila Püsivus vs Saue JK
Kohila staadion, 26. mai kl 18

IV liiga põhja/lääne piirkonna kohtumine
jalgpallis: Märjamaa Kompanii vs Pärnu
Jalgpalliklubi II
Märjamaa gümnaasiumi staadion, 26. mai kl 18
VI Rapla Selveri suurjooks
Rapla, 27. mai kl 12

Ly Lestbergi fotonäitus “Vaadeldes punguvaid
puid”
Siiri VJ keraamikanäitus „Pidupott“
Kohila Tornigalerii (Kohila, Viljandi mnt 1).
Näitus on avatud kiriku lahtioleku aegadel,
muul ajal helistada 5623 0741.

IV liiga põhja/lääne piirkonna kohtumine
jalgpallis: FC Lelle vs FC Toompea
Lelle staadion, 27. mai kl 13

Posternäitus„Esimene Eestis valitud
akadeemik Teodor Lippmaa 1892-1943“

Jalgrattakross lastele
Kohila staadion, 29. mai kl 18.30

(lastekogus)

Loosalu soosaar, 26. mai kl 11, buss väljub kl 10
(Märjamaa bussijaama bistroo), kl 10.30 (Rapla,

Rapla maakonna koolinoorte kergejõustiku EV
Kohila staadion, 23. mai kl 10
Märjamaa, 30. mai kl 10 (Märjamaa piirkond)
orienteerumispäevak

NÄITUS

50 aastat viimasest rongist: Märjamaa-Virtsu
Märjamaa, 26. mai kl 10 (Vigalast kl 11)
Looduskaitsekuu matk Loosalu-Paluküla

SPORT

Ülemaailmne O-päev, RMK EOP Raplamaa

(kodulootoas)
„Meie kasvamine kunstikoolis”. Maarja
Paalamaa, Anni Paisu ja Martin Toometi näitus

HAGERI MUUSEUM
Näitus „Meierahva rõivas“

Hageri” (fotonäitus)

korstnapühkijatest
Rapla kultuurikeskuse Rütmani galerii

Linnulaulu hommik

Rabivere laadapäev
Rabivere, 26. mai

loodusrajal (eelregistreerimisega)

L-P

„Teekond pilvedesse“. Belgia

fotokunstniku Nicolas Bouvy fotod Tallinna

Vahastu piirkonna arengukava vestlusring
Vahastu trehvamise tare, 30. mai kl 18

klaasitööstust”

“Tindipotid ja -pudelid Järvakandi

Ave Nahkur esitleb raamatut
Varbola rahvamaja, 27. mai kl 13

Vaata, hommik koidab
Märjamaa kirik, 27. mai kl 12.30

kontsert-aktus

Keraamika õpituba (eelregistreerimisega)
Sulu külakeskus, 27. mai kl 10

JÄRVAKANDI KLAASIMUUSEUM

plakatitel
Rapla keskraamatukogu

Rapla piirkonna arengukava vestlusring
Rapla keskraamatukogu, 29. mai kl 18

KOOLITUS/LOENG

MUUSEUM

Pillerpallipäev
Kohila Lastepark, 27. mai kl 11

saksa keele ja Saksamaaga. Rändnäitus

Rapla muusikakooli 44. lennu
Rapla kultuurikeskus, 27. mai kl 12

Rapla kultuurikeskus, 29. mai kl 18

„Portugal“ (Eesti)
24. mai kl 19

Tarvo Aro Meti vitraažinäitus “Kaleidoskoop”
Kersti Kesküla hõbeehted
Üks keel mitu lugu: eestlaste lood seoses
–

„Vocal Poems of theBaltics“
Märjamaa rahvamaja, 25. mai kl 19

joonisfilm)
25. mai kl 16.30
27. mai kl 15,17

Mõisapäev ja Potilaat
Tohisoo mõisapark, 27. mai algusega kl 11

TV 10 Olümpiastarti mitmevõistlus
Kohila spordikompleks,
mai kl 11

28.-29.

Pikamaajooksusarja III etapp, 5000 m
Kohila staadion, 30. mai kl 19

Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku
preemia konkursi võitjate tööd (lastekogu)
Fotonäitus„Haapsalu Vabadussõja
mälestussammas vanadel fotodel“
Raimo Aasa ja Mati Michelise karikatuuride

rändnäitus „Häirekell karikatuurides“
Laste LoomeStuudio kevadnäitus
Märjamaa valla raamatukogu

EELK RAPLA MAARJA-MAGDALEENA KIRIK
Kolmainupüha armulauaga jumalateenistus
27. mai kl 12
KEHTNA PEETRI KIRIK

Illustratsioonide konkursi “Mina näen nii 2”

tööd

KIRIKUTEATED

Kolmainupüha armulauaga jumalateenistus
27. mai kl 15

Ootame teateid sündmuste kohta iga nädala reedeks meiliaadressil kuulutused@sonumid.ee. Tel 489 2130.
Järgmine "KUHU MINNA" ilmub 30. mai lehes.

Otsin kodu

inim-

See pikakarvaline iludus siin on Meeri, alla aastane sõbralik ja
lembene kassitüdruk. Meeri on püütud eelmise aasta sügisel Paldiski

kassikolooniast koos venna Dominoga. Tollal 5-kuused kassilapsed
olid küll samast pesakonnast, kuid väga erineva iseloomuga: Domino
leebus päevadega ja hakkas kiiresti inimest usaldama, aga Meeri
oli algul tõeline tuldsülgav draakon. Olelusvõitlus tänaval oli talle
õpetanud, et igaühte ei tasu usaldada.
Aeg läks, vend Domino leidis endale armastava pere ja Meeri jäi
üksinda hoiukodusse. Iga päevaga usaldas Meeri oma hoiuinimest aina
enam, iga päevaga lubas teda endale natuke lähemale. Nüüd, ligi pool
on Meerist lõpuks saanud täiesti julge jakompleksivaba
sõbralik kassipiiga, kes igal võimalusel oma hoiuinimesele armastavaid
peamükse jagab, lakkamatult jalge ümber tiirleb ja pai nurub. Kiisupreili on valmis minema oma päriskoju.
Meeril on tehtud kõik protseduurid - ta on vaktsineeritud,
ritud, kiibistatud ja saanud korduvalt parasiiditõrjet.
Kui soovid sellele kaunile neiule kodu pakkuda, kirjuta kohe: info@
gabrieliloomadeelu.eu!
aastat hiljem,

sterilisee-

Kiriku pood Raplas
Kalda tn 2 (sissepääs jõe poolt)

AVATUD
K; N; R
kell 9-13
Müügil KASUTATUD RIIDED:
beebidele, lastele, naistele ja meestele,
akendele külgkardinaid, nõusid.
Hinnad imelised: 0,20 €, 0,50 €, 0,70 € jne

Tulge vaatama!

Kuhu

min a

mai

Raplma

Sõnumid

23.

2018
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Reklam

Raplma

Sõnumid

2018/2019. õppeaastast alustav
Rapla Vesiroosi Kool võtab tööle

HUVIJUHI,
KLASSIÕPETAJA,
KUNSTIÕPETAJA,
PSÜHHOLOOGI,
SAKSA KEELE ÕPETAJA,

HÖHLE OÜ on plastist mikrotorusid tootev ettevõte
Järlepas (Jalusel). Turustame oma toodangut nii
Eestis kui ka Skandinaavia
riikides.

IT-SPETSIALISTI.
Kandideerimiseks palume saata avaldus, elulookirjeldus ja
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt
31. maiks 2018. a aadressil Viljandi mnt 69, Rapla või
rvg@rvg.edu.ee. Info telefonil 48 90 121,48 90 120 või
jaan.reimund@rvg.edu.ee.

2018

Rapla Vallavalitsuse 14.05.2018 korraldusega
nr 216 võeti vastu Rapla valla Juuru alevikus
Vana-Kadaka (24005:002:0052), Uus-Kadaka
(24005:002:0053) ja Puhasti (24005:002:0146)
katastriüksuste üldplaneeringut muutev DETAILPLANEERING. Planeeringu eesmärk on tingimuste
sätestamine ühe täiendava üksikelamu püstitamiseks.
Planeeringu elluviimisega korrastatakse planeeringuala maaüksuste piirid, väljakujunenud tänavatevõrk
ei muutu. Planeeringuala pindalaga ca 9 ha piirneb
lõunast Tallinna maanteega, idast Veski põiktänavaga,
läänest koolimaja maaüksusega ning põhjast Kadaka
maaüksusega.

avalikusta-

Planeeringu materjalid on
tud ka Rapla valla kodulehel:

seoseid.

Seoses mahu suurenemisega otsime
oma toredasse meeskonda tehnilise taibuga

26. mail 2018 Raplamaa looduskaitsekuu matk

VAHETUSEVANEMAT

Matkame 7,7 km pikkusel Loosalu -Paluküla loodusrajal, millest
4 km on laudteed
Näeme Eesti suurimat rabajärve Loosalu järve. Matk lõpeb Paluküla Hiiemäel, mis on Loode-Eesti kõrgeim tipp (106,7 m) ja ajalooline looduslik pühapaik. Matka juhib
Toomas Tõnisson.

rabas.

Märjamaa bussijaama bistroo eest,
10.00 Raplast
Kauba tn 10 (Konsumi tagant).
10.30

toomas.koobas@hohle.ee

Võta meiega ühendust ja tule vaatama!
•

•

•

Matk algab 11.30 Vana-Kaiu lähedal Loosalu soosaarelt.
Tagasi jõuame Raplasse 16.30 ja Märjamaaele 17.00.
Matk on TASUTA, vajalik eelregistreerimine. Kaasa võtta oma toidukott ja jook; riietus ja jalanõud valida vastavalt
Matkalt
tagasi jõudmise aeg on

Ostame METSAKINNISTUID,
ka raiutud ja hüpoteegiga
Ostame PÕLLUMAAD
10, 80010

Lisainfo ja registreerimine:

maarika.mannil@keskkonnaamet.ee, 5328 5846

PärnuTel 447 7900, 528 5263
Faks 447 7903, metsagrupp@hot.ee

Matka toimumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute

Sinu
tehtud
huvitav

Ostame:
•

•

FOTOTABAMUS
ootab lehes avaldamist!

http://rapla.kovtp.ee/avalikustamine.

Saada foto@sonumid.ee

ilmale.

orienteeruv.

Küsi hinda! Teeme pakkumise!Lai

•

-

Buss väljub matkale:

Kontakt: Toomas Koobas, telefon 508 2862,

•

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Juuru
teenuskeskuses (Veski 1, Juuru) ja Rapla Vallavalitsuses (Viljandi mnt 17, Rapla) alates 30.05. kuni
30.06.2018.

Tänavu kutsume looduskaitsekuu matkapäevadega märkama
looduse ja tervise vahelisi
Liikumine looduses virgutab
vaimu ja keha!

kes on eestööliseks tootmisliinidel,
organiseerides nii enda kui ka 3-4-liikmelise
meeskonna tööd. Töögraafik vahetustega.
Väljaõpe kohapeal.

23.

mai

KESKKONNAAMET KUTSUB
LOODUSKAITSEKUU MATKALE „TERVE EESTI“

www.lumbar.ee

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

•

•

kasvavat võsa
vähemväärtusliku lehtpuu raieõigusi
leht-ja okaspuu küttepuid
lepa enamusega metsakinnistuid

Keskus.

TEIE
LEPIKULE
PARIM
HIND!

avatud: e-r 9-18
L,P kokkuLePPeL

rehvitööd

ja -müük

autoremont varuosad
kohapeal suur valik soodsa
hinnaga uusi suverehve!
•

OÜ Priimo Mets ostab:
metsakinnistuid,
kasvavat metsa, kasepakku,

okaspuu palki, paberipuitu,
küttepuud, võsa hakkeks.

Pakub:
saematerjali,

metsaveoteenust.

kase küttepindu ja kase
kütteklotse bigbag kottides

naistele

9966;
0696E-post
Tel.Tel.
506506
489489
0696
9966;

priimo.mets@priimo.ee
E-post
prii o.mets@priimo.ee

Rapla, Uusküla, Teramatsi 79530
kaimsoiduk@gmail.com
Tel 5813 3169, 5553 7118

OSTAB
•

•

metsakinnistuid
hüpoteegiga ja
läbiraiutud
kinnistuid
Tel 511 0415, 517
9866, 489 4055.

www.landeker.ee

Kallis Kadri!
Käes on hommik imeline!
Hüüame koos Sinu nime,
kallis sünnipäevalaps,
kasva veelgi kaunimaks!

Õnnitleme!
RS
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AUHINNAKS

LASTELE

Kõikide õigesti vastanute vahel
loosime välja CATARINA HURTINGI
„PÄRIS PRINTSESSID”
Saada ristsõna vastus hiljemalt 28. maiks 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.

LEIA VASTANDSÕNA.
LAHENDUS VÄRVILISTES RUUTUDES

16. mail ilmunud suure ristsõna vastus on „NAGU KAKS TILKAVETT"
Maire Aunaste raamatu „Viis aastat peidus” võitis EDA TOOMET
TAMME VILI
SEAL HOITAKSE RAHA

HÜPPAV LOOM
RAHA EESTIS

ROOTSI RAHA

AMEERIKA RAHA
MITTE HEA

SUUR NUMBER

VIHMAVARJU VÕITIS LENNA SMIRNOV
EELMISE MÕISTATUSE VASTUS OLI „KALLISTA PUUD”

ÕIGESTI VASTASID:

GEORG LAURI
TREIER
ALEX VALNER
LENNA SMIRNOV
LIISI SMIRNOV
ARGO MÜRKHAIN
KAISA LAURA VIIRA
TRIINE TOMINGAS
BIRKE LEICHNER
LIISA PATA
RAUL PATA
MARGO PULVER
HELINA BAKAJEV
MAILIS RAIDMA
KÄROLIIS HIIETAM
KERLI HIIETAM
BERIT LIIMANN
TAAVI MIKKOLT
PETRA LAUR
LISANNA ALLIKA
KAREN BUHT
MARILIIS OJAVEE
ARON TERRAS
LISANN TERRAS
RONALD KLAAS

TÄISKASVANUTE RISTSÕNA VASTUSE KUPONG

STEN-ERIK

HADA-

HÕRGUTIS

NIPERNAADI
(pätt)
PATAKAS

ELEKTER

LASTE RISTSÕNA VASTUSE KUPONG
EGA TA
NAABRI-

PLIKA"
TOHTER
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AS-i
territoo-

Akzo Nobel Baltics
Rapla tehase
riumile võõrad naljalt
ei pääse, kuid eelmisel
nädalal tehti üheks päevaks erand. Neljapäeval,
17. mail olid avatud uste
päevale kutsutud kõik
huvilised.
Siim Jõgis
Need olid esimesed avatud uste
päevad tehase kolmekümneaastase tegevuse jooksul. Päeva vältel
külastas tehast üle seitsmekümne

inimese.
Akzo Nobel Baltics AS on

tun-

tud oma kaubamärkide Sadolin,
Pinotex, Hammerite ja Sikkens
Wood Coatings poolest. Ettevõte
tegutseb kahel ärisuunal: esimene
on ehitus- ja viimistlusvärvide
tootmine ja müük ning teine on
puidutööstusvärvide ja -liimide
müük. Vahel ajavad inimesed
segamini, et Sadolin on Raplas
asuva tehase nimi. Küllap seisneb
põhjus selles, et 1987. aastal pandi
alus EKE Sadolin S.P-le. 1995.

aastal sai ES Sadolin AS-ist Akzo-

Nobel rahvusvahelise kontserni
liige ning praegu kannab ettevõte
Akzo Nobel Baltics
nime.

AS-i

Nende veebilehel on kirjas:
“Rapla tootmisüksuses toodetakse
puidukaitsevahendeid Baltikumi, Skandinaavia ning Kesk- ja
Ida-Euroopa turgudele. Lisaks
Pinotexi ja Sadolini kaubamärkidele arendatakse ja valmistatakse
Raplas paljusid tooteid muudele

kontserni brändidele, kokku üle

toodan-

300 erineva toote. Rapla
gust läheb umbes kaks kolmandikku ekspordiks Baltikumist
väljapoole.”
Avatud uste päeval oli

Keemiatehase sisevaade.

Fotod:

SIIM SOLMAN

Ainulaadne võimalus piiluda
keemiatehase sisemusse

huvi-

listel võimalus osaleda tehase
territooriumi ringkäigul.

See

oli ainulaadne võimalus heita
põgus pilk tehase sisemaailma
ning näha värvide ja lakkide
valmimist väga lähedalt. Ringkäik

ise võttis aega ehk veerand tundi.
Laoruumidesse ja alküüditsehhi
külastajaid ei lubatud. Küll aga oli
avatud värvitsehh, kust ringkäigu
jooksul sai läbi jalutada.
Rapla tehase juht Raivo Vasnu
ütles, et külastajate arv vastas
ootustele. “Külastajaid oli pisut
üle seitsmekümne ja vastas meie
ootustele, sest tegemist oli siiski
tööpäevaga,” sõnas ta. Suurem
külalistevoog sai tema sõnul ära
hoitud sellega, et kohalike koolide
külastused olid ajastatud enne ja
pärast avatud uste päeva.
“Koolidele ja huviliste gruppidele oleme alati avatud. Külastamiseks tuleb ainult eelnevalt
aeg kokku leppida,” ütles Vasnu.
Akzo Nobel Baltics
töötab
150 inimest, kellest 100 on tööl
Raplas. Ettevõtte peakorter asub

AS-is

Tallinnas.

Töö värvitsehhis.

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

Akzo Nobel Baltics AS tuntum kaubamärk on Pinotex.

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

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

(489 2137),

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

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

