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Juhtkiri

Valimiseelne optimeerimine,
kelle huvides?
Optimeerimine tähendab teatud tingimustes parima (ld
optimus parim) lahenduse kasutamist. Sellega on selge,
küsimus on veel vaid selles, mis on antud olukorras parim,
kõige soodsam käik. Kuidas see välja selgitatakse? Vastus
sõltub sellest, mis on eesmärk ja kes selle seab.
Elu on näidanud, et vahel on optimeerimine puhas udu.
Haldusreformi ettevalmistamise käigus korrati nagu
mantrat, et valdade liitmine peatab ääremaastumise ja
teeb teenused elanikele kättesaadavamaks. Skeptikud
kahtlesid ja eksperdid ütlesid otse, et haldusterritooriumi
suurendamine saab kaugemate piirkondade mahajätmist

Kodutütreks olemisest

–

ainult kiirendada, sest koondab elamiseks olulised teenused

Suvised laagrid olid pike-

punumisoskuse unustanud.

mad ja sealolid ka noorkotkad.
Eredamalt on meeles Süvahavval ja Pikajärvel Cantervilla

rividrilli õppisime. Mina ko-

lossis toimunud laagrid, kus

ühtäkki oli minust saanud see,
kes teisi õpetas ja nõrgemaid

enda hoolde võttis. Sellise
aktiivsuse pärast pääsesin ka

üleriigilistesse laagritesse. Nii

Helerin Väronen

sain käia Saaremaal ja ainult
Seoses seekordse nädala

kodutütardele mõeldud laag-

Uhke sain olla ka siis, kui
dutütrena olin saanud seda
piisavalt palju, nii et pidin
omakorda poisse õpetama,
kuidas pingviini kombel tammumise asemel oma jalgu
kasutama peab. Rividrilli
tegi lõbusaks üks noorhärra,
kes just suu peale kukkunud
polnud ja kelle laulukesed veel
pikkadeks aastateks meelde
jäid. Trükimusta need kahjuks ei kannata.
Laagri lõpetas 12 km matk,
mis tõestas, et tüdrukuid ei

äärealadelt hoopis keskustesse.

inimesega on hea meenutada

ris Tallinnas. See oli eriline

Poliitikud naeruvääristasid skeptikuid, olid kurdid
ekspertide hoiatuste suhtes ning asjad on läinud täpselt
nii, nagu arvata oli. Küsimus on, kas poliitikuid tuleb nüüd

aega, kui ma ise
ga seotud olin kodutütarde
noorteorganisatsiooni kaudu.
Võisin siis olla 10-11-aastane.
Kodutütreks olemise juur-

laager, kuna läksime külla
Lennart Merile ja kuulasime

majas Juhan Partsi kassilt

tasu kohe kindlasti alahinna-

de käisid järgukatsed, mille

mälestuskriimud.

ta. Laagri juhid panid enda

rumalateks nimetada. Üldse mitte, mõistlik oleks hoopis

välja selgitada, mis oli nende tegelik eesmärk või kelle
tellimust nad täitsid, sest pole ju kahtlustki, et kellegi jaoks
on ka elanikest vabastatud Eestimaa alad optimaalsed.
Eikellegimaa laiendamise ülesannet teenib kahtlemata
ka äsja teatavaks saanud valimisjaoskondade arvu
vähendamine. Keegi kusagil leidis, et jaoskondi on liiga
palju, valdades löödi selle peale kuulekalt kulpi ning asuti
ülesannet täitma. Riikliku valimisteenistuse nõunik Kristi

Kirsberg ütles 11. jaanuaril ERR-i uudistele selgituseks:
„Valimisjaoskondade arvu vähenemine tuleneb eeskätt
sellest, et haldusreformi järel vaadati seniste jaoskondade
asukohad üle ja optimeeriti nende arvu. Seni oli väga palju
väga pisikesi jaoskondi, kus oli vaid paarsada valimisõigu-

Kaitseliidu-

kaudu pandi proovile

tüd-

tema aias Siiri Sisaski kontserti. Samuti saime Stenbocki

Tänu kodutütreks olemisele
tehti mulle ja veel paarile

lemisi aeglased kõndijad, kuid

ajaloost, matkatarkustes ja
loovuses. Kuigi nende läbi-

tüdrukule pakkumine osaleda

olime harjunud pikki maid
kõndima, nii et suurem osa
ajast tuli meil vinguvaid tüdrukuid ja hädaldavaid poisse
järele oodata.
Kahjuks on pilte vaid paarist üksikust laagrist ja ehk
ka mingid mälestuskatked
kusagil vihikuservades. Kui
see kõik toimub, siis mõtled,

mine andis uhke tunde, on

siiski aasta ringi toimunud
laagrid need, mis seniajani
meelde on jäänud. Talvisel
ajal olid laagrid enamasti
koolimajades ja suvel metsas.
Kuigi siseruumides ööbimine

saime erinevatest relvadest

sega inimest.”
Aga see ei ole kellegi seletus!Kõik likvideeritud valimisjaoskonnad asusid piirkondades, kust on raske keskustesse
pääseda. Kui eesmärk oleks tõesti valimistelekulutatavat

oli mugavam, olid telkimine,

lasta (väga vihmase ilmaga),

lõkke tegemine ja metsaelu

mängisime erinevaidkoostööoskusi suurendavaid mänge,

et mis see katelokist söömine,

saime tunda korralikku au-

rividrill ja matkad nii erilist

rahva raha kokku hoida, võinuks kaaluda ehk eelvalmistest

ainult tüdrukutele mõeldud

gustitormi, pidasime maha

loobumist, kuna kaugemates paikades on eelvalimiste

nädalavahetus aprillikuises

korraliku rammuvõistluse ja

aktiivsus niikuinii väike (käiakse ju kodust kaugemal tööl),

metsas, kui tuli öösel sõjaväetelgi ehk sissika ahju kütta.
Sujuvalt läks küll varem
paika pandud valvegraafik
üle selleks, et olin põhiline
kütja. Samas laagris sai ka
järvel paadiga sõita, metsas
orienteeruda (ebaõnnestunult
küll, sihtmärki me ei leidnud)
ning relva käsitsema õppida.

korraldasime telkide kaunis-

on, kuid mida vanemaks saad,
seda toredam on neid hetki
meenutada. Mälu on aga väga

kuid valimispäeval jaoskondade sulgemine ei ole kindlasti
mõistlik tegu. See on üleolev signaal mitmele tuhandele
inimesele, et riigil on suva, kas te lähete valima või mitte,
riik tahab teie arvelt kokku hoida, sest te olete nii väikesed
ja tühised. Kui te tahate, et teisse teistmoodi suhtuma
hakataks, kolige keskustesse.
Võib-olla oleks pisut pehmendust pakkunud, kui
optimeerijad oleksid püüdnud kohtuda optimeeritavate
piirkondade inimestega, et selgitusi jagada ja ettepanekuid
kuulata. Aga seda oleks ilmselt tõesti juba liiast soovida.

ikka palju ägedamad.
Selgemalt on meeles üks

Päevapilt

tamise võistluse. Enne laagri
lõppu pandi meie omandatud
oskused proovile ja minu
eriliseks laagris omandatud
oskuseks oli heinakõrtest nööri punumine. See sai nii tugev,
et sellega sai kümnekilost
sangpommi heita, ilma et nöör
katkeks. Kahjuks olen selle

Reelika, ettevõtja: Kelgutamas olen jõudnud käia ja
lapsega uisutamas nii, et olin
talle toeks. Lund olen rookinud, kui see on ka talverõõm.

arust matkaliste etteotsa võrd-

rukute teadmised loodusest,

sõjaväelaagris, kus põhiliselt olid küll lapsed, kes olid
mingi pättusega hakkama
saanud. Kümnepäevases
laagris saime näiteks juurde
teadmisi ellujäämisest metsas, õppisime sõlmi tegema,

Küsitlus
Milliseid
talverõõme olete
jõudnud tänavu
nautida?

j

õe vees

Kalle, laulja: Autoga sõitmist ja auto puhastamist
lumest.

suplemine, ööhäired,

selektiivne. Nii et soovitus
tänastele noortele, kes kusagil

laagrites käivad: jäädvustage
seda elu seal, püüdke seda
nii piltidesse kui ka kirjutage

Mikk, muusik: Lume sees
koeraga jalutamist. Talvel on

koer rõõmsam.

erilisemad hetked üles. Te

olete iseendale siis tulevikus
tänulikud.

Ja ajaloouurijad

ilmselt ka.

Foto: Angela Täpsi

Sirje, pensionär: Ma elan
Paluküla mäe all, nii et igasuguseid ja iga päev. Olen suusatanud, olen kelgutanud,
olen tuubiga sõitnud.

Tsitaat

Tiia, pensionär: Kepikõndi.
Talvel ei ole aiatööd ja on
vähem liikumist, saab kepikõndi teha.
Foto: www.reform.ee

Tegi nalja
„Naljaga pooleks öeldes näib Keskerakonna kaubanduspoliitika olevat see, kui meie inimesed saavad tasuta ühistranspordiga käia Lätis
odavat alkoholi, kütust ja sigarette ostmas.”

Reformierakonna esimees Kaja Kallas

12. jaanuaril 2019 kõnes erakonna valimiseelsel üldkogul.

Lõpuks ometi hea ilm!

Viktor, pensionär: Koeraga
palju jalutada. Koer möllab
lumes, rõõm on vaadata.
Elan maal ja lund roogin ka.
Küsis Mari Tammar
Pildistas Siim Solman
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Pärnumaa ÜTK võttis kuulda
Eidapere elanike soovi
Siim Jõgis
nädalal kirjutas
Raplamaa Sõnumid Eidapere
elanike ettepanekutest Pärnumaa (PÜTK) ja Põhja-Eesti
ühistranspordikeskustele. Ühe
ettepanekuna käisid Eidapere
elanikud välja, et Eidapere –
Vändra liini 332 buss väljuks
õhtul kell 18.30 senise 19.25
asemel. Esmaspäevast, 14. jaaEelmisel

Avo Rahu PÜTK-st selgitas:
“Kuna Lelle-Pärnu rongi kadumise tõttu puudub vajadus õhtul
hilja Eidaperes rongi oodata,
soovivad eidaperelased, et buss
väljuks õhtul Eidaperest varem,
andes inimestele võimaluse
külastada õhtul ca tunni aja
jooksul Vändra kauplusi jms.

Õhtune väljumine Eidaperest

nuarist hakkaski see muudatus

saab olema senise 19.25 asemel
18.30.”
Küll aga jätab Pärnumaa

kehtima.

ühistranspordikeskus sõitjate

puudumise tõttu liinilt ära
varahommikuse 6.30 väljumise

Vändrast. Seda hakkab asendama uus liin nr 333 PärnuVändra-Lelle-Rapla väljumisega

kell 6.43.
Mis puudutab Eidapere poolt
laekunud ettepanekuid PõhjaEesti ühistranspordikeskusele,
siis ütles tegevdirektor Vello
Jõgisoo, et enne oma seisukoha
kujundamist oodatakse
seid maanteeametist. “Oleme
oma ettepanekud 10. detsembril

vastu-

maanteeametile esitanud. Tänaseni ei ole vastust saanud.
Meie ettepanekus oli ligikaudu
400 000 liinikilomeetri lisamine

Siim Jõgis
Mõlema võistkonna juhendaja

on IKT-valdkonna õpetaja Triin

kan-

Muulmann. Esimene neist
nab nime “ParkingSys” ning
sinna kuuluvad
rek Viirlaid, 17-aastane André
Ainsar ja

parkimisega,” kirjeldas võistlusideed meeskonna juht André
Ainsar. Nende mentor on Eesti
suurim parkimisoperaator Eu-

roPark.

10. jaanuaril toimus Raplamaa Omavalitsuste
Liidu juhatuse koosolek, kus arutati ühtlasi ka

Raplamaa Omavalitsuste
Liidu arendusjuht Tavo Kikas
avaldas lootust, et maantee-

Rapla uue hooldekeskuse rajamiseks vajaliku
maatüki (Alu tee 1B kinnistu) omandi küsimust,
mis kuulub hetkel sihtasutusele Raplamaa Haigla.
Seni on hooldekeskuse rajamise kontekstis
räägitud Rapla vallale sellel kinnistul hoonestusõiguse andmisest, aga nüüd on päevakorral ka

ameti vastus võiks laekuda
käesoleva nädala jooksul. Ta
lisas, et praegu koostab ROL ka
oma vastust Eidapere elanikelt
laekunud ettepanekutele.

kutseharidus-

vabu parkimiskohti. “Meie

di-

giprojekt on mobiiliäpp, millega
vaadata, kui palju parkimiskohti on kaubanduskeskustes
ja muudes avalikes parklates.
Näeme, et see on igapäevaelus
vajalik lahendus, kuna nädalavahetustel ja arginädalal pärast
tipptundi on alati probleeme

sinna tuleb rajada hooldekeskus ning teenuse
hind ja kvaliteet peavad vastama valla ootustele.

korraldanud karjääriorientee-

rumist “Oska Raplamaal rada

digiturvalisus ja pitchimine”.
Võõrapäraselt kõlav sõna “pit-

leida”. Selleks paluti Kehtna

chimine” tähendab oskust oma

tarkvaraarendaja
õppekava õpilastel programmeerida orienteerumismäng,”
kirjeldas meeskonna juht Kal-

noorema

laste.

äriideed tutvustada ja võimalikule investorile n-ö maha

müüa. Vastava koolituse viib
õpilastele läbi näitleja Karl

Robert Saaremäe.

“Võtsime endale Digi Pass’i

koolitusprogrammi jaoks reaalse ülesande, mis päriselt ellu
viia. Mängu testimine on 2019.
aasta mais või juunis. Võimalik,

Kehtna kutsehariduskesku-

se õpilaste juhendaja Triin
Muulmann rääkis, et eesmärk
ei ole 13. veebruariks oma
nutirakendus valmis saada.

et rakendus leiab ka laiemat

“Tegelik eesmärk on suhtle-

kasutust teiste Rajaleidja kar-

mise ja meeskonnatöö

jäärikeskuste poolt,” lisas ta.
Nende meeskonna mentor on
ettevõte SportID, mis tegutseb
Tartus ning neil käidi külas 8.
jaanuaril.

har-

žüriile tutvustada ning seejärel

Kehtna kui ka Võrumaa kut-

orienteerumismängude veebileht või rakendus. Alates 2017.
aastast on Raplamaa Rajaleidja

kuulutatakse välja võitja. Eel-

sehariduskeskusest ning kolm

oleval nädalavahetusel ootab
õpilasi ees koolitus “Tööturg,

meeskonda Ida-Virumaa kutse-

dunud”. Võistkonda kuuluvad
17-aastased Kauri Kallaste,
Tõnis Noorveli ja Taavi Aleks

chard Tadr. Nende idee seisneb
mobiilirakenduse loomises, mis
näitab suuremates parklates

Juhulkui maa oleks valla omandis, annaks vald

kondade ülesanne oma ideed

17-aastane Riho-Ri-

kannab nime “Lootusetult

ka-

Kehtna kutsehariduskeskuse

Orgusaar. Nende plaan on luua
Rajaleidja orienteerumismäng,
mis tutvustab noortele õppimisvõimalusi gümnaasiumites,
kutseõppeasutustes ja kõrgkoo-

õpilastel tuleb konkureerida
kümne võistkonna seas. Kogu
Samsung Digi Pass’i koolitusprogramm kulmineerub 13.
veebruaril 2019. Seal on mees-

lides. “Meie meeskonna idee on

hariduskeskusest.

Harju maakonna Saue vald
esitas detsembris Märjamaa vallale avalduse, millega soovivad
muuta Saue valla Lehetu küla
ja Märjamaa valla Kohatu küla
vahelist piiri.
Ettepanek on esitatud Eesti
territooriumi haldusjaotuse
seaduse § 8¹ lõike 1 ja kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10 alusel
ning seda tehes on arvestatud

Märjamaa vallas Kohatu külas

asuva kahe kinnistu omanike
avaldust.
Piiride muutmise soovi on

tekitanud Saue vallavanema
Andres Laisa sõnul olukord, kus
kahe majapidamise, Eharanna
ja Raja tõmbekeskus on Riisipere suunal. Eluks vajalikke
teenuseid - teede hooldus, postivedu, pood, lasteaed, kool dakse Saue vallalt. Liikumise
võimalused Märjamaa suunal
on praktiliselt olematud, kuna
sisuliselt puudub seal tee või
jaks see olulisi investeeringuid.
Praegu tähendab Märjamaale
käimine nende kahe kinnistu
omanikele 80 km ringi tegemist.
Mõlemad kinnistud asuvad
tupikteel, kust edasi on vaid
suur metsamassiiv. Kinnistu-

saava-

teni viiv tee kulgeb läbi viie
kinnistu (Niidu, Märjamaa
metskond 283, Märdi, Sõeru,
Aasa), mistõttu on Saue valla
arvates otstarbekas ka need
kinnistud nendevallakoosseisu
arvata. Maa-ala suurus, mis
Märjamaa vallast Saue valda
läheks, on ligikaudu 80 ha.
Saue vallavolikogus otsustati
pärast avalduse arutamist

ette-

panek piirimuudatuste tegemi-

seks heaks kiita. Vallavanema
sõnul konsulteerisid nad enne
otsuse tegemist ka Märjamaa
vallavalitsusega. Praegu on
protsess Laisa sõnul Saue valla
poolt niikaugel, et volikogu on

Selleks, et Raplamaa Haigla sihtasutus oleks maa
võõrandamisega nõus, vajaks sihtasutus aga
selgemat ülevaadet Rapla valla plaanidest. Samuti
oleks haiglal oma tingimused vallale ja investorile.
„Rapla vallalt oodatakse nüüd täpsemat kava
selle kohta, kuidas nad plaanivad hooldekeskuse
rajada ja finantseerida. See kava läheb tutvumiseks nii ROL-ile ka Raplamaa Haigla nõukogule,”
rääkis ROL-i tegevjuht Silvi Ojamuru sellest, mida
10. jaanuari koosolekul otsustati.
Kui Rapla vallavalitsus hooldekeskuse ehitamise plaanid valmis saab, siis saab juba jaanuarikuu
ROL-i täiskogule teha ettepaneku kinnitada
otsus, et ROL on nõus kinnistu võõrandamisega
Rapla vallale tingimusel, et sinna ehitatakse
hooldekeskus.

Kõigi kolme osapoole (ROL, SA, Rapla vald)
huvi on hooldekeskuse rajamine, arutelu all olev

maaküsimus on eelkõige juriidiline.

Kehtna vald plaanib
taotleda toetust
Järvakandi hooldekodu
renoveerimiseks
Siim Jõgis
Kehtna vald plaanib renoveerida Järvakandi
hooldekodu. Selle tarbeks on kavas taotleda toetust
riiklikust meetmest, millekinnitas riigihaldusmi-

Kohatu küla kahe kinnistu omanikud
soovivad liituda Saue vallaga
Helerin Väronen

sihtasutusele kuuluv maatükk Rapla vallale.
Valla huvi on võimalikult kiiresti hooldekeskuse
projektiga edasi liikuda ja kuulutada välja hange.
Kuna hooldekodu ehitamine on kahtlemata
väga suur projekt, soovib vald sinna kaasata ka
investorile selle hoonestusõiguse tingimusel, et

valmistada kasutajasõbralik

16-aastane Ja-

keskust esindav võistkond

võimalik omandi küsimus. Juhatuse koosolekul
arutati võimalust võõrandada Raplamaa Haigla

erainvestorit.

jutamine,” sõnas ta. Samas
ei saa tähelepanuta jätta ka
lõplikku tulemust. Muulmann
ütles, et esialgu loodetakse ühe
meeskonnaga kolme parema
sekka jõuda. Kolmeliikmeliste
meeskondadega on kutsekoolinoorte digipädevuste koolitusprogrammis väljas Luua
metsanduskool ning Järvamaa
ja Tartu kutsehariduskeskus.
Kaks võistkonda osaleb nii

Teine Kehtna

Mari Tammar

Raplamaale,” sõnas Jõgisoo.

Kehtna õpilased panevad end proovile
Samsung Digi Pass’i koolitusprogrammis
Kaks Kehtna kutsehariduskeskuse meeskonda
osalevad Tallinna Ülikooli eestvedamisel kutsekoolinoorte koolitusprogrammis Samsung Digi Pass.
Kehtna kutsehariduskeskuse IT-eriala õpilased
soovivad veebruariks välja tulla rakendustega, mis
lihtsustavad parkimist ja karjäärivalikutes orienteerumist.

Hooldekeskuse
jaoks kinnistu
võõrandamiseni
veel ei jõutud

nister Janek Mäggi eelmise aasta 12. oktoobril. See

kannab nime “Kohaliku omavalitsuse hoolekanettepaneku esitamise heaks
kiitnud ning see on vastavalt
seadusele esitatud teadmiseks
rahandusministeeriumile ning
seisukohavõtuks Märjamaa
volikogule.
Märjamaa valla planeerimisja maakorralduse peaspetsia-

listi Katrin Kalmuse sõnul on
ettepanek ka neil töös ja vallavalitsus on seda arutanud. Vallavalitsusel on ka plaan eelpool
nimetatud piirkonda vaatama
minna, et tutvuda olukorraga.
Pärast seda saab vallavalitsus
võtta seisukoha ning edastada
ettepanek volikogule otsuse
tegemiseks.

deasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks
ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete
rajamiseks antav toetus”.
Vastava plaani käis Kehtna vallavolikogu
koosolekul välja arendusnõunik Varri Väli. Ta
selgitas, et laias laastus soovitakse parandada
Järvakandi hooldekodu soojapidavust. Siiski on
kogu see plaan hetkel veel ideetasandil. Väli sõnul
on praegu veel vara rääkida taotletavast summast
ning isegi konkreetsetest töödest, mis Järvakandi
hooldekodu juures ette võetakse. Esmalt tuleb
nendele plaanidele anda roheline tuli Kehtna
volikogul.
Küll aga on määruses kirjas, et võimaliku
toetuse määr sõltub kohaliku omavalitsuse üksuse
põhitegevuse tuludest ja kohaliku omavalitsuse
elanike arvust. Taotlusvooru kogusumma on
9 436 743 eurot ja 59 senti. Kesk-Eestile, mille sekka
kuuluvad koos Raplamaaga ka Järva- ja LääneVirumaa, on ette nähtud 969 369 eurot ja 97 senti.

Uudise

Raplma

Sõnumid

16.

ja nuar
2019
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Uudise

Juuru ja Kaiu

Sõnumid

Mari Tammar

Raplma

16.

ja nuar
2019

hooldekodud
ühendati
üheks
asutuseks

Alates 1. jaanuarist
on Rapla vallas kaks
sama teenust pakkuvat asutust liidetud
üheks asutuseks,
mis kannab nime
Juuru ja Kaiu Hooldekodu.

Perearstisüsteem toimib,

aga vajalikud on
muudatused
Ühiskondlik kokkulepe, et väljaspool
Tallinna ja Tartut
makstakse perearstile
rohkem palka see
on üks võimalus, mida
sotsiaalministeeriumis arutatakse, et
perearstide põuda
vähendada.
–

Hooldekodude ühendamine on juriidiline ja see ei
toonud kaasa sisulisi muudatusi teenuse pakkumises.
„Kaiu ja Juuru hooldekeskused on oma struktuurilt ja sisult ühesugused
asutused ning mõistlik oli
need asutused ühendada
ühtse juhtimise alla, tagades mõlema asutuse parem
ja ühtsem asjaajamine,
töökorraldus ning teenuste
kvaliteet,” selgitas Rapla
valla sotsiaalnõunik Maiu
Kalmus asutuste ühendamise tagamaid.
„Uue asutuse sünni mõtted said alguse juba varasuvel, kui Kaiu hooldekodu
juhataja otsustas ametist
lahkuda. Analüüsisime
tekkinud olukorda ning
võrdlesime olemasolevate
hooldekodude arvandmeid
ja leidsime, et mõistlik on
Kaiu hooldekodu juhataja
tööülesanded pakkuda Juuru hooldekodu juhatajale.
14. mail antigi Kaiu hooldekodu juhataja tööülesanded üle Juuru hooldekodu
juhatajale esialgu juhataja
kohusetäitjana,” rääkis
-

Kalmus.
„Ühinemise läbirääkimistel seati prioriteediks, et võimalike ümberkorraldustega
peab säilimakvaliteetse teenuse kättesaadavus kõigile
abivajajatele ja klientidele
tuleb tagada kindlustunne,”
selgitas Kalmus ja kinnitas,
et asutuste ühendamine teenuse pakkumises mingeid
muudatusi ei toonud.
„Hooldekodude juriidiline muudatus ei puudutanud
üldhooldusteenuse ja teiste

toetavate teenuste pakkumise lõpetamist, kohtade arvu
vähendamist ega halvenda
teenuse kvaliteeti. Juriidiline muudatus tagab edasise
arengu ühtsed põhimõtted,
lepingud ja asjaajamise
ning pakub teenuse arenda-

misel võrdseid võimalusi,”
rääkis Kalmus.
Alates 1. jaanuarist tegutsevad hooldekeskused
ühe asutusena, millel on
kaks üksust: Juuru üksus
ja Kaiu üksus. 1. jaanuaril
jõustus ka hooldekodu uus
põhimäärus.

Inge Põlma
Rapla perearstikeskusest on
mõne viimase aasta jooksul
lahkunudkaks perearsti, kelle
nimistuga töötavad asendajad.
Nimistu N0616 kohta puudub
perearstikeskuse kodulehel
praegu üldse igasugune info.
See siiski ei tähenda, et Raplas
oleks üks perearsti nimistu
vähem. “Doktor Argo Läti
ajutise töölt eemalviibimise
tõttu kuni jaanuari lõpuni

teenindab konkreetse nimistu

Tatja-

patsiente hetkel doktor

na Sokolova,” kinnitas Rapla
Perearstikeskuse OÜ juhatuse
liige Kadri Luga.
Aasta tagasi luhtus

Rapla perearstikeskusest on mõne viimase aasta jooksul lahkunud kaks perearsti, kelle nimistuga töötavad asendajad.
Foto: SIIM SOLMAN

Tervise-

ameti konkurss uuele 0-nimis-

kondadesse

tule perearsti leidmiseks. Uut

on viimastel kuudel palju
räägitud. Üks neist on see, et
noored arstid tahavad töötada

nimistut sooviti avada seetõttu, et Rapla perearstid on üle
koormatud, aga konkursile ei
esitatud ühtegi avaldust. Ka

kahele arstita jäänud nimistule ei ole asendaja leidmine
sujunud lihtsalt.

Üks lahendus

andlust proovime vähendada

kui perearst töötab nende

ja et andmed liiguksid arstide

ruumides, kes toetab kuidagi

ja haiglate vahel kiiremini.

teisiti, aga arstid otsustavad

Digiregistratuur, mis käivitub
sel aastal, on üks võimalus, et

ka kõigi muude teenuste põh-

meeskonnas, mitte üksinda.

ämmaemanda- ja koduõenduse teenust. Kui öeldakse, et
perearst on liiga kaugel ja koju
ei tule, siis just koduõendus on
see, mille kaudu saab toetada

Siin on Koppeli sõnul lahen-

neid inimesi, kes haiguse või

inimesed saaksid valida en-

saada on. Ma arvan, et Rapla

duseks tervisekeskused. Rapla

tervisliku seisundi tõttu ei
saa või ei pea arstikabinetti
tulema. Koduõde käib kaugemas külas või metsatalus,”

dale eriarsti aegu võimalikult

puhul hariduse või huvitege-

lihtsalt,” tõi tal mõne näite.

vusega suuri probleeme ei ole,
aga võivad olla mingid muud

tööle

minna,

maakonda tuleb kokku kolm
tervisekeskust – Märjamaale,

Kohilasse ja Raplasse koos
Kehtnaga, aga kogu Eestis

kirjeldas Koppel.
Vastava väljaõppe saanud
pereõde on aga võimeline hin-

Lähtetoetus ja palk

jal, mis vastavas piirkonnas

tegurid.”

Koppeli sõnul soovitakse üle

Ja mis seal salata, lisaks tööja olmetingimustele mõjutab

vaadata ka lähtetoetus noorele

Eesti inimesi jätkuvalt pal-

maapiirkonnas tööle asuvale
eriarstile, mis praegu on 15 000

perearsti residentuuri rohkem

tades või maakonnakeskustes,

eurot. “Seda suurendada või

kui 20 perearsti ja samas

ütles sotsiaalministeeriumi

lühendada kohustuslikku
töötamise aega, muuta seda
paindlikumaks. Kuni ühel

viib Terviseamet igal aastal

-

tervisekeskused

rajatakse rohkem kui 60 tervisekeskust.

Perearsti leidmine ei ole aga

dama seisundi raskust. “Täna

probleem ainult väikestes koh-

tervisesüsteemi arendamise
osakonna juhataja Agris Kop-

pel. Tema sõnul luhtus Terviseametil ka Tallinnas kaks

perearsti nimistu konkurssi.
“Perearstisüsteem on 20
aastat toiminud ja toimib
kindlasti edasi, aga vajalikud
on mõningad muudatused,”
ütles Koppel. “Täna, kui perearsti keskmine vanus on 55+,
peame ilmselgelt olema valmis
selleks, et uute perearstide
leidmine on raskem, hooli-

mata sellest, et üha rohkem
avame perearsti õppekohti
residentuuris ja rohkem perearste iga aasta lõpetab.”
Põhjustest, miks noored
perearstid ei soovi maapiir -

Põhjustest, miks noored perearstid ei soovi maapiirkondadesse tööle minna, on viimastel kuudel
palju räägitud. Üks neist on see, et noored arstid
tahavad töötada meeskonnas, mitte üksinda.
“Tervisekeskuste mõte on see,

et vähemalt kolm perearsti

on võimalik teatud asju ka

palju lihtsam töötada ka 2000-

kaugelt diagnoosida. Inimene
helistab perearstikeskusesse
ja õde inimese jutu põhjal
hindab, kas on vaja kutsuda

se nimistuga, usub Koppel.

vastuvõtule või anda lihtsalt

Perearstide tööd peaks
gendama ka see, et neil on
õigus võtta töölekaks pereõde.

tervisesoovitusi või öelda

töötaks koos.” Koostöös vastu-

tust ja kompetentsi jagades on

ker-

Samas on perearstikeskustel
kohustus laiendadateenuseid.

võima-

“Nad peavad leidma
luse pakkuda füsioteraapia-,

kohe, et kutsuge kiirabi, teie

seisund on nii raske.”
Ühtlasi soovitakse vähenda-

da bürokraatiat, mis praegu
täidab suure osa perearsti tööpäevast. “Kogu statistikaaru-

ganumber. Iga aasta lõpetab

läbi kümneid konkursse, sh
korduvaid.

hetkel ühiskondlikku leppe

“Eks noored perearstid vali-

saavutamiseni, et teatud piirkonnas ka arstidele, eelkõige
perearstidele rohkem palka

vad. Osa kindlasti lähevad ka
Soome, ega meil siin midagi
teha ei ole. Soome on täna ra-

maksta võrreldes Tallinna

kendanud regionaalset erisust

ja Tartu arstidega,” rääkis
Agris Koppel plaanidest, mida

ka rahastamises ja omavalit-

sused, kelle ülesanne on esma-

sotsiaalministeeriumis koos

tasandi arstiabi korraldamine,

perearstide seltsi, Terviseameti ja Eesti Haigekassaga

maksavadki oluliselt rohkem
palka kui Helsingis. Võib-olla

arutatakse.

jõuame Eestis ka selleni, et

Omaette arutamise koht

maapiirkondades on perearsti

on see, kuidas omavalitsused
saavad perearste toetada. “Tegelikult on kohalikud omavalitsused ka täna päris mitmeid

palk kõrgem kui Tallinnas või
Tartus,” rääkis Agris Koppel.
See, kas palgavahe maksab
omavalitsus või riik haige-

asju teinud,” nentis Koppel.

kassa kaudu, on tema sõnul

“Kes ei küsi perearstilt renti,

otsustamise koht.
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Valimisjaoskondade arvu
vähendab kolm valda neljast
Kõik neli Raplamaa valda on kinnitanud eelseisvateks Riigikogu (3. märts) ning Euroopa
Parlamendi (23.-26. mai) valimisteks valimisjaoskondade asukohad. Nagu oodata võis, on
võrreldes 2017. aasta kohalike omavalitsuste
valimisega sisse viidud mitmeid muudatusi.

muu-

Eriti puudutavad need
datused väiksemaid asulaid,
kus tänavu valimispäeval
jaoskonda ei avata. Need
asendatakse nn mobiilsete
jaoskondadega, mis on avatud
ühel või kahel päeval eelvalimiste ajal.

Teemõned asulad, kus valimispäeval valida ei saa. Selle
asemel liiguvad ringi mobiiljaoskonnad,

Hagudi, Kivi-Vigala,
nuse, Ingliste – need on vaid

sed
mis avatakse
nendes kohtades eelvalimiste
ajal. Eesti mastaabis ei ole see
iseenesest ainulaadne. Jaoskondade arvu vähendatakse
ka paljudes teistes paikades.
Ühest küljest on selle vajadusele otseselt viidanudka riigi
valimisteenistus. 2017. aastal
toimunud valimistel olid
mõned jaoskonnad, kuhu oli
registreeritud vaid mõnisada
valijat.

Valimisteenistuse nõunik
Kristi Kirsberg kommenteeris
vahendusel:
“Valimisjaoskondade arvu
vähenemine tuleneb eeskätt
sellest, et haldusreformi järel
vaadati senised jaoskondade
asukohad üle ja optimeeriti
nende arvu.”
Samas ei saa mööda vaadata sellest, et jaoskondade
sulgemine vähendab kodanike võimalust ning võib-olla
ka motivatsiooni üldse kasti
äärde linnukest märkima
minna. Üheks indikaatoriks,
kas tegemist on õige suunaga,
saab olema valimisaktiivsuse
protsent. Neli aastat tagasi,
2015. aasta Riigikogu valimistel oli valimisaktiivsus Eestis

ERR-i

64,2 protsenti. 2011. aasta

valimistel oli sama number
täpselt 63. Loodetavasti ei tule
see protsent sel korral väiksem, kuid juhul kui see peaks
alla kuuekümne kukkuma,
võib ühe põhjusena vaadata
väiksemate jaoskondade sulgemist.

Valimisjaoskonnad
valimiste päeval Kohila vallas:
Hageri, Prillimäe, Kohila

Kohila

Prillimäe

Mobiilsed jaoskonnad
valimiste eel:
Hagudi, Järlepa, Kodila,
Kuusiku, Purku, Kabala (Tamme)

Hageri
Järlepa

on läbi viidud Märjamaal.
2017. aasta KOV-i valimistel
asus praeguse Märjamaa
valla territooriumil kümme
jaoskonda, alles on neid viis.
Võrreldes KOV-i volikogude
valimisega on jaoskondade
arv vähenenud poole võrra:
jaoskonda ei ole enam Teenusel, Haimres, Lauknal, Orgital
ja Kivi-Vigalas.
“Kuna tõmbasime jaoskon-

Hagudi

Juuru

Varbola
Kodila
Alu
Kuusiku
Laukna

Kaerepere
Keava

Raikküla

Märjamaa

Tamme

Kehtna

Sipa

valimisjaoskonnad avatud

Purku

erinevates kohtades,” sõnas

Lelle

Märjamaa vallasekretär Maigi Linna. Laukna külas ja

Kivi-Vigala

Kaiu

Ingliste

Rapla

dade arvu väiksemaks, on
valimised korraldatud nii,
et eelhääletuse päevadel on

külas avatakse

mobiilne valimisjaoskond
esimesel ja kolmandal

limiste päeval.

Valgu

eelva-

Vana-Vigala

Järvakandi

Kehtna vallas puudutavad
muudatused Ingliste ja Keava
asulat. Nendes paikades

takse mobiilsed

avajaoskonnad

kolmandal eelvalimiste

Eidapere

Valimisjaoskonnad
valimiste päeval
Kehtna vallas:
Eidapere, Järvakandi,
Kaerepere, Kehtna, Lelle,
Mobiilsed jaoskonnad
valimiste eel:
Ingliste, Keava

Kivi-Vigala

päe-

val.

Suurimad muutused
Rapla vallas
Võrreldes 2017. aasta

Valimisjaoskonnad
valimiste päeval Märjamaa vallas:
Märjamaa, Sipa, Varbola, Valgu, Vana-Vigala

vali-

miste eelse ajaga on kõige

Mobiilsed jaoskonnad
valimiste eel:
Laukna , Kivi-Vigala

suuremad muudatused aset

leidnud loomulikult Rapla
vallas, mis moodustati senistest Juuru, Kaiu, Raikküla ja
Rapla vallast. Varem oli nii

suurel territooriumil avatud
13 valimisjaoskonda,

seks on neid alles 8.

nüüd-

“Vabariigi valimisteenistus

avatakse Hagudis, Järlepas,
Kabalas, Kodilas ja Purkus
– kohtades, kus varem olid

oli juba varem juhtinud val-

statsionaarsed jaoskonnad.

dade tähelepanu asjaolule, et
valimisjaoskonnad on kohati
liialt vähese valijate arvuga.
Haldusreformi käigus oli

Igas

võimalik

valimisjaoskonda-

nimetatud kohas on

hääletamisruum avatud

eel-

hääletamise ajal ühel päeval.
Lisaks sellele saab valimiste

päeval hääletada valimisjaos-

Nen-

de võrku korrastada,” ütles

konna põhiasukohas.

Rapla vallasekretäri abi Ants
Soodla. Rapla vallavalitsus
võttis selge suuna valimisringkondi suurendada. “Ar-

muidugi ka
K ü s i s i m eomavalitsustel
k as o l ek s
kohalikel
kohalikel omavalitsustel

valijate suhteliselt

tagasihoid-

likku osalemist eelhääleta-

ava-

,

Märkimisväärne muudatus

koos eelhääletamisega ning

Ainukene Raplamaa vald, kus
võrreldes 2017. aasta KOV-i
valimistega ei ole jaoskondade osas midagi muutunud, on
Kohila. Seal on jätkuvalt
tud kolm valimisjaoskonda.

Valimisjaoskonnad
valimiste päeval Rapla vallas:
Alu, Juuru Kaiu ,
Raikküla, Rapla (4)

ja Prillimäel.

vestades valimiste kestust

Kohila vallas
muutusi pole

Raplma

Valimisjaoskonnad Raplamaal

Need asuvad Kohilas, Hageris

Siim Jõgis

Uudise

dele võimalustele lisandub

e-hääletamine.

otstarbekas organiseerida
valimispäeval transport, et
kaugemal elavad inimesed
jõuaksid kindlasti

valimis-

mise ajal, asus vallavalitsus

kasti äärde. Vallavalitsused

seisukohale, et otstarbekas

bussitranspordi

organisee-

suuremad

rimist kavasse ei võta. Pigem

valimisjaoskonnad,” sõnas

soovitati tõsise vajaduse

on moodustada

Soodla.

Mobiilsed hääletusruumid

korral tellida kast valimispäevaks endale koju.

Märjamaa valla jaoskonnad:
1. Valimisjaoskond nr 1 – Märjamaa alev
2. Valimisjaoskond nr 2 - Varbola küla
3. Valimisjaoskond nr 3 - Valgu küla
4. Valimisjaoskond nr 4 Sipa küla,
eelhääletus ka Laukna külas
5. Valimisjaoskond nr 5 Vana-Vigala küla,
eelhääletus ka Kivi-Vigala külas
-

-

Rapla valla jaoskonnad:
1. Valimisjaoskond nr 1 – Rapla,
Tallinna mnt 17a
2. Valimisjaoskond nr 2 – Rapla, Lasteaia
tn 5, eelhääletus ka Kuusiku alevikus
3. Valimisjaoskond nr 3 Rapla, Võsa tn 24
4. Valimisjaoskond nr 4 Rapla, Viljandi
mnt 17, eelhääletamisel ka Kodila külas
5. Valimisjaoskond nr 5 Alu alevik
6. Valimisjaoskond nr 6 – Juuru alevik,
eelhääletamisel kajärlepa külas
7. Valimisjaoskond nr 7 – Kaiu alevik
8 Valimisjaoskond nr 8 – Raikküla,
eelhääletus ka Purku ja Kabala külas
–

–

–

Kehtna valla jaoskonnad:
1. Valimisjaoskond nr 1 – Kaerepere alevik,
eelhääletus ka Ingliste külas
2. Valimisjaoskond nr 2 – Eidapere alevik
3. Valimisjaoskond nr 3 – Lelle alevik
4. Valimisjaoskond nr 4 – Kehtna alevik,
eelhääletus ka Keava alevikus.
5 Valimisjaoskond nr 5 – Järvakandi alev
Kohila valla jaoskonnad:
1. Valimisjaoskond nr 1 Kohila alev
2. Valimisjaoskond nr 2 Hageri alevik
3. Valimisjaoskond nr 3 Prillimäe alevik
-

-

-

Valimisjaoskonnad on alalised ning kehtivad lisaks Riigikoguja Euroopa Parlamendi
valimistele ka kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ja võimalike rahvahääletuste korral.

Sõnumid

16.

ja nuar
2019
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Problem

Raplma

Sõnumid

16.

ja nuar
2019

Ükskõiksuse rõve hais Kohila vallas
Sumedal suveõhtul tabab haisupommi rünnak ootamatult. Ühtäkki on
kogu küla täis õõvastavat lehka ja sunnib palavusest hoolimata aknad
kinni panema. Edasi järgneks justkui terroristide õhitud keemiarelva
rünnaku järgne stsenaarium – kes saab, põgeneb linna, kes ei saa, peab ära
kannatama, kuni tuulpöördub.
See on suvekuudele tavapäraseks saanud olukord Salutaguse külasKohila
vallas, kus kohalik pärmitehas karistamatult kogukonda kostitab hootiste
haisupommidega.
Selliste haisuatakkide käes on kannatanud Salutaguse inimesed ja
kohaliku piirkonna areng juba pikemat aega. Kohalikele jääb silma, et
nii omavalitsus kui ka riiklikud keskkonnaorganisatsioonid on siiani
vangutanud pead, et asi on paha ja lahendust otsitakse, aga mida pole, on
tulemus. Haisu on aastatega vähendatud tänu suurtele investeeringutele ja
pärmitehas ning kohalikud poliitikud on saanud raporteerida arengust.
Aga elanike meelehärmiks on selgunud, et päris haisuvaba õhku sellise
rahamäe sisse arvestatud polnud.
Haiseb küll vähem. Aga ikka haiseb vängelt ning kõikjalt tuleb vastuseks
olla kannatlikud ja oodata.
Ka haisu osas soovitab Salutaguse pärmitehas varuda kannatust, et nad
investeerivad pidevalt haisu vähendamisse jne. Terve mõistus küsib, kas
oodata aegade lõpuni?
Olgu veel mainitud, et niipärmitehase juht kui ka vallavanem kandideerisid viimastel kohalikel valimistel ühes Isamaa nimekirjas.
Kõik kokku kõlab Salutaguse inimeste jaoks justkui kogukonnaga
mittearvestamise musternäide ning must huumor haisvast isamaast.
Haisurünnakutest tüdinenud Salutaguse elanikudsaavad oma pahameelt
väljendada kirju saates nii riigikogu liikmetele kui ka kohalikule omavalitsusele. Küsimus on, mida riigikogu liige või vallavanem selle kirjaga peale
hakkab. Vale oleks arvata, nagu oleks probleem tundmatu riigikogule,
vallavanemale või vastava ala ametkondadele. Aga sinna see võitlus suures
osas jääbki ja ilmselt palutakse edasi oodata. Aga vähemalt seni kestab ka
ühe kogukonna inimeste võitlus ja hääl haisva tõe ning ükskõiksuse kohta.
Kui keegi tahab nuusutada, kuidas lõhnab ükskõiksus, siis üheks näiteks
võiks sobida seesama Salutaguse pärmitehase hais. Ametkonnad on küll
mihklid nõudma ühe lambaga Viikingite külalt loomaaia tegevusluba või
kulutama ligemale miljon eurot töötukassa ja haigekassa nime vahetamisele, aga kui on vaja lahendada ühte kogukonda aastakümneid tõsiselt
häiriv probleem, siis ollakse ühtäkki nii saamatud. Kas see on ükskõiksuse,
korruptsiooni või laiskuse hais?Eks selleleannab vastuse aeg, sest oodata on
vaja mingit müstilist daatumit. Pigem on see vast ikka arguse ja ükskõiksuse
hais. Ettevõtja jaoks on see rahahais, mis kajastub tema kasumireal, ning
kohalikule kogukonnale elukvaliteeti halvendav aroom, mis sunnib sõna
otseses mõttes needma kõiki selle loo suhtes ükskõikseid ametnikke, kes
laiutavad ainult käsi, ning isamaalisi rahvaesindajaid ja ministreid.
Sten-Hans Vihmar

Parempoolseim tossav korsten on kõige suurem lõhnaallikas, näitas mõõtmine. Enamjaolt koosneb
pilv siiski veeaurust.

Salutaguse Pärmitehas
tahab lähiaastail

pärmilõhna
„kinni püüda”
Vivika Veski

Salutaguse elanik kaebab pärmitehasest lähtuva lõhna üle, kuigi mõõtmine
näitas, et elamute juures jääb see lubatu piiresse. Tehase juhtkond võtab siiski
vastutuse ja lubab lõhna vähendada.
Toimetusse tuli kiri, kus Kohila vallas Salutaguse külas mõne

lubatu piiresse. Kas aga ametliku

Toitev inaktiivne pärm

aasta eest kinnisvara soetanud
inimene kurdab pärmitehasest

sõnaga „lõhnahäiringu” puhul
on tegu õõvastava leha või hoopis
meeldiva toidulõhnaga, seda

Talvisel pärastlõunal tuprub Sa-

lähtuva haisu üle.

siiski ükski mõõtmine kindlaks

Keskkon-

nauuringute Keskuse tehtud

määrata ei suuda.

lõhnaaine

Ükski teine kohalik elanik viimase viie aasta jooksul vähemalt

mõõtmine

näitas

selle piirmäära ületamist kirde suunal, kuid külas asuvate
elumajade juures jäi tulemus

avalikult lõhna üle kaevanud

ei ole.

lutaguse pärmitehase korstnatest
paksu valget auru. Kuigi maapin-

nal tundub ilm tuuletu, suundub
lopsakaim aurusammas kindla
joana tehase taha heinamaale.
Tehase juhatuse liige ja tegevjuht Tiina Valk ütleb, et see
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ongi peamine suund, kuhu tuul
korstnatest väljuva auru (koos
võimaliku haisuga) ajab –

kir-

desse. Sama kinnitab Keskkon-

nauuringute Keskuse koostatud
tuuleroos. Elamupiirkond jääb
teisele poole.
Reedel Salutagusel mingit

lõhna tunda ei ole, haisust rääkimata. Sellegipoolest ütleb Valk,

et tehas on kogu aeg võtnud
vastutuse oma tegevuse eest ja
teeb seda ka edaspidi. Eesmärk

on täita seadusest tulenevaid
nõudeid. Seda on ka juba aastaid

tehtud. Siiski möönab tehase
juht, et päris lõhnatult midagi
toota ei ole võimalik.
„
Jah, meie tootmise ümber on
eriline lõhn
see on inaktiivse pärmi lõhn,” selgitab Valk.
„Inaktiivne pärm on taimset
päritolu toiduaine, mida kasutatakse toiduainetetööstuses ja ka
–

otse toiduna.”

Ta toobkontorisse kotitäie kollaseid helbeid. Tegu on inaktiivse
pärmi helvestega, mida näiteks
taimetoitlased kõrgelt hindavad
ja toiduvalmistamiselkasutavad,
kuna helbed sisaldavad valku ja
vitamiine. Paljud pärmitehase
töötajad puistavad neid samuti
lõunapausi ajal toidu hulka.
Helbed maitsevad hästi – veidi

pähkliselt, pisut juustuselt. Et
pärmivalmistamise juures tekkivast lõhnast aimu saada, raputab
Tiina Valk kotti. Sealt hõnguv
lõhn on samuti kergelt juustune.
Valk ütleb, et teda ennast see

ei häiri, kuid näiteks mõnele
tehase töölisele on kodus märkus

tehtud, et vahetagu riided ära.
„Mõnda inimest häirib ka
pagaritööstuse lõhn, teised jälle
peavad seda meeldivaks,” võrdleb Valk. Siiski ei väida ta, et
inimesed peavad lõhnaga

leppi-

ma. „Püüameka seda toidulõhna
vähendada. Tegeleme sellega

alates 2016. aastast, juba enne
kaebust,” selgitab Valk. „See
on ülemaailmne trend ka selliseid lõhnu vähendada, inimesed
muutuvad ju üha tundlikumaks.”
Nõnda on Kanada Lallemandi

kontsern, kuhu AS Salutaguse
Pärmitehas kuulub, probleemi
käsile võtnud.
Kõigepealt katsetati lõhna

vä-

hendamist Slovakkias Trencinis,
kus pärmitehas asub vanalinnas.

Seal õnnestus tänu uuendustele
vähendada lõhna 80 protsenti.
Salutagusel on plaanis üks sellekohane investeering sel aastal

lõpetada ja alustada teisega. Järgmisel aastal on kavas analüüsida,

milline metoodika on tõhusam.
„2021. aastal läheme investeeringutega edasi ja 2022. aastaks
peaks olema lõhnavähendamise
programm tagatud,” lubab Tiina
Valk.

Salutaguse Pärmitehas kuulub alates
mandi kontserni.

AS

Tehases on 140 töötajat, kellest suur osa on kohalikud –
Salutaguselt, Kohilast, Järlepast ning mujalt ümbruskonnast.
Tehas toodab pagaripärmi, inaktiivset kuivpärmi inimtoiduks
ja loomasöödaks ning inaktiivse kuivpärmi segusid õlle-,
piirituse-ja veinitööstustele ning looduslikke taimekaitsevahendeid metsandusele ja haljastusele ja vinassi väetiseks.
Eestisse jääb rahalises arvestuses vaid 6% kogutoodangust.
Vinassist jääb 1/2 Eestisse", 2/3 läheb Soome.

läbi täieliku oksüdeerimise kuni

CO2ni, mis on lõhnatu.

Seadus reguleerib lõhnahäiringut eri maades erinevalt ja

mõnel maal on see üldse

regu-

leerimata. Austrias näiteks on
lubatud kindel lõhnaühikute arv,

Slovakkias on reguleerimata,

Raplma

Sõnumid

2017. aastal omistati Salutaguse Pärmitehasele Raplamaa
parima ettevõtja konkursil töötaja sõbra tiitel.

2018. aastal saavutas tehas Eesti konkurentsivõime
belis 3. koha.

edeta-

16.

ja nuar

Salutaguse Pärmitehase OÜ toodab pärmi melassist, mis on
Leedu suhkrupeeditööstuse jääkaine.
Pärmikuivati, millest põhilõhn lähtub. Üleval on näha kubu, kuhu aur tõmmatakse
ja kust see edasi korstnasse läheb.

Eestis modelleeritakse lõhnatundide osakaalu. Lõhnatunde tohib
esineda kuni 15 protsenti kogu
aasta tundidest. Salutagusel jäid
elumajade juures väärtused 8–12
protsendi vahele.

Mädamuna asemel
pärmilõhn
Salutaguse tehas jääb TallinnaRapla maanteest umbes
leteise kilomeetri kaugusele.
algul võis maanteed
mööda liikudes piirkonda jõudmise ninaga juba eemalt

poo-

2000-ndate

tuvas-

tada. Sellal ei haisenud siiski
niivõrd tehas ise kui solgikraav,
kuhu heitveed suunati.
Sergei Zub tuli tehasesse tööle
1999. aastal. „Siis oli tõesti selline
lõhn, et ...” meenutab ta. „Aga
sellel oli teine põhjus.”
Tiina Valk kolis Salutagusele
1989. aastal ja mäletab sellest
ajast paksu rämedat mädamunahaisu. Erinevust võrreldes
sellase ajaga peab Tiina Valk ka
põhjuseks, miks põlised Salutaguse elanikud ei ole juba aastaid
haisu üle kaevanud.
2010. aastal paigaldati tehasesse aurusti, kus aurustatakse
tootmises tekkivad raskemad
heitveed. Protsessi kõrvalproduktina tekib vinass, mida
mahetalunikud kasutavad mullaparandajana. Valk lisab, et
nende vinassi kasutab ka üks
kohalik mahetalunik ning seegi
võib mõnevõrra lõhnata.
Lisaks paigaldati
aastal tehasesse kolm uut anaeroobset reaktorit, kus heitvett
puhastatakse. Sealjuures tekkiv
biogaas kasutatakse ära oma
hases. Olukorra paranemisel on
oma osa ka uurimistöödel, mida
Zub koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga on teinud. Ka Zubi
doktoritöö on keskkonnateemal.

2013.–2015.

te-

Tehase keskkonnainsener Ser-

gei Zub selgitab, et pärmitootmises põhjustavad lõhna lenduvad
orgaanilised ühendid, mida
traditsiooniliste filtritega kinni
ei püüa. Need tuleb ära oksüdeerida. Seda tehakse osooniga, viies

Problem

1994. aastast Lalle-

Lõhna
vähendamise kava
Kohila valla keskkonnanõunik
Nele Leitaru tõdeb, et kohalikul
omavalitsusel ei ole võimalusi
eriti kaasa rääkida sellistes küsimustes, kuna see on puhtalt
Keskkonnainspektsiooni teema.
„Küll aga hoiame end kursis ning
oleme vajaduse korral vahendajaks ettevõtte ja kohalike elanike

vahelisel suhtlusel,” kinnitab
Leitaru.

Foto: erakogu

Keskkonnainspektsiooni Rap-

lamaa büroole on lõhna esinemise kohta Salutaguse külas laekunud kokku kaheksa kaebust,
neist neli 2018. aasta kevadel ja
neli sama aasta sügisel. Büroo
juhtivinspektor Kristi Leemet
lisab, et kevadel oli kahel juhul
lõhn kaebuse laekumise hetkeks
hajunud, kahel juhul käisid
inspektorid kohapeal. Kõik kaebused on ühelt perekonnalt,
kes on külla hiljuti kinnisvara
soetanud. Umbes nelja aasta jooksul enne seda Salutaguse külast
lõhnakaebusi tulnud ei ole.
Mais laekunud lõhnakaebuse
peale läks Leemet Salutagusele ja
kontrolli käigus tuvastas elumajade vahel mitte väga intensiivse
muundunud pärmilõhna. „Kogu
kontrolliprotsessi olid kaasatud
teavitaja ja tema elukaaslane,
kellega ka teemad läbi arutati,”
lisab Leemet.
Juunis tellis Salutaguse Pärmitehas Keskkonnainspektsiooni
ettepanekul Keskkonnauuringute Keskuselt lõhnaaine mõõtmi-

sed koos saasteainete mõõtmisega. Need viidi läbi juulis.
„Ettevõte püüab leida lahendusi, mis aitaksid lõhnahäiringut
vähendada,” kinnitab Leemet.
Eelmisel nädalal oli pärmitehases kohtumine, kus osalesid
tehase juhid, Keskkonnaameti
poolne loa haldur ja inspektor.
„Rääkisime lisaks muule ka
võimalikest lõhna vähendamise
meetmetest. On erinevaid plaane
ja esmaseid samme juba tehakse.
Hetkel on käsil kahe tsükloni
installeerimine kahele kuivatile, mille tulemusel väheneb
esiteks tahkete osakeste osakaal
ja teiseks püütakse kinni pärmi
tootmisel tekkiv orgaanika, mis
omakorda vähendab lõhna.”
Keskkonnainspektsioonilt läks
eelmisel nädalal tehasele ka
ettepanek vabatahtlikuks lõhna
vähendamisekava koostamiseks.
See tuleb Keskkonnaametile
esitada hiljemalt selle aasta 8.
märtsiks.
„Samuti lubas pärmitehas
teha kokkuvõtte, mis on siiani
lõhna vähendamiseks tehtud. Ja
tehtud on tõepoolest, sest veel
umbes viisteist aastat tagasi
oli haisuprobleem üsna tugev,
mida tunnistab ka juhataja ise.
Kuid siis meenutas see pigem
mädamunahaisu, mis levis üsna
kaugele, hetkel aga on pigem

Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks istutas Lallemand Salutagusele tammeallee.
Fotod:

tunda vahetult tehase juures
pärmile iseloomulikku lõhna,”
kirjeldab Leemet. „Eelneva
põhjal ei saa kindlasti väita, et
asjaga on venitatud ja et ettevõte
pole teinud koostööd ega panustanud probleemi lahendamisse. ”
„Loomulikult ei eita ma, et
tehas on teinud suuri investeeringuid haisu vähendamisse ja

asutused on teinud võimaluste
piires oma tööd. Aga tulemus
on ikka see, et inimesed peavad
hooti haisu sees elama ja see
probleem ei tekkinud eile. See
vastus, et me investeerime ja
otsime lahendusi või mingid
variandid on laual, ei ole enam
kohalike jaoks lohutav,” leiab
suviti Salutagusel elav
Hans Vihmar.

Sten-

VIVIKA

VESKI

Suvel korraldas Salutaguse
Pärmitehas külaelanikele
tiste uste

lah-

päeva,

kus huviga

osaleti. Vihmarit seal siiski

polnud. Samuti pole ta tehasesse
külla tulnud, kui on kutsutud.

Reede pärastlõunal Salutagusel kohatud kohalik naine
jääb tehase võimaliku haisu
suhtes kidakeelseks. „Eluaeg
siin elanud, harjunud kõigega,”
ütleb ta.
Sten-Hans Vihmar on suviti

kodanikuak-

Salutagusel elav
tivist. Ta on olnud mitmes
erakonnas, praegu aga kuhugi
erakonda ei kuulu ega kandideeri ka valimistel. Viimati
kandideeris ta üle-eelmistelkohalike omavalitsuste valimistel

Tallinnas.

2019
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Arvamus

Iga eestlase uue aasta soov võiks olla
vähem
tarbida
rohkem
koguda
ja
Raplma

Sõnumid

aastast igal palgapäeval saadud
summast maksta kindel osa

palgapäeval luua automaatse

tuleviku nimel iseendale.

makse tuleviku kontole. See

Üks osa läheks seejuures

võib tunduda alguses pisut

planeeritust mitmeid eurosid
rohkem. Inimene on juba kord
selliselt toimima loodud, et lihtsam on lubada endale midagi
juurde kui silma jäänud meelepärast ostu keelata. Isegi olukorras,
kus rahakotis selleks tegelikult
piisavalt vabu vahendeid pole.
Kantar Emori hiljutise finantshoiakute uuringu kohaselt
tunnistab peaaegu 70 protsenti
eestimaalastest, et neile küll ei
meeldi laenu võtta ja võlgu elada,
aga mõnikord ei jää lihtsalt
muud üle. Nii olemegi jõudnud

kaasneb kohustus ehk lisaks

selleks, et jätkata pensionieas

keeruline, kuid juba paari kuu

põhisummale tuleb tasuda ka

tänase elustandardiga, ning

möödudes harjub sellega ning

intressid.

teine osa igapäevase likviidse
puhvri tarvis. Selleks, et vajadusel juba homme oleks sealt

kogutud vahendid, mis annavad

olukorda, kus Eestis on ühe
elaniku kohta keskmiselt 7500

sissetulek tassitakse poodidesse

Lisaks vajaminevale kulutatakse
nõnda iga poeskäiguga esialgu

16.

ja nuar
2019

ostusumma pikema aja peale
tulevikus. Teadvustamata jääb
seejuures tõsiasi, et igal tehingul
on oma hind – järelmaksuga

ikka selleks, et teel sinna jääb
riiulitel ette hulk ahvatlusi.

Linda Willmann
Luminori kontode ja hoiuste
tootejuht Baltikumis

Toidupoes

käies taban end
sageli mõttelt, et kaupmehed oskavad vajutada
õigetele nuppudele

ja

kasutada ära inimeste emotsioonidest lähtuvat tarbimist. Selle
kõige lihtsamaks tõestuseks on
uuringud, mis kinnitavad, et
toidupoes ostukorvi sattuvast
kaubast kuni veerand on selline,
mida inimesed algul osta ei
planeerinud.
Mõelge ise, miks muidu on
näiteks piim või leib viidud poe
kõige kaugemasse nurka. Eks

euro ulatuses laenukohustusi.

Soov kohe tarbida toidab hästi
ka järelmaksu pakkujaid.

Täp-

selt samal põhjusel, et inimene
valib ikka ja jälle tee, mis toob
rohkem naudinguid ja heaolu

enjärelmaks

tänasesse päeva. Lihtne on

dale põhjendada, et

annab võimaluse igakuist

eel-

arvet mitte puutuda ja jagada

Murettekitav

on säära-

ootamatuste tarbeks midagi
võtta ja kasutada.

ne mõtteviis ainuüksi

seetõttu, et tarbimis-

keerisesse on

sattu-

Võrreldes

nud suur hulk muidu rahaliselt
heal järjel olevaid inimesi, kes
võiksid ilma igasuguse probleeigakuisest sissetulekust tuleviku
tarbeks kõrvale panna. Paraku

sellist harjumust pole ning kogu

Finantsilise vabaduse saavutamiseks võiks iga

kolmekor-

la-

ning võetakse tarbimislaenuvõi
järelmaksu näol veel lisagi.

eestimaala-

ne uue aasta eesmärke seades
mõelda tõsiselt sellele, kuidas
kindlustada oma pikaajalisem
tulevik selliselt, et see oleks
turvaline ja helge. Kellel veel

alus-

püsivat säästmisharjumust pole,
soovitan selle tekitamiseks uuest

lisaks kasvavad märkamatult
kindluse tulevikuks. Püstitades
endale kindla

eesmärgi, on

ka märksa hõlpsam ülekanne
enda tuleviku kontole sooritada.

2009. aastaga

on tänaseks
distunud ka summa,
mis seisab eestlaste
arvelduskontodel. Sellega on
loodud hea lähtekoht tarbimise
vähendamiseks ja kogumise
suurendamiseks. Erinevaid
hendusi selleks on palju, näiteks
sobiva kogumisarve leidmisel
kaaluvad sageli mugavus ja lihtsus üle ka raha hoiustamise eest
saadavad intressid. Peamine on
hoopis see, et kogumist
tades tuleks läbi mõelda oma

mita kasvõi kolmandiku oma

sele kaasa, näiteks võiks kohe

Niisamuti tuleks ette planeerida
väljaskäigud, sest ka see säästab

rahakotti.
Rahatarkus seisneb nimelt
et finantstoimingud
peavad olema tasakaalus. Nii

selles,

kogumine kui ka järelmaks on
vajalikud. Viimase kasuks räägib, et see on ainult ühe teatud
eseme ostmiseks. Kogumise
puhul on võimalus kasutada
sääste laiaulatuslikumalt. Küll

on aga oluline järelmaksu puhul
meeles pidada lisakulu intressi

näol ning küsida endalt, kas see

võimalused ja mitte alustada
kõige väiksema summaga.
On päris palju häid nippe, mis

ost on tõesti hetkel hädavajalik.
Täpselt samuti tuleks endalt küsida ka toidupoes järjekordset

aitavad eesmärgi saavutami-

emotsiooniostu korvi tõstes.

Mida oodata 2019. aastal majanduses?
on olnud kättesaamatu tulemus
ka viimase 20 aasta jooksul.

20,0

Keskmine brutopalk on sama
aja jooksul kasvanud 23%. Isegi
mediaanpalk, millest pooled vähem ja pooled rohkem teenivad,
küündib nüüd 1000 euroni. Kuid

17.5

kas head ajad on nüüd tõepoolest
lõppenud? Etteruttavalt võib
nii vist tõesti öelda, kuid see ei

tähenda tingimata, et Eesti inimeste käsi peaks käima halvasti.

Mihkel Nestor
SEB majandusanalüütik

Eksport toetab
majandust aina vähem

Eelmise

aasta lõpus puhkenud ärevus majanduse
tuleviku suhtes on

vä-

hemasti aktsiaturgudel

leevenenud. Teisalt on majandus-

kasv aeglustumas nii Eestis kui
ka maailmas ja tulevikuplaanide

tegemisel on mõistlik seda silmas
pidada.
2019. aastale on majanduselus
vastu mindud ootusärevalt, kuid

rõhk on kindlasti sõnal „ärev“.

Kuigi finantsturgudel detsembris aset leidnud verevalamine
puudutas keskmist eestlast vähe,

loetakse sellealaseid uudiseid
siiski usinalt ja tuletatakse

meel-

de kümne aasta taguseid aegu.
Eks põhjustab elevust seegi, et

viimastel aastatel on meil ju
läinud väga hästi. Eesti

sisema-

janduse kogutoodang on kolme
aastaga tõusnud 12%, mis mõne
jõuka Lääne-Euroopa riigi jaoks

Üks

alanud aasta suurimatest murekohtadest
on väljavaade väliskaubanduses. Kuigi
ekspordi osatähtsus majanduses
on viimastel aastatel vähenenud,
moodustas see mullu endiselt
umbes 75% SKPst. Lihtsamini
öeldes tähendab see, et väga
suur osa Eesti ettevõtetest ja
inimestest sõltuvad sellest, kui
varmalt ollakse välisriikides
valmis meie loodud tooteid ja
teenuseid ostma. Esimeses ei
ole me viimastel aegadel üleliia
edukad olnud.

Kuigi eurodes mõõdetuna kasvas kaubaeksport mullu

hästi,
selgub numbreid lähemalt uurides, et valdavalt panustas sellesse
erinevate kütuste – naftasaadused, põlevkiviõli, puidugraanulid
ja elekter – müük. Korrigeerides
ekspordinumbreid

hinnakasvu-

valise tööinimese vaatevinklist
võttes väga hea – hõive on kõrge,
palgakasv kiire ja see olukord
jääb püsima ka 2019. aastal.

15,0

12.5

Lisaks avardab inimeste tarbi>

10,0

—

7.5
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0,0
-2,5
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jaan

Ehitus

—

Tööstus

tulumak-

misvõimalusi endiselt
sureformi mõju. Et paljud töötajad ei osanud oma 2018. aasta

täpseid sissetulekuid ennustada,
läheneti tulumaksuvaba

miini-

mumi deklareerimisele pigem
konservatiivselt. Seetõttu peaks

maksuameti andmetel tulumaksutagastused ulatuma tänavu

rekordilise 130 miljoni euroni.
apr

juuli
2017

okt

jaan

apr

juuli
2018

Kuigi osa sellest summast liigub

okt

kindlasti ka säästudesse, saab
panus tarbimisse olema siiski

Eri sektorite majanduslik kindlustunne, indeks.

märkimisväärne.
Teisalt annavad mitmed

ga, siis 2018. aasta III kvartalis
Eesti ekspordikasv püsihindades
lausa peatus. Väljavaade pole
liialt hea ka selleks aastaks. Eesti

peamiste kaubanduspartnerite,
Soome ja Rootsi majanduskasv
saab prognoosi järgi olema aeglasem ja seetõttu ei kasva
ses tempos ka Eesti ettevõtete

endi-

sellesuunaline müük. Lisaks on
mitmed suurematest eksportööridest seotud Põhjamaade
kontsernidega, kelle tulevikku
mõjutab mitte niivõrd koduriigi
kui suurte majanduste nagu
Saksamaa või Hiina käekäik.
Just neist riikidest on tulnud aga
mitmeid ettevaatlikuks tegevaid

suur-

signaale.

L isaks

indi-

kaatorid märku majandusosamajandusžargoonis

„tsüklilisteks“ kutsutavatele probleemidele ehk
turu hetkenõudlusele
mõjutavad meid aga ka „struktuursed“ probleemid – mitme
lihtsama töö tegemiseks on Eesti
muutunud liiga kalliks. On selge, et kui mediaanpalk riigis 10
aastaga sisuliselt kahekordistub,
muutuvad mõned äriplaanid seeläbi kahjumlikuks. Iseenesest
on see nähtus tervitatav, kuid
mõne suure tegija lahkumine
Eesti turult võib majandusse
jätta paraja augu.
Positiivse poole pealt jääb majandust toetama sisetarbimise
kasv. Seis tööturul on täna ta-

liste konservatiivsemast vaatest
tulevikule – aeglustunud on
automüük ja tempo raugemisest
kinnisvaraturul annab märku välja antud ehituslubade

kahanev arv. Nõrgenenud on
ka majanduslik kindlustunne,
kuigi ajaloolises plaanis on
inimeste usk tulevikku veel
tugev. Erinevalt 2008. aastast ei
iseloomusta tänast Eesti majandust aga üleliigne laenamine,
mis võimaldab majandusel

aeg-

lustuda sujuvamalt.
Kokkuvõttes näib, et selleks
aastaks jagub majandusel veel

piisavalt inertsi, et kellegi elu
liialt ebamugavaks ei muutu.
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Lepiku farmi peremees Kaupo Kauri.

Kuigi mitmel

loomakasva-

turul ikka on. Saab juurde osta kui

tajal tuli mulluse põuase
suve järel üle hulga aastate

loomasööta talvevaruks

mullakihiga kõrgemad paepealsed
põllud kippusid tõsiselt ära kõrbema,
madalamal ja niiskemal maal samas

sügis.
Vivika Veski
„Suve keskpaik oli väga masendav ja
muserdav,” tunnistab Kehtna vallas
Saksa külas asuva Lepiku farmi
peremees Kaupo Kauri, „aga sügis
leevendas olukorra. Hilissügisel veel

rohi kasvas, oktoobris sai silo teha.”
Nüüd võib ta kinnitada, et tema
sadakonnast lüpsilehmast ja peaaegu teisest samapaljust noorloomast

koosnev kari saab kevadeni kenasti
söönuks.

Sama võib öelda ka Rapla vallas
Raka külas asuva Sunda talu

pe-

remees Üllar Müts, kellel vajab
laudas ninaesist 55 lüpsilehma ja 60
noorlooma. Temal tuli aga juurde
osta ligi kolmandik söödast. Üle 20
aasta talu pidanud Müts tõdeb, et ta
esimene kord üldse oma mäletamist

mööda ostis talveks heina ja silo.
Sunda talu kasutab ligikaudu 200

hektarit maad ning vaid kümmeviisteist protsenti sellest on vilja all,
ülejäänud on rohumaad. Tänu sellele
on õnnestunud seni alati põhisööt

ise kasvatada. Kuna häid karjamaid
leidub ka lauda lähedal, käivad Sunda
talu lehmad suviti õues. Tänavu tuli
neil aga suurem osa aega sees olla,
sest karjamaalt polnud midagi võtta,
kuna rohukasv oli kuivaga sedavõrd

nigel.
Õues käivad ka Lepiku talu

Kaiu LT juhatuse liige Margus Muld.

loo-

mad ning tegid seda kuigipalju ka
möödunud põuasuvel, kuna talu saab

lisatoetust loomade heaolu meetmest,
mis kohustab loomi suvel karjatama.
Kauri tõdeb aga, et seekord käisid
lehmad eeskätt jalutamas, süüa tuli

laudas iga päev lisaks anda.
Müts räägib, et mõnevõrra

paran-

das Sunda talu põldudel olukorda
see, et nad teevad seal viljavaheldust,

kasvatavad vaheldumisi vilja ja
heintaimi. „Iga aasta uuendame

rohumaid, muidu oleks ikka väga
hapu olnud,” tunnistab mees. Karja
vähendamisele ta vaatamata keerulisele olukorrale siiski ei mõelnud.

„See pole lahendus,” ütleb ta kindlalt.
Lepiku talu kasutada on 160

hek-

tarit rohumaad, teravilja nad ei kasvata, seega jõusööda ostab talu alati
lisaks sisse, seekord tuli aga pisut ka
Männiku talu peremees Priit Tähe.

heina lisaks osta. „Söödapakkujaid
Fotod: SIIM SOLMAN

Kauri. Mullune suvi näitasKaurileka
seda, et olukord võib olla piirkonniti
väga erinev. Mõnest põllust käib
masabin üle, teisale ei jõua. Õhukese

vih-

hulle-

juurde osta, päästis
mast olukorrast välja ilus

Sunda talu peremees Üllar Müts.

vaja, muidugi suuremate karjade ja
kogustega on see keerulisem,” ütleb

rohi siiski kasvas. Samuti on osa
heintaimi põuakindlamad kui teised,
näiteks talub lutsern kuivust päris
hästi, aitab kuivemat aega üle elada,
koges Kauri.

Mahedast tuli loobuda
Kehtna vallas Ohekatku külas Männiku talus piimalambaid pidavad
Priit ja Kaisa Tähe kartsid suvel
vahepeal isegi seda, et tuleb karja
söödapuuduse tõttu vähendada. Nii
kaugele asi siiski ei läinud, ent neil
tuli siiski loobuda mahetootmisest.
Põhjus oli selles, et piimalambad
vajavad väga kvaliteetset sööta ja
mahedana seda Eesti turul lihtsalt
piisavalt ei leidu. Või siis läheks
selle välismaalt ostmine nii kalliks, et
ajaks tarbija jaoks hinna talumatult
kõrgeks.

„Piimalammas ei ole kõige lihtsam
loom kasvatada ja vajab suurel määral jõusööta juurde. Mahesertifikaadiga jõusööta on aga Eestis pakkuda
väga vähe ja väga kehva kvaliteediga.
Kui ise ei kasvata, on õnnemäng, kas
saad või ei, ja lõpuks kannatavad
loomad, kui ei saa piisavat kogust
piisava kvaliteediga sööta,” räägib

Kaisa Tähe. Ta ei välista siiski
mahedale tagasiminekut, kui olukord
paraneb, sest rohumaad on neil
endiselt mahedad.
Põuase suve tarkus Männiku talu
pererahva jaoks oli see, et tuleb söödavarumiseks oma tehnika soetada ja
ise teha. Nimelt sügise poole, kui rohi
hakkas lõpuks kasvama, polnud enam
tehnikat kusagilt võtta, sest kõik olid
oma põldudel sellega ametis.
„Veel jätkuvalt ostame sööta juurde, aga tõenäoliselt saame talve üle
elatud,” ütleb Tähe. „Olen kuulnud,
et ka teised loomakasvatajad on
saanud selle kriitilise koguse kätte,
et loomad ületalve pidada, ei ole
kuulnud, et keegi kombinaati viiks
loomi söödapuuduse pärast.”
Paraku peab perenaine tõdema, et
sisseostetud sööt ei osutunud kuigi
kvaliteetseks. Näiteks on osa silo
hallitanud, ei ole korralikult fermenteerunud. Ta kahtlustab, et mõned
söödatootjad kasutasid ära olukorda,
kus loomakasvatajad olid hädas,
ja paiskasid turule ebakvaliteetset

2019

sööta.

Samuti teeb sel aastal muret sööda väga kallis hind. „Loodan, et
söödahinnad sama kõrgeks ei jää,
kui järgneb normaalne aasta. Kuigi
Eestis kipub nii olema, et kui korra
kõrgeks lähevad, siis jäävad,” ütleb
naine muiates.
Kaisa Tähel on loomadega töötamise kogemus ka Saksamaalt. Nõnda
peab ta ebaloomulikuks siinset olukorda, kus loomakasvatajad peavad
tingimata ise sööta kasvatama, kuna
turult ei pruugi piisavalt head saada.
Ka Männiku talul polnud alguses
kavas ise kasvatada, aga ei jäänud
muud üle. Saksamaal oli sööt samuti
kallis, aga praegu on see samas
hinnas kui Eestis või isegi veidi
odavam, põllumajandustoetused on
samas kõrgemad, võrdleb Tähe. Ja
sööda kvaliteet on seal parem.
Samuti tunneb Kaisa Tähe Eestis
puudust ühistulisest tegevusest.
Näiteks Saksamaal oli väiketaludel
tehnika sageli mitme peale. „Miks
peab väiketalunik kogu masinapargi
ostma?” imestab ta.
„Aga me oleme ise selle tee valinud,

et

peame piimalambatalu ja

teeme

seda Eestis, mitte Saksamaal, seega
peab hakkama saama,” nendib naine.
Lüpsilambaid on Männiku talus
praegu 45 ja maad kasutada 25 hektarit. Lambakasvatusega alustasid nad
2016. aasta suvel.

Kolmas niide ja mais
Suurfarmi Kaiu LT juhatuse liige
Margus Muld hindab ettevõtte
sellesuvise söödavarumise piisavalt
heaks. Ta tunnistab siiski, et suvel
oli tal vahepeal tõsine hirm nahas,
nagu ka paljudel teistel, ja seda mitte
üksnes Eestis, vaid mitmel pool
Euroopas. Murehääli heinasaagi üle
kostis nii Saksamaalt kui ka Soomest.
Nüüdseks on need siiski vaibunud ja
paistab, et kõik on leidnud lahenduse,
märgib Muld.
Kaiu LT-s oli esimene niide päris
hea ja nad said plaanitud silotonnid
kätte. Teine niide
oli põua
tõttu hästi kehv. Kolmas niide tuli aga
juba väga hea, samutikasvas sel suvel
kenasti mais, sest maisile kuumus
sobis. „Hirm oli suur küll, kui teist
niidet nägime, aga kolmas niide ja
mais päästsid,” räägib Muld.
Kaiu LT kasvatab ise rohusööda,
heina, põhu, maisi, osa teraviljast.
Sisse ostavad nad teramaisi, rapsikoogi, soja. Kaiu LT-s on 680 lüpsilehma
ja toodangutase on seal ligikaudu 43
liitrit looma kohta, samas kui Eestis
tavaliseks keskmiseks peetakse 30
liitrit.

see-eest
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Ellujäämiskunst
Kädva küla moodi
Killuke Kädva külast kõrgustest vaadatuna.

Helerin Väronen

Enne haldusreformi Rapla maakonna Käru valda kuulunud Kädva küla kuulub
nüüd koos Käruga Türi valda. Vaatamata teisele maakonnale on see küla ikka
selle maakonna rahvale oma ja ei ole ka sealsed inimesed ära harjunud järvamaalaseks olemisega.
Käisime Kädva rahval eelmisel
reedel nende kunagises koolimajas, praeguses seltsimajas külas,
et kuulda kohalike inimeste
muredest ja rõõmudest. Maja
ise oli mulle varasemast tuttav

tänu paari aasta tagusele ellujäämisretkele, mis lõppes kosutava
sauna ja söögilauaga just selles
samas majas. Nii et teadsin juba,
et maja on mõnus ning selle pererahvas ütlemata soe ja südamlik.

ini-

Kohale oli tulnud seitse
mest, kellele viisime ka meie
lehte lugemiseks ja lehe kohta
jagus neil vaid kiidusõnu. Võrreldes nende uue kodukandi
maakonnalehega on meie oma

külarahva sõnul palju paksem,
pakkudes väärt lugemist ja ka
filosoofilisi mõtteterasid.

Kui vaid selle tee
korda saaks
Peamine mure, mis Kädva küla
rahval praegu on, on seotud transpordi ja teedega. Praegusesse uude
vallakeskusesse Türile ei vii otse
mitte ühtegi bussi. Oma autoga
sõites võtaks see teekond aega
pool tunnikest, kuid kellel seda
pole või on juhtumisi katki, peab
Türile saamiseks minema bussiga
Kärru, Lelle või Raplasse ning
sealt edasi rongi või bussiga. Heal
juhul kestab selline sõit natukene
üle tunni, kuid enamasti tuleb
arvestada üle kahe tunni kestva
sõiduga.

Kädva külamaja on koht, mida hoitakse ja armastatakse ka väljaspool küla.

Türi poolelt ollakse murega
kursis ja just nüüd on õige aeg
sellega tegeleda, kuna praegu veel
kehtib Rapla bussifirmal leping,
millega nad ka Kädvale sõidavad.
Kuid kui see lõpeb, siis ei ole
külarahvas kuigi kindel, kas buss
hakkab Rapla maakonna piirist
nende juurde sõitma või mitte. Ja
üks konks on kogu loos veel.
“Täna on see eriline süsteem,
see suurepärane tasuta transport,
mis praegu asja huvitavaks teeb,
üks piirkond on tasuta, teine ei
ole tasuta, “ sõnas Tarmo, kes teab
täpsemalt, mida ja kui palju Türi
poolel nende murest teatakse. Ta
lisab, et eks asi ole kooskõlastamises. Selge on see, et ühendust
Raplaga ei saa Kädva rahvalt ära
võtta ja kui tuleb uus leping, siis

bussid, mis liikuma hakkavad,
peavad olema kooskõlas rongiaegadega.

Kädval ei ole poodi ega kooli,
postkontorit ega arsti, kõige jaoks
tuleb kuhugi sõita.Kuid isegi isikliku transpordiga kaugemale minek võib peavalu tekitada. “Maal
on ilus elada, kui vaid saaks selle
tee korda. Ega see maainimeneole
viletsam kui linnainimene. Tema
väärtus on täpselt samasugune,
kui on linnainimesel,” sõnas Evi
ja rääkis, kuidas näiteks paar
aastat tagasi ei saanud rahvas ei
Käru ega Lelle poole, kuna autod
istusid lihtsalt nende kruusateel
poris kinni. “Praegu ei ole nii
suurt katastroofi, on isegi hea, et
tallavad tee kinni, aga kevadel on
kõige hullem, kui tassitakse metsast viimast,” lisas Tarmo juurde.
Ühel nõul on kõik, et tee on
maainimese jaoks kõige tähtsam.
Ilmselt hakkaks nii mõnigi suvilaomanik stabiilselt seal elama
ja tööl käima, kui teed masinaid
ei lõhuks või auto sinna kinni ei
jääks. Tee sõidukoormust on küll
uuritud, kuid mõõtmine lõppes
vahetult enne kruusavedu. Kasutuskoormus oli aga väike, nii et
musta katet vajavate kruusateede
järjekorras on Kädva asukoht
päris nutune. Kuid nagu kohaletulnutegi seas kõlas, on juba
Riigikogu liikmedki välja öelnud,
et maal elamine on luksus.
Ja selles “luksuses” elavad
enamasti pensionärid, kuna lastega pered on suuremas osas
lahkunud.Kuid ega iga pensionär
kodus passi. Seltskonnaga liituski
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Need vähesed väikesed lapsed, kes külla jäänud on, käivad Käru lasteaias. Ja mitte
bussi, vaid autoga.

Kohila
Enam kui tunni

jooksul käisid laua tagant
läbi teemad teedest ja transpordist kuni
laulmise ja sütelkõndmiseni välja.

Juuru

Fotod: SIIM SOLMAN

Rapla
Kaiu

Raikküla
Kädva

Märjamaa

Käru

Praegu veel sõidavadKädvale bussid,
kuidkas ja kuidas
needtulevikus sõidavad,on veel lahtine.

Kädval elav pensionärist vokaalpedagoog Leelo, kes seniajani tööl
käib ja seda mitmes kohas. Tal on
sagedasti vaja Viljandisse ja Tallinnasse sõita ning järgmine päev
ootas teda juba Tartusse minek.
Oma autot tal pole. Ühistranspordiga liikumine on aga kaootiline,
kuna rongiajad muutuvad või
jäetakse mõni rong üldse ära. Sel
aastal satubki ohtu tema Viljandis
töötamine ja samuti on probleem
Kädvale tagasisaamisega. Ta peab
kas Lelles või Raplas selleks kolm
tundi ootama.
Tarmo ütles Leelo juttu kuulates
lause, millega olen isegi päri:
“Siit iga päev ühistranspordiga
tööl käia, see on medaliväärne
tegu.” Ja viie aasta jooksul ei ole
Leelo kordagi tööle hiljaks ka
jäänud, kuigi olukordi selleks on
oi kui palju olnud. Leelo meenutab
näiteks paari aasta tagust korda,
kui tee oli täis tuisanud, lumi oli
põlvini, kuid bussile ta lõpuks

tantsupeo jaoks, nii et Tarmo
leidis, et Leelo vajadus liikuma
saada tulebki teede kordasaamise

projekti ette panna. “Selleks, et
sina liikuma saaksid, on meil ju
teed vaja.”
Lelle bussipeatuse asukoha

muutmise kohta on ka Leelol

üht-teist öelda. Nimelt on see tema

arvates pandud kõige kitsama
koha peale, kus bussist väljudes on

inimene sisuliselt kraavis. Puudub
ka tuulevari, mis eriti lumistel ja

vihmastel ilmadel tunda annab.
Tarmo sõnas, et see Lelle peatus

on vallas pikalt teemaks olnud ja
nad ajavad spetsiaalselt ka platsi

lahti, et buss saaks ringi keerata
ja paremas kohas peatuda, kuid
seda võimalust kasutavad pigem
vanemad bussijuhid, nooremad

mitte.
Bussijuhid saavad veelgi

krii-

tikat, kuna ei näita sageli üles
inimlikkust, peatudes ettenähtud
kohas, mitte seal, kus inimesel

siiski jõudis. Seda tänulikum on

lühem maa kõndida oleks. Samuti

Leelo selle eest, et Türi vald on

ei arvesta bussijuhid sageli Lelles

ette võtnud ja ajanud lahti ka
väikesed külavaheteed majadeni
välja. Need teed olevat mõne sõnul
isegi paremini aetud kui riigiteed.
Järgmisel päeval Tartusse

sellega, et inimestel läheb rongilt
maha tulles bussini jõudmisega
aega, ja sõidavad lausa nina alt
minema. “Tegelikult on inimlikkus iga rea pealt kadunud, eriti
bussijuhtides, kes peaks justkõige
inimlikumad olema. Ei tea, kas
bussijuhtidele peaks koolitusi
tegema või lisatasu andma, et nad

saamiseks tuleb Leelol ärgata
veerand viiest, kütta maja, sööta
koerad, kass ja linnud ning minna
siis Lelle teeristi bussi ootama.

Kuid sinna ta Kädvalt mineva
bussiga ei riski minna, kuna kui
see hilinema juhtub või järgmine
buss varem saabub, on Tartusse
saamine suures ohus. Leelo aga on
oluline inimene tulevase laulu- ja

inimlikumad oleks,” lisas Leelo
jutule juurde Eha.

Tarmo ütles omakorda, et vanasti, eelmise bussifirma ajal oli
talle öeldud, et bussijuhtidel on nii
raske, sõidavad odava raha eest ja

Kehtna

Järvakandi
Vigala

hakata siis veel inimlikkust neilt

nõudma...
Vana puud
enam ei istuta
Seoses sellega, et Kädva ei ole
Raplamaa osa, kihvatas Ehal.
Ta on iga aasta korraldanud
mesinduskursusi ja saanud sellest ka Raplamaa ürituste lehel
kuulutada, kuid tänavu enam
mitte, kuna nad pole enam Raplamaa. Kuid kohal käivad seal ikka
Raplamaa inimesed. Uues vallas
oleku kohta lisas Eha, et tema on
juba korra läbi elanud mineku
40-aastasena täiesti võõrasse
kohta. “Sind ei võta keegi omaks,
katsu sa vana puud istutada. Sa
sured enne maha, kui sind omaks
võetakse. Ja meie oleme siin
lükatud täiesti võõraste hulka.”
Järvamaa päeva külalaulude
konkursi nad küll võitsid ja tänu
sellele üritusele suheldakse nüüd
tihedamaltVäätsa eakatega. “Lakume üksteise liitumishaavu,”
nagu Eha sõnas. Kuid väätsalased on ikkagi järvakad olnud
ka enne Türiga liitumist. Kädva
rahva arvates oleks õige olnud,
kui Kädva oleks läinud Kehtna
valla alla ja Vahastu Järvamaa
alla, mida ta on ka ajalooliselt

ol-

nud. “Käru vald oli üks tore vald,
üleni mahevald, “ kiitis Eha veel
kunagist koduvalda ja lisas, et
seal toimunud pensionäride peod

olid parimad. Kuid selle aasta
uue valla pensionäride peost nad
isegi ei kuulnud.
Mida haldusreform muutnud

ei ole, on Kädva külamaja külastatavus. Türi vald külastab seda
tihti, pidades seal oma koosolekuid ja nõupidamisi. Sealset

Jätkates toredate üritustega,
mis Kädval toimuvad, on kõige
tähtsam muidugi Jüriöö jooks.
Iga aasta on ühiselt ka vabariigi

loodust käivad nautimas lausa

aastapäeva peetud, kus seekord

rahvusvahelised seltskonnad,
näiteks hollandlased, taanlased, prantslased ja venelased.

kaasatakse ka väätsalased. Nen-

Samuti käib Andres Lääne oma

matkagruppidega seal. “Majal
on lahke pererahvas, müts maha,
et need naised siin jaksavad.
Kolm naist hoiavad maja puhta
ja majandavad seda,” kiitis Eha
pererahvast.

Traditsioonilised üritused
jätkuvad
Rääkides veel sellest, mis on
hästi ja mida toredat on tehtud,
tuleb peale külalaulu konkursi
kohaletulnutel meelde eelmisel
aastal toimunud ühislaulmine.
Selle tarbeks oli neil kokku
köidetud oma laulusalmik, milles
küll ei olnud kõiki neid laule,
mida Tallinnas lauldi, kuid sisaldas just neid, midarahvale tõesti
meeldib kaasa laulda.
Seoses laulmisega lisab Leelo
küll vahele, et laulupeo kava
läheb iga aastaga aina raskemaks
ja see on ka põhjus, miks teda
ikka veel vajatakse. Lood on
keerulised nii lauljatele kui ka
kuulajatele, kes neid tahaks kaasa laulda. Öeldakse küll, et taset
tuleb tõsta, kuid seda tõstetakse
liiga palju. Eeskuju tuleks võtta
Lätist, kus antaksegi vanakestele
kergemad laulud, kuid samas on
nad laval aukohal.

dega koos peeti ka lõikuspüha,

mida iga aasta peetakse suurelt.
Traditsioonilised j õululaadad on
aga aina väiksemaks jäänud. Sel
aastal ostjaid ei olnudki, kuid ega
see rahvale korda läinud, vaid
oldi õnnelikud sellegi üle, et sai
omi asju tuulutada ja teistele

müüjatele näidata. Kädvalt lähevad läbi ka paljud rattamatkajad,
kuigi need teed ei ole ratturite
jaoks justkõige sõbralikumad.
Paljud käivad ka joogas, mida

annab Jaana Kala, kelle kohta nii
mõnigi sõnas, et ta on maailma
parim. Varasemast loomaarstist
on saanud massöör, kes 15 aastat
juba hiina meditsiini õpib. Tema
eestvedamisel viidi

üle-eelmine

aasta läbi ka sütelkäimine. Evi

rääkis, kuidas nad olid selle
tarbeks pidanud mitu ruumi puid
ära põletama, ja kõndimise

juur-

dekäisid ka laulud. See on olnud
ka üks neist üritustest, kus oli
rohkem noori näha. Kuigi alguses tundus, et Kädva külarahval
on rohkem kurtmist kui rõõme,
see maarahvas tegelikult
tugevast puust, mis muredel end
nii kergesti painutada ei lase ja
alati ka toredat tegevust leiab.
Kädvalt lahkudes õnnestub
on

kohata ka üht ema lapsega jalutamas ning näha tõestust selle

kohta, et bussid Kädvalt liiguvad.
Veel.
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Grossfürst

leidis tänu Kaitseliidule
enesekindluse
Aasta alguses valiti üheksandat korda aasta kaitseliitlast ja
naiskodukaitsjat, kus ka Raplamaal olid oma nominendid
väljas. Rapla maleva nominent oli Rebeka Grossfürst,
Kehtnas üles kasvanud ja seal elav noor naine, kes oma
igapäevaelus on hoopiski Tallinna keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja.
Kuigi Rebeka peab ennast introverdiks, kes väga nalja
ei tee, tõestas intervjuu temaga, et tegelikult on ta väga
naerusuine ja avatud inimene.
Helerin Väronen

parem kui tema (naerab).

Mille eest sind täpsemalt aasta
kaitseliitlase tiitlilenomineeriti?
Ega ma ka täpselt tea, millised
on need kriteeriumid, mille järgi
valitakse. Ma tean, et seal on ajaline
kriteerium, kui kaua sa pead liige
olema. Kuna ma olen hästi aktiivselt
käinud õppustel, kõigest osa võtnud,
ju siis selle eest. Kuigi on ka väga
palju sellist, mida ma veel ei ole
teinud. Ma ise ei oodanud seda, et nii
vara tuleb selline tunnustus.

Ja nüüd oled parem temast?
Nominendiks sind ju esitati.

Selles suhtes küll, kuid tema on
ikkagi auastmelt kõrgem ja jõudnud
kaugemale.

Mis su auaste on?
Hetkel olen kapral, üks kriips. Aga

mul on nüüd läbitud nooremallohvitseride kursus Kaitseliidus (NAKkl).

Selle läbisin eelmine aasta. Nüüd
on vaja teha praktika ja siis saan

nooremseersandiks. Siis tuleb teine
kriips juurde.

Mida sa näiteks ei ole üldse
teinud?
Näiteks spordivõistlustel osalenud.
Ja noorte õpetamine ning nendega
gelemine on ka minust mööda läinud.

te-

Mis ajast sa Kaitseliidus tegev oled
ja kuidas sa selleni jõudsid?
Astusin Kaitseliitu aastal 2015. Ma
mäletan, et mul tekkis keskkoolis
kunagi huvi riigikaitse vastu, patriotismhakkas välja lööma. Siis ma isegi

korra mõtlesin kaitseväkke astuda,
kuid mul olid siis seljaprobleemid ja
mõningane ebakindlus, et ma ei saa
hakkama. Nii et see aina nihkus ja
kusagilt tuli siis see Kaitseliit. Et kui
kaitsevägi jääb ära, siis lähen sinna.
Kuid seda lükkasin ma ka pikalt
edasi, mõeldes, et kuidas ma lähen,
ma ju ei oska, ei saa hakkama. Seal
on ju mehed suuremas osas ja kuidas
ma lähen naisterahvana, pole relvagi
käes hoidnud.
Punkti i-le pani see, kui üks mu
sõber astus Kaitseliitu 2013. aastal.
Mõtlesin, et kui tema läks, siis lähen
mina ka. Käisin temaltavaldust tehes
veel soovitaja allkirja küsimas. Ja
siis lubasin talle, et ühel päeval olen

Kui sa Kaitseliitu astusid, mis oli

sinu jaoks kõige raskem?
Oligi see ebakindlus ja hirm, kuna
kõik olid ju mehed. Kui läksin esimest
korda laskma, ei olnud meil veel
sõduri baaskursust olnud. Meile anti
relvad kätte laos ja minust mõlemal

pool hakati kohe relvi lahti võtma.

mõt-

Mina lihtsalt seisin relv käes,
lesin, et mida ma tegema pean. Aga
mind hakati kohe õpetama ja järgmisel korral sain peaaegu kõrvalise
abita hakkama. Laskmine läks hästi

ja siis tekkis juba julgus, et midagi
ma ikka oskan.

Esimestel õppustel lootsin alati,
et seal oleks mõni naine veel. See
üksindus meeste keskel siis tunned,
et sa ei oska midagi. Aga ajaga on see
ära kadunud. Saad aru, et inimesed
ongi erineval tasemel. Kui käidki
kord aastas õppusel, siis unustadki
palju ära. Kõik on sõbralikud ja enam
ei ole seda, et peab mõni naine veel
olema, saab meeste keskel ka väga
-

edukalt hakkama.
Tegelikult Kaitseliidus naisi ikka
on, ei pea neid ühe käe sõrmedel üles
lugema.

Mis praegu sinu jaoks kõige
raskem tundub?
Kõige raskem on minek. Kui juba
kohapeal olla, siis ei ole raske. Kuna
ma töötan arvuti taga, istun iga päev
üheksast viieni, on metsaminek
hästi hea rutiinist väljaminek. Kui
sa seal oled, siis on see nii tore, et ei
tahagi koju minna, mõtled, et võiks
iga päev seda teha. Aga see minek...
Eriti praegu, kui oled soojas toas,
mõnus on olla ja siis tulebreede õhtu,
pakid oma raske koti kokku ja lähed.
Mõtled, et issand, kus ma üldse öösel
magan, kas keegi ikka ahju kütab,
külm on ja märg on.
Mul on kodutütre ajast meeles
need minekud, alati sai liiga palju
asju kaasa.
See on mul ajaga ära kadunud.
Alguses oli ka, et külm on ju, ma
võtan selle kampsuni, selle fliisi
ja selle ja selle ja selle... Nüüd olen
sellega harjunud, tean, et asi ei ole
nii hull, oskan juba planeerida. See
NAK, mis ma eelmine aasta läbisin,
andis väga tugeva teadmise, kuidas
pakkida oma kotti ja mida on vaja,
midamitte. Esimesed õppused oli küll
selline ülepakkimine. Magama minnes kuhjasid endale mitu kampsunit
selga, siis oli palav, higistasid ja siis
hakkaski külm. Nüüd aga juba tead,
et ei tohi end ülepakkida öösel.
Ebakindlust, et lähed ja mõtled,
et ma ju ei oska, on ka vähemaks
jäänud. Tegin ju NAK-i ära, nii et
nüüd peaks ma olema see, kes oskab
juhendada ja juhtida mehi lahingus.
„Orkaanil” ma käisingi tegemas
ühte osa praktikast, siis sai juba
rünnakule mindud mingil määral
minu juhtimise all.
Mis on su jaoks meeldivaim osa
Kaitseliidus käies?
Ma arvan, et seltskond, need inimesed, kes seal käivad. Rutiinist
väljaminek on tore, saad jälle metsa
ja nii mõnus on. Koju tullesküll asjad
seisavad nädal aega nurgas, enne kui
hakkad neid lahti pakkima, ühe asja
päevas tõstad kuhugi ära. Just see
väljasolek, mil sa ei mõtle kodustele
asjadele, ei mõtle tööle, oledki konkreetses hetkes, keskendud sellele, mis
seal toimub...Teatud aja tagant mõjub
see hästi positiivselt.

Kui tihti õppused on, korra kuus?

Suuremaid õppusi on ikka vähem,

3-4 aasta jooksul. Kuid malev teeb ise

väikemaid, päevaseid õppusi. Pluss
Kaitseliidu kool korraldab ka

mittesõ-

jalisi õppusi. Näiteks instruktorikursus ja juhtimine praktikas, kus ma
käinud olen. Nii et ei ole ainult see,
et panen vormi selga ja lähen metsa

müttama, vaid Kaitseliidu koolis
istudki klassis ja õpid.
Kui palju kasu on Kaitseliidus

omandatud oskustest igapäevaelus?

Oleneb oskustest. Tänu Kaitseliidu
laskursanitarijarühmaparameediku
kursustele olen saanud palju meditsiinialaseid teadmisi. Meditsiin on

ju igatahes kasulik. Tööl pandi mind
ka siis meditsiini eest vastutajaks
tänu sellele. Võib-olla pole olulised
mitte ainult need oskused, vaid see

enesekindlus, mis sa saad. Mina
näiteks olen seda kindlust juurde

saanud, et ma tean ja oskan. See on
oluline, vähemalt minu jaoks. Mõni
ehk läheb ja ongi kohe enesekindel ja
teeb ära. Minul läks hästi kaua aega,

et ma üldse julgeks minna.
Ja kui ma nüüd olen läinud, saan
ma aru, et mul on see kõik enda sees
olemas, lihtsalt tuleb minna ja teha.
Kaitseliidu koolis on näiteks avaliku
esinemise kursus, et lähedki ja õpid
esinemisoskust, mis on igapäevaselt
oskus. Ja see juhtimine
praktikas arendab juhtimisoskust
üleüldiselt, mitte ainult metsas.

kasulik

Kuidas su pere ja lähedased

sel-

lesse suhtuvad, et sa Kaitseliidus
oled?

Ma kasvatan last üksi, selles mõttes
oli alguses mure, kuhu ma tema
panen. Lapsel on aga hea meel, et
saab vanaema, vanaisa või vanatädi

juurde vahel. Isa on kriitilisem,
kirtsutab nina, tema ei saa üldse aru,

mis selle asja mõte on, vabatahtlikult
ja niisama, midagi selle eest ju ei saa.
Aga samas on see hobi nagu iga teine.
Et jääda mõistuse juurde, peab sul
olema midagi, mis sind rutiinist välja
viib. Ja see pole ju iga nädalavahetus.
Kui oli NAK ja rohkem käimist, siis
oli küll tunne, et kodus ei jõua midagi
teha. Muidu ma ei leia, et see segaks
midagi. Tuled metsast tagasi, oled
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puhanud, värske, näed asju teise
pilguga ja oled lapse vastu leebem.
Räägi natukene ka sellest, mis
sa igapäevatööna teed, see on ju
hoopis teine teema sul.
Igapäevatöös olen pearaamatukoguhoidja Tallinna keskraamatukogus. Istun üheksast viieni arvuti
taga
numbrid, statistika, kokkuvõtted. Kui võrrelda Kaitseliidu
metsaskäimistega, siis jah, 100%
hoopis teine teema.
-

Kuidas selle valdkonnani

jõud-

sid?
Pärast keskkooli tuli midagi

õp-

pima minna. Tahtsin tegelikult
matemaatikat õppida, kuid jäi puudu
julgusest ja mõtlesin, et mis ma
selle matemaatikaga pihta hakkan.
Läksin infoteadust õppima, kuna
infoühiskond ju. Kooli koduleht ka
ütles, et see on selline universaalne
ala, mida õppida, igalpool tuleb
kasuks. Raamatukogu praktika oli
kohustuslik osa. Tegin selle praktika
ära ja läksin alguses raamatukokku

vabatahtlikuna, siis tuli tööpakkumine ja nii ma sinna jõudnud olen.

Nüüd saab juba üheksa aastat täis
raamatukogutööd.
Ma olen töötlusosakonnas, lugejatega kokku ei puutu. Kui on õppused,
siis saan töölt ilusti varem ära ja

tagasi tulles uuritakse, kuidas läks.

Kas sul on peale Kaitseliidu veel

pigem väldin, kus ma tean, et ma

niikuinii hakkama ei saa.
Orienteerumine on su nõrk külg,
aga mida
pead?

sa oma

tugevuseks

Tugev külg ongi ilmselt meditsiin,
kuhu ma olen määratud. Alguses ma
küll üldse ei tahtnud minna sinna,
nüüd olen aru saanud, et see on
täiega minu teema. Olen leidnud,
et võiks õppima minna õeks, aga
see nõuab jällegi aega, täisajaga töö

kõrvalt seda ei õpi. Eks ole näha,
mis tulevik toob. Meditsiin on nõrk

külg Kaitseliidus üleüldiselt, kuna
seda väga läbi ei tehta. Ma loodan,
et ühel päeval saan ma rolli mängida
meditsiinialaste teadmiste paremaks
muutmise juures.
Praegu olen ka vahel oma mõtteid

avaldanud, kommenteerinud, mida
peaks teisiti tegema. Eesmärk on

võtta see veel rohkem oma teemaks
ja üritan kaasa rääkida ja mõjutada,
et seda õppustel rohkem läbi tehtaks
ja harjutataks. Kui on paus õppuste
ajal, siis olen käinud jagude juures
ja õpetanud neile meditsiini.
Kui peaks tulema sõjaline

olu-

kord, siis sa oled kindlasti meditsiini peal?
Jah. Spetsmeditsiiniinimesi on
tegelikult vähe. Kui on valida, kas

sa lähed meditsiini või kuulipilduja
peale, siis kuulipilduja on atrak-

tiivsem.

mingeid hobisid?

Selliseid hobisid ei ole, mille
jaoks kuhugi minema peab. Kodus
heegeldan, koon,
teen käsitööd
tikin. Loen loomulikult hästi palju.
Rongiga käin tööl, siis loen või teen
-

käsitööd.

Suvel meeldib aiamaal

tegutseda. Selles mõttes tüüpilised
naisterahva tegevused.
Kas sul Kaitseliidus mingeid

ma ju Kaitseliidus olen. Ma olen

ekstreemseid olukordi on ette

100% patrioot ja oma kodumaa
nimel valmis võitlema. Tean küll

tulnud?

Ei ole (naerab). Eks väikseid asju,
mille üle ise naerame, on ikka olnud.

Näiteks meil oli üks õppus, kus tuli
korraldus veoka peale ronida ja

sõitma hakata. Alguses öeldi mulle,
et ma ei pea minema, kuid siis öeldi,
et pean. Jooksin täisvarustuses
sinna autokasti, jäin kõige äärde
istuma. Sõitsime natuke maad ja siis
tuli ootamatult käsk, et nüüd tuleb
jalastuda ehk kähku välja saada.
Kogu aeg aga korrutatakse seda, et
sa ei tohiks autokastist välja hüpata,

on, et lähevad minema. Minu jaoks
on see mõistatus. Miks sa siis üldse
tuled, kui sa ei panusta?
Mina läksingi Kaitseliitu selle
jaoks, et kui kunagi tekib olukord,
siis ma olen kohe eesliinis valmis.
Kuna olen kaitseväekohustuslasena

ootamatult ja kõik see mees hüppas
kastis püsti ja mina seal kõige ääres,

vabatahtlik.

siis ma ikka hüppasin sealt välja.

Foto: SIIM SOLMAN

ka neid, kes on tulnud Kaitseliitu,
teevad oma baaskursuse ära, saavad
varustuse ja rohkem sa neid ei näe.
Kui küsid neilt, mida nad teevad, kui
lahinguks läheb, siis nende vastus

arvele võetud, on mul kohustus minna. Kui sa oled lihtsalt kaitseliitlane,
siis sul kohustust ei ole, sest sa oled

see on ohtlik. Aga kuna see tuli nii

Rebeka Grossfürst on 100%
patrioot ja oma kodumaa nimel
vajadusel valmis võitlema.

Kui palju sa Kaitseliidus olles
näed ja tajud seda, et võib tekkida
sõjaline olukord?
Loodame küll, et seda kunagi
ei juhtu, kuid olukord maailmas
on selline, nagu ta on. Kui loed
uudiseid, siis vahel on ikka päris
kole tunne. Kui see olukord tekib,
siis muidugi tuleb minna, selleks

Ma olen õppustel mõelnud ka, et

Sain kohe aru, et ma ei jaksa end

tahaks metsas kauem olla. Kui on

enam püsti lükata ja et mitte sinna
käpuli kukkuda, jooksis mul peas
pilt, kuidas filmides tehakse üleõla
kukerpall ja siis püsti. Ja ma siis
gin ka mingi kukerpalli ja lõpetasin
kraavis kõhuli. Keegi tagant tuli,
tõmbas mu püsti, endal oli nii piinlik
(naerab). Selliseid olukordi ikka on,

te-

suurõppused, Kevadtorm ja Siil,
siis ma tunnen seda õiget metsaelu.
Sellepärast ma mõtlengi, et oleks
pidanud ikka kaitseväkke omal ajal

kuid neid tuleb vältida.
Ma näiteks tean, et orienteerumine on minu nõrk külg, eriti pimedas.

Nüüd enam ei saa?
Ikka saab, kaitseväes otsitakse
meditsiiniinimesi päris palju. Aga
kui sa oled kaitseväes, siis sa oledki
metsas nädal aega jutti. Kuhu ma

minema.

tulevi-

Nii et kui me pimedas liigume

siis lapse panen? Nii et see on

metsas, siis mina ei saa üldse aru,
kus me oleme. Need mõned korrad,
kus oleme pidanud pimedas metsas
orienteeruma, sätin end targalt kuhugi keskele, ütlen, et mina ei juhi.
Kui keegi küsib, kus me oleme, siis
suurem osa ajast pole mul aimugi ja
osutan kellelegi teisele, et tema ehk
teab. Selliseid olukordi ma hetkel

kumuusika. Kuid vahel vaatan neid
töökuulutusi ja mõtlen, et see oleks
ju nii äge. Saaks veel rohkem teha ja
olla süsteemis sees. Aga

naisterah-

vana päris kõike ikka ei saa, mida
tahad, tuleb leida need tasakaalupunktid. Ma olen Kaitseliiduga väga
rahul, et ikkagi saan käia, kuhugi
panustada, õppida ja areneda.
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HIND ALATES 23 600 €
-

-

-

-

AJATU DISAIN
KUNI 7-KOHTA
KOMPROMISSITU TURVALISUS
KAASAEGSED ABISÜSTEEMID

Ametlikult volitatud
ŠKODA edasimüüjad
Eestis on:

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

Moller AutoViru OÜ
Jõhvi, Narva mnt 143, 41536
Telefon: 6808 200 viru@moller.ee
www.mollerautoviru.skoda.ee
•

ŠKODA Tartu • Aasta Auto AS
Tartu, Sepa 24 A, 51013

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

Moller Auto Pärnu OÜ
Pärnu, Välja tn. 3, 80010
Telefon: 4476 140 • parnu@moller.ee

Telefon: 7308 000
info@aastaauto.ee

auto@skoda.ee • www.skodatallinn.ee

www.mollerautoparnu.skoda.ee

www.aastaauto.ee

ŠKODA Kuressaare Warma Auto OÜ
Kuressaare, Tallinna 82a, 93815
Telefon: 4530 120 info@warmaauto.ee
•

www.warmaauto.ee

ŠKODA Viljandi • Folk Auto OÜ
Viljandi, Tallinna 45, 71008
Telefon: 4355 347 info@folkauto.ee
www.folkauto.ee

www.skoda.ee
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Joogikultuur

Sõnumid

on Eestis
alles
beebisussides
LaCopita on väike veini- ja õllebutiik Raplas,
mis lisaks põnevale sortimendile pakub ka
õlle-ja veinikultuuri koolitusi. Meid tervitab koha
perenaine Inga Hermanson ja pakub degusteerimiseks üht Hispaania valget veini. „Praegu
on degusteerimiseks ideaalne aeg kümne ja
kaheteistkümne vahel hommikul, sest siis on
maitsemeeled puhanud ja värsked, ka hambapesust on tükk aega möödas ja kohvi on ka juba
joodud,” räägib Inga veini valades.

juba ise Raplas joogikultuuri koolitusi. Ta on lõpetanud Kehtna
kodumajanduskooli kodumajanduse õpetaja erialal ning hiljem

töötanud elektroonika valdkonnas. „Abikaasa ütles, et kui kaua
sa siin köögilaua taga neid veine kommenteerid. Mine arenda seda,
mis sulle on antud,” räägib Inga sellest, kuidas sommeljee koolituseni jõudis. „Püüan iga kord mõnd uut veini proovides enda jaoks

inimesteni järkjärgult jõuda. „Sügisel, kui algas jahihooaeg,

hakkasid jahimehed käima. Ütlesid, et neil on täna põder, metssiga
või faasan. See oli endale väga põnev väljakutse mõelda, mida ma
siis neile sinna kõrvale pakun,” räägib Inga.
Poes on kümnekohaline laud, mille ümber koolitused toimuvad.
„Õiget joogikultuuri meil Eestis ei ole, seda tuleb alles looma
hakata, sest joogikultuur on Eestis alles beebisussides. Tähtis ei ole
mitte end kiiresti ja kähku pikali juua, vaid me peaksime õppima
nautima seda, mida veinimeistrid on pudelisse pannud. Me ei saa
seda teistmoodikui õppides tundma veini ajalugu, kust ja miks see
tulnud on,” räägib Inga.

Butiik pakub ka õllekoolitusi. „Väikeseid pruulikodasid on
meil palju, aga neid, kes suudavad stabiilset kvaliteeti pakkuda,

on vähe,” nendib Inga ja räägib, et ta kutsub Raplasse esinema
erinevate pruulikodade pruulmeistreid, et huvilised saaksid ise

küsida, miks ja kuidas käsitööõllesid Eestis tehakse. „Üldiselt
tehakse Eestis väga ägedaid asju, osa Eesti veinidest on jõudnud ka
maailmakaardile. Eesti veinid ei ole küll viinamarjaveinid, vaid
marjaveinid, aga nad võivad olla väga kihvtilt tehtud. Müts maha
nende inimeste ees, kes neid teevad,” ütleb Inga.
Kui inimene poodi tuleb, on Inga lahkelt nõus soovitusi jagama ja
talle ühe või teise joogi päritolu tutvustama, samuti valmistab Inga
väga põhjalikult ette koolitused ja püüab maksimaalselt leida nende
veinide kohta informatsiooni, mida ta pakkuma hakkab. Samuti on
LaCopita ümber tekkinud omamoodi kogukond ja sõpruskonnad,
kes käivad koos veine degusteerimas ja nende üle arutlemas ikka
selleks, et joogikultuur Eestis areneks.
–

ja nuar
2019

Fotod: SIIM SOLMAN

Ta on läbinud junior sommeljee kursuse ja korraldab nüüd

Butiik veel päris kaks aastat tegutsenud ei ole, ent Inga ütleb,

16.

Veini-ja

Mari Tammar

et neil on välja kujunenud püsikliendid ja ta loodab Raplamaa

Sõnumid

õllebutiigi
perenaine
Inga Hermanson.

–

lahti mõtestada, mida see vein pakub, mis maitsenüansid seal sees
on jne,” räägib Inga.
„Tallinnas on väga palju selliseidkohti. Meie pole halvemad kui
linnainimesed, miks me peame leppima ainult sellega, mis meil
jaekaubanduses on,” räägib Inga sellest, miks ta sellise poekese
Raplasse tegi ning selgitab, et poes leidub veine, mida tavalistest
poodidest ei leia ja mis on eelkõige tehtud restoranidele. „Paljud
kardavad sisse astuda sellepärast, et siin on kallis, aga meil on
sortimenti ka hinnatundlikulekliendile,” ütleb Inga.

Raplma

Poes leidub veine,
mida tavalistest
poodidest ei leia.
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Arutelud Rapla kultuurikeskuse
kohviku nime ümber veel käivad
Seoses Rapla

kultuurikes-

kuse laienemisega uutesse
ruumidesse saab ka ümber
kolinud ja uute tegijatega
kohvik endale uue nime.
Mari Tammar
Rahvasuus levinud nime Rütmani
kohvik pole see asutus tegelikult

kunagi kandnud. Oli Rütmani
galerii, mis oli näituseruum, ja

selle kõrval tegutses Galeriikohvik.
“Kuna kohvik kolib maja täiesti uude
tiiba ja vana Rütmani ruumiga pole
kohvikul enam midagi pistmist,

hak-

kasime ka uut nime otsima,” selgitas
nimevahetamise vajadust

kultuuri-

keskuse juhataja Age Rebel. Rütmani
galerii jääb alles vanale kohale ja kui
enne jagasid ruumi kohvikulauad ja
kunst, siis nüüd jääb Rütmani galerii

ainuüksi näituseruumiks.
“Kui me kohvikule uut nime

hak-

kasime otsima, võtsime eesmärgiks,

inime-

et see võiks olla mõne Rapla
sega seotud, sest majas on mitmed
teematoad (Linda tuba, Valgre tuba,
Rütmani galerii – toim), aga me ei
tahtnud päris nimelist kohvikut teha,

vaid et seda nime saaks mõne Rapla
inimesega seostada,” rääkis Rebel.
üheksaliikmeline
loominguline töörühm, kes nime
otsingutega tegeles, ning ühiselt jõuti
Koos

käis

ka nime valikuni. Täna pole aga see

nimi veel kinnitatud. Kaalumisel on

Ly Seppel-Ehini luuletusest

Inspireerituna suurest Mukre raba pannoost, mis kultuurikeskuse välisseina kaunistab, tehti ettepanek panna kohviku nimeks Raba.
Foto: SIIM SOLMAN

jääme selle nime juurde, võib-olla

alustame nime otsinguid nullist ja
moodustame uue laiapõhjalisema
komisjoni,” rääkis nime arutelu
praegusest seisust Age Rebel.

Kohvik Raba

“Reedel jõudis meieni uus info ja

me võtame komisjoni uuesti kokku
ja arutame, kas see on ikka õige nimi.
Me oleme saanud selle nime kohta
erinevat tagasisidet.
me

Võib-olla

kui keegi küsib, kus sa oled, saab

Kuna kohviku aknad avanevad

maakonnas kuni 56 sooala, mis

vastata: “Kuule, istun Rabas ja joon
kohvi” või et läksin Rappa teed
jooma.

mühklikule keskväljakule, kus on

katavad kolmandiku maakonna
pindalast. Siinkandi inimene on
aastasadu sooserval elanud ja sealt

Nii võib öelda, et meie kultuurihäll
Inspireerituna suurest Mukri raba

vä-

pannoost, mis kultuurikeskuse
lisseina kaunistab, teeksin mina
ettepaneku panna kohviku nimeks
Raba, mille menüüst võiks leida ka
samblasuppi ja turbatorti (ja ma

asub just sooserval ja võib-olla on

siinkandi kultuuriinimese loomingulise geniaalsuse taga just need
müstilised sooaurud.
Kui meil oleks Raba-nimeline

kohvik, oleks nii tore sõbraga kokku

Ja milliseid võimalusi annaks see
nimi veel interjööri ja menüü kujundamiseks. Mõelge, kui muheldalt
kõlaks FB postitus, et Raba pakub
täna põdrakotlette, mustikakisselli
ja pannkooke murakamoosiga, ja
kui hästi sobiksid sellisel juhul
kohvikusse samblakompositsioonid
ja fotod Raplamaa kümnetest ja

Hageris täitus 110 aastat
eestikeelse hariduse algusest
Eelmise kolmapäeva, 9.
jaanuari hommikul tegid
Kohila gümnaasiumi Hageri
kooli ja Sutlema lasteaia
lapsed piduliku rongkäigu
kohta, kus kunagi asus
esimene eestikeelne kool
Hageris, ning süütasid seal
küünlad.
Helerin Väronen
110

aasta tagasi, 9. jaanuaril 1909

avati Hageri Rahvahariduse ja Kooliseltsi poolt asutatud kihelkonna
esimene eesti õppekeelega erakool.
Mälestusürituse korraldaja Virve
Õunapuu sõnas, et see oli toona
venestamise õhkkonnas ainus või-

malus eestikeelset haridust anda ja
võimalusest haarati kõvasti kinni.

Kooli asutamine oli ülekihelkonnaline liikumine ja see oli iga inimese
südameasi. Seltsi eesotsas oli ja
kooli asutamist juhtis lugupeetud

kirikuõpetaja Konstantin Thomson.
Eestikeelse hariduse algusaja

tähistamise üritusel olid kohal ka
mitmed külalised. Esindatud oli

Kohila Mõisakool, mis on samuti
ju erakool. Kohal olid ka Kohila
vallavalitsuse esindajad, mitmed
Hageri kooli vilistlased, kooli lipu
tikkija lapselaps ning kooli esimese
juhi ja koolmeistri Madis Reimanni
lapselaps. Oma küünla saatis ka Hageri kunagine õpetaja Endel Jeeberg.
Õunapuu sõnul elasid paljud sellel
Hageri kooli tähtsal päeval üritusele
kaasa, isegi kui nad kohal ei olnud.
Seoses selle tähtsa päevaga avati

kümnetest rabadest.

Erinevate andmete järgi on Rapla

mõtteainest ja rabasaadusi kogunud.

inspiree-

ritud nimi Puuduta Linki.

leppida, et kohtume õhtul Rabas või

mõtlen seda tõsiselt).

Hageri muuseumis ka näitus, mis
on kooli ajaloole pühendatud ning
hetkel käib vilgas töö kooli raamatu
koostamiseks. Õunapuu sõnas, et
praeguseks on materjali 200 lehekülje
jagu ja mingil hetkel tahavad nad
hakata seda järjejutuna avaldama
Kohila vallalehes, lootuses, et see
ärgitab inimesi veelgi oma mälestusi
ja pilte jagama. Senini on puudu
mitme lennu pildid ja nimekirjad.
Kevadel on tulemas ka hariduskonve-

rents ja maikuus tuleb Hageri kooli
vilistlaspäev.

Kohila gümnaasiumi Hageri kooli
ja Sutlema lasteaia lapsed süütasid
küünlad kohas, kus kunagi asus
esimene eestikeelne kool Hageris.
Foto: MERLE BELJÄEV

haljastuses kasutatud okaspuid,
läheks seegi rabatemaatikaga kokku
ja platsi keskmes asuvat purskkaevu
võiks hakata hellitavalt rabalaukaks

kutsuma.
Kui aga vaja kohvikut vähe ametlikumalt nimetada, võiks see olla
Rapla Raba kohvik. Minu arvates
oleks see korraga trendikas, pärimuslik ja ka meie piirkonna identiteeti

haarav nimi.
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Kehtna raamatukogu laenutuste top.
Täiskasvanud
Afanasjev, V. „Seraf ma ja Bogdan”
Lee, H. „Seitsme nimega tüdruk”

Riel, A. „Vaik”
O’Farrell, M. „Esme Lennoxi kadumine”

Ashford, L. J.„Naine Idaekspressis”

Sõnumid

16.

ja nuar
Lapsed
Raud, E. „Sipsik”
Pervik, A.„Kunksmoor”
Kinney, J. „Ühe äpardi päevik”
Russell, R.R. „Luuseri päevik”
Landy, D. „Detektiiv Luuker Leebesilm”

Täiskasvanute lugemine langeb,
laste lugemine tõuseb
Iga aasta alguses tehakse eelmise aasta kokkuvõtteid nii
–

ka raamatukogudes. Maakonna
kõiki raamatukogusid hõlmav
külastajate statistika valmib küll
alles veebruari keskpaigaks, aga
esimese vaatluse põhjal võib tõdeda tendentsi, et täiskasvanud
lugejate näitajad on langenud,
ent laste arvud enamasti tõus-

nud.

Mari Tammar
Laste

lugemisharjumusele

on Rapla keskraamatukogu
teenindusosakonna juhataja
Kaja Tammari sõnul mõjunud
positiivselt suvelugemise projekt. „Lapsed on sellest väga

huvitatud, kevadel ootavad
nad selle algust ja külastavad
suvekuudel sageli raamatukogu. Laenutuste arvu tõstab
ka programmis olevatele
raamatutele kehtestatud
hem laenutustähtaeg,” räägib
Tammar ja lisab, et positiivselt
mõjub ka see, et soovituslik

lü-

koo-

koolilugemine nooremates
liastmetes käib ajaga kaasas.

Nimestikes on uusi autoreid
ja häid toredaid raamatuid.
Samuti nendib Tammar, et
lapsi toovad lugema ka raamatukogus toimuvad lastele
suunatud üritused, mida on

Kohila raamatukogu laenutuste top.

Täiskasvanud

päris palju.
Rapla maakonnas tegutseb
ühe väga huvitava
na raamatukogu-postipunkt
Lelles. Raamatukogu ja postipunkti juhataja Mariina Ma-

Pauts, K. „Politseiniku tütar”
Finn, A.J. „Naine aknal”
Pauts, K. „Hull hobune”
Riley, L. „Varjuõde”
Tohvri, E. „Sõbrad ja hallikirju koerake”
Lapsed
Kinney, J.„Ühe äpardi päevik”

nähtuse-

disson, kes on ühtlasi Lelles

ka kultuuritöö eestvedaja,
ütleb, et postipunkti liitmine
on raamatukogu külastatavusele hästi mõjunud. „See teeb
külastatavuse suuremaks. Mul
on tõusnud nii laenutuste kui

ka külastajate arv. Külastusi
on mul 2018. aastal olnud 4878,
eelmine aasta oli 4258. Nii
et päris palju on tõusnud,”
räägib Madisson. Postipunkt

Eidapere raamatukogujuhataja Anne Idvand jällegi räägib,
et rongiliikluse lõppemine ja
sellest tingitud bussiliikluse
muutumine mõjub raamatukogu külastusarvudele negatiivselt. „Lokuta inimesed päeval
ei saa raamatukokku enam

tulla, sest Järvakandi buss
ei tule enam,” räägib Idvand.

Enne käis buss, millega ini-

on Lelle raamatukogus nüüd

mesed said pooleks tunniks

kolmandat aastat.
„Eakate osakaal on külastajate seas päris suur, sest

raamatukokku tulla ja siis
tagasi sõita, aga praegu seda
võimalust enam ei ole. „Kuna
see Pärnu rong kadus ära 8.
detsembrist ja koos sellega
kadus ka buss ära, siis on see
periood kuu ja viis nädalat. See
on küll lühikene aeg, aga annab
juba külastatavuses tunda.Eks

siinsamas tegutsevad ka

rah-

vamaja ning eakate huviringid
ja päevakeskus on siinsamas.
Nii et eakad külastavad väga
hoolega. Samas postipunkti
külastused tulevad paljuski
töölkäiva inimese poolt. Sageli
käiakse pakke välja võtmas.
See on kõige sagedasem põhjus, miks postipunkti tullakse.
Pakke tuleb iga päev, näiteks
täna tuli mul 20 pakki. Kes
tuleb pakile järele, neil on tihti
ka lapsed kaasas ja laste külastuste arv on tõusnud, nii et see
on mõjunud igati positiivselt,”
räägib Madisson.

ta pikema aja jooksul näitab

ennast rohkem. Ei saa siit
inimesed Lokutale poodi ega

sealt siia. See annab ka Lokuta
poe külastatavuses tunda,”
räägib Idvand.
Seega võivad raamatukogude külastatavust mõjutada
ka hoopis muud tegurid kui

ainuüksi soov või soovimatus
lugeda.

Milton, S. „Minecraft”
Jelley, C. „Minecraft”

„Maša ja karu”
Preussler, O. „Väike nõid”

Märjamaa raamatukogu laenutuste
top. Täiskasvanud
Carlan, A.„Kalendritüdruk”
Tungal, L. „Seltsimees laps ja suured
inimesed”
Afanasjev, V. „Seraf ma ja Bogdan”
Tungal, L. „Samet ja saepuru ehk

Seltsi-

mees laps ja kirjatähed”
Mallery, S. „Mischief Bay tüdrukud”

Lapsed
Kinney, J.„Ühe äpardi päevik”
Molnar, F. „Pal-tänava poisid”
Preussler, O. „Väike nõid”
Krüss, J. „Timm Thaler ehk Müüdud naer”
Raud, E. „Lugu lendavate taldrikutega”

Rapla keskraamatukogu laenutuste
top (lapsed ja täiskasvanud koos)
Kinney, J.„Ühe äpardi päevik”
Carlan, A. „Kalendritüdruk”
Kivirähk, A. „Sirli, Siim ja saladused”
Kivirähk, A. „Kaka ja kevad”
Kivirähk, A. „Rehepapp ehk November”
Muuli, K. „Reketiga tüdruk”
Raud, E. „Kalevipoeg”
Rowling, J.K. „Harry Potter ja tarkade
kivi”
Raud, M. „Eestlase käsiraamat”

Mitu inimest kasutasid 2018. aastal teie
raamatukogu teenuseid?
Rapla keskraamatukogu:
3220, neist lapsed 690
Kohila raamatukogu: 807,
1 neist lapsed 695
Märjamaa raamatukogu: 1603,neist lapsed

Mitu laenutust 2018. aastal
raamatukogus oli?
Rapla: 69 750, neist lastele 7451

Kohila: 42 742
Märjamaa: 32 008, neist lastele 7523
Kehtna: 10 846, neist lastele 3101

585

Kehtna raamatukogu: 484, neist lapsed 210

Mitu korda raamatukogu 2018. aastal

külastati?
Kui palju liitus 2018. aastal uusi lugejaid?
Rapla: 315, neist lapsed 138
Kehtna: 67, neist lapsed 36
Kohila: 61

Rapla: 43 500, neist lapsi 10 581
Kohila: 28 873
Märjamaa: 24 459, neist lapsi 9697
Kehtna: 1 746, neist lapsi 6526

2019
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Sõnumid

16.

ja nuar
2019

Juristi nõuanne

Hinnavõrdlus

Tööandja peab uurima
kõiki tööõnnetusi
Lugeja küsib:
Kuulsin, et tänu

sea-

dusemuudatusele ei
pea tööandja enam
tühiseid tööõnnetusi
uurima. Mis selles
osas täpsemalt
tus?

muu-

Vastab Rein Reisberg
Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Ükski
tööõnnetus pole tühine. Aasta
algusest hakkasid tõesti

kehti-

ma muudatused töötervishoiu
ja tööohutuse seaduses ja
määruses, mis reguleerivad
tööõnnetuste uurimist.
tumatuks aga jäi põhimõte, et
tööandja peab uurima kõiki
tööõnnetusi.
Küll on vähenenud tööandja
kohustused, mis on seotud

Muu-

milrah-

kergete tööõnnetustega,
lega ei kaasnenud kannatanu
ajutist töövõimetust ehk
vakeeli haiguslehele jäämist.
Kui selline õnnetus juhtus,
võib tööandja otsustada uurimise viisi ja toimingute
üle. Määruses on toimingute

loetelu, mida uurijal tuleb üldjuhul tööõnnetuse asjaolude ja
põhjuste väljaselgitamiseks
teha. Kerge, töövõimetust mitte põhjustanud tööõnnetuse
puhul saab tööandja otsustada, milliseid toiminguid on
õnnetuse asjaolude ja põhjuste
väljaselgitamiseks vaja teha ja

milliseid mitte.
Selliste tööõnnetuste puhul

ei ole tööõnnetuse raporti
koostamine ning kannatanule

ja Tööinspektsioonile esitami-

ne kohustuslik. Kuid ka need
tööõnnetused peab tööandja
ettevõttesiseselt registreeri-

ma ning tegema uurimise
tulemused teatavaks mitte

ainult kannatanule, vaid ka
töökeskkonnaspetsialistile,
töökeskkonnanõukogule,
töökeskkonnavolinikule

ja

teistele töötajate esindajatele.
Uuest aastast jõustunud

seadusemuudatuste kohta
saab lugeda Tööinspektsiooni

kodulehelt http://www.ti.ee/
est/tootervishoid-tooohutus/

tootervishoiu-ja-tooohutusekorraldus-ettevottes/tooter-

Foto: Oliver Tohva, Maitsemaa OÜ

vishoidu-ja-tooohutust-reguleerivad-oigusaktid/

Lõkkel valmistatud
suitsune kala

Nipinurk

Helerin Väronen

Foto: www.brit.

Suupistevaagen
Ulvi Blande

ma liimi, suuremat taldrikut

ja spreivärvi.

Pidusid ette valmistades
võib juhtuda, et lauda kattes
avastad, et just üks vaagen
on puudu. Või siis ei sobi olemasoleva peo stiiliga. Selleks
puhuks leidsin lihtsa nipi.
Vaja läheb: lillepotti, kuu-

Tee

nii: Kanna liim lillepo-

ti põhja alla ja liimi see siis

taldriku põhja külge. Värvi
alumine osa spreivärviga üle.
Omapärane suupistevaagen
ongi valmis.

Enamik meist on lõkke
peal süüa teinud, kas siis
vajadusest või lihtsalt soovist metsaromantikat koos
söögiga nautida. Isegi kui
sama sööki saab ka kodustes
tingimustes teha, on lõkkel
valminud toidul teistsugune
ja parem mekk juures. Või on
asi lihtsalt selles, et selleks
ajaks, kui lõkkel süüa tegema
asutakse, on nälg juba eriti
suureks paisunud.
Mu ühe parima lõkketoidu
juures on kindlasti nälg oma
rolli mänginud, kuna tavaliselt ma sprottide fänn ei ole.
Kuid kui oled terve päeva
metsas veetnud, mööda saatnud külma öö, siis on lõkkel
soojaks aetud sprotid õlis ja
leib maailma parim söök.Leib
ja liha ongi üks põhilisemaid
toiduaineid, mida on hea
lõkke kohal soojaks lasta. Ja
muidugi fooliumiga sütesse
küpsema pandud kartulid.
Päris palju on nii kodutütarde laagrites kui ka paadimat-

kadel söödud lõkkel valminud
putru. Mis sest, et sinna
lendab ka lõkketuhka ja ehk
ka muid lisandeid, aga need
pudrud on olnud maitsvamad

kui kodus. Kui viitsimist juba

kub. Sain neilt kalaroa retsep-

rohkem on, valmivad lõkke

ti, mis on ühtaegu lihtne, kuid
samas restoraniväärne söök,
mida saab lõkkel valmistada.

kohal ka maitsvad supid ja

pannkoogid. Kuigi seekordse
retsepti otsingul oli korraks
ka mõte, et lähekski mõnda
RMK lõkkekohta ja saaks
endatehtud toidust pildi, aga
vaadates seda lumekogust,

mida kõrvalistelt teedelt
vaevalt et lükatakse, kadus
toidutegemise tahe juba enne
autoni jõudmist. Kuid leidsin
Eesti teises otsas tegutseva
toitlustusettevõtte

Maitse-

maa, kes just vabas looduses
metsarestorani peab ja RMK

lõkkekohtades toitlustust pa-

Maxima

Mini-Rimi

Meie Toidukaubad
Konsum
Selver

Kogused

on

arvestatud

kümnele inimesele. Retseptis
on kasutatud lõhefileed, kuid
kasutada võib ka forelli, ahvenat, koha või tuurakala.
Vaja läheb: 1,5 kg kalafileed, 2 pakki meresoola, 50 g
musta või rohelise tee puru,
oliiviõli, soola, pipart. Lisaks
läheb vaja fooliumit ja
mat panni küpsetamiseks
Tee nii: lõika kala parajateks tükkideks u 130-150 g

suure-

(jätke nahk alles). Maitsesta
soola ja pipraga ning piserda
üle oliiviõliga. Võta suurem
pann, pane pannile meresool
ning sega see teepuruga. Pane
kala soola peale (nahk allpool)
ja kata fooliumiga. Aseta
pann lõkkele või grillile ning
küpseta u 10 min, kuni kala

on valmis. Serveeri endale
meelepärase lisandiga.
Hea suitsuse maitse annab
kalale soola sees olev teepuru.

Talupoes on saada

17.80 ja õrnsuitsu forellifilee
hinnaga 16.80.

Lõhefilee

Meresool,

Roheline tee,

1 kg

Taproban, 1 kg

Greenfield,

8.99*/15.99
-

0.65
0.65

100 g
1.69
1.79

16.99

Hinnad on seisuga 15.01.2019
Soodushind*/tavahind

-

-

1.70
-

õrnsuit-

su lõhefilee tilliga hinnaga

Oliiviõli

4.49*/5.65
5.79
4.99
5.55
5.99

19

Sulgpalliklubi

Sport

VALGE HANI

Raplma

Sõnumid

tegi läbi murrangulisesügise

16.

ja nuar
2019

Siim Jõgis

Pühapäeviti toimuvad sulgpalliklubitreeningud Raplas

Sadolini spordihoones. Neljapäevitliihvitakse oma oskusi
Alu spordihoones.
Foto: SIIM
SOLMAN

Rapla sulgpalliklubi Valge Hani tähistas eelmise aasta
detsembris 7. sünnipäeva. Raplas mängiti sulgpalli
muidugi varemgi, kuid ametlikult sai klubi asutatud 4.
detsembril 2011.
2018. aasta sügis kujunes
klubile erakordselt sündmus-

terohkeks. Kõigepealt hakkas
Alus treeninguid

andma

Eesti parim sulgpallur Raul
Must, 1. detsembril toimus

Sadolini spordihoones klubi
läbi aegade suurim võistlus

ning kõige lõpuks on Valge
Hane treeningud kujunenud
nii populaarseks, et uute
huviliste

vastuvõtmiseks

esialgu trenniaegu ei olegi.
Sulgpalliklubi Valge Hani
treeningutel osaleb 75 mängijat, kes on jaotatud laste,
algajate ning edasijõudnute
gruppidesse. Treeningud
toimuvad kahel päeval
nädalas – neljapäeviti Alu
spordihoones ja pühapäeviti
Raplas Sadolini spordihoones. Klubi liige Maarika
Nurmsoo kirjeldas ilmekalt,
et tegemist ei ole pelgalt
kõksimisega, et mitu korda
keegi sulgpalli järjest lüüa
jõuab. See on pingutus ja õppimine treeneri valvsa pilgu
all. Nii neljapäevastel kui ka
pühapäevastel treeningutel
juhendab mängijaid treener.
Klubis on kirjas neli treenerit
– Raul Must, Editha Schmalz,
Virve Pärn ja Ülle Laasner.

toimunud suur turniir ei olnud sulgpalliliidu ametlikus

on toimunud üleminekuid

see pannakse

lastegrupist täiskasvanute
sekka ning ka algajate grupist edasijõudnute sekka.

makohaseid raamatuid. Laste

tegevusi toetas novembris
ja detsembris Rapla vald
huvihariduse rahaga.
Maarika Nurmsoo kirjeldas muljeid, mis sel päeval
Alu spordihoones valitsesid.

–

lukku juba maikuus. Liikmeksolek avab aga omakorda
uued võimalused tänavuseks

aastaks. Esialgu ei tahtnud

Sulgpallipalavik

Laasner veel suuri lubadusi

Maarika Nurmsoo ütles praegust olukorda kirjeldades, et
Raplat oleks justkui tabanud
sulgpallipalavik. Saalid on
mängijaid täis ning rohkem

välja anda, sest enne tuleb
isekeskis arutada, kui suurelt järgmise turniiri korraldamine ette võtta. “Samas
oleks äge, kui meistriliiga
ning esimese ja teise liiga
mängijad Raplasse tuleksid,”
sõnas ta.
Võistlusi toimub mujalgi,
nii algajatele kui ka
edasijõudnute-

ruumi

uutele

huvilistele

kulla

toimu-

hinnaga.

vatel

kus tuleb mõtiskleda, kas

võist-

ja kuidas saaks saaliaegu
juurde leida.
Mängijaid käib Valge
Hane treeningutel Rapla
ümbrusest, ent tulijaid on
kaugemaltki, näiteks Kehtnast, Kohilast ja Märjamaalt.

Võidurõõm käis käsikäes
kaotuskibedusega.
Mängud olid
emotsionaal-

le.

Laasner

rääkis, et

sed ning
iga punkt

Tartus

Sulg-

lustel

palli-

nad ül-

klubi

diselt

Valge

ei käi,
ent Tal-

Hani

vedaja
Ülle Laas-

ner rääkis,
et sellel võist-

lusel oli laste jaoks

Areng iga sekundiga
1. detsember 2018. Sadolini

nende motivatsioon tõusis

spordihoonesse kogunesid
sulgpallurid üle terve Eesti.
Novembri alguses kuulutas
sulgpalliklubi Valge Hani välja avatud meistrivõistlused
ning kutsele vastas ligikaudu
seitsekümmend mängijat.
Lisaks kohalikele mängijatele olid esindatud Harju-,
Viljandi-ja Pärnumaa. Sadolini spordihoonesse oli üles
seatud kuus väljakut, kus
selgitati parimaid nii paaris(meespaarid ja naispaarid)
kui ka segapaarismängus.
Eraldi olid võistlused algajatele ja edasijõudnutele.

“Treenerid ütlesid ka, et
see oli meeletu motivatsioonitõus lastele, et nad said
võistelda. Võin öelda, et juba
õhtuks olid kõik mängijad
paremad kui hommikul.
Võistluse käigus arened iga

See turniir oli suunatud

kalendris

naljalt ei leidu. Laasner rääkis, et kui sügisel hooaeg
algas, võeti esialgu meelega
rohkem lapsi vastu. Seda
tehti arvestusega, et kindlasti
pooled kukuvad ära. Aga
võta näpust, loobujaid on
olnud vähe, neid saaks üles
lugeda ühe käe näppudel. Nii
seistaksegi praegu olukorras,

üks oluline tagajärg –

täiskasvanutele, kaks nädalat
hiljem peeti esimesed klubisi-

edasijõudnud. Juba praegu

sesed võistlused lastele Alu
spordihoones. Teadagi, laste
jaoks on väga olulised auhinnad. Et keegi päris tühjade
kätega ära ei peaks minema,
sai iga osaleja medali, šokolaadi ning lisaks Balbiino
jäätise. Võitjad said karika,
sulgpalliliidu poolt jagati tee-

lakke.

sekundiga,” sõnas Laasner.
Ta lisas, et pärast esimest
võistlust olid lapsed nagu ära
vahetatud. 4. jaanuaril saadi
kohe järgmine motivatsiooni-

laks, sest siis osaleti esimest
korda turniiril Tallinnas.

Raul Musta treeningud
Eelmise aasta septembris

astus Valge Hani Eesti sulgpalliliidu liikmeks. See oli
põhjus, miks 1. detsembril

linnas
käiakse

küll. Seal
on erinevaid
turniire igal nädalavahetusel ning valikuvõimalus on lai. “Meie
algajadki on juba välja tulemas nii üksik- kui ka sega-

Treener Raul Must on võtnud
oma sportlikuks sihiks pääseda Tokyo olümpiamängudele
2020. aasta suvel. Tänavuse

aasta esimese võistluse tegi ta
möödunud nädalavahetusel

Tallinnas Euroopa karikaetapil, kus ta jäi jagama viiendat

paarismängus,” sõnas Laasner. Rapla sulgpalliklubil
on mitmeid sõprusklubisid,
üks neist asub Viljandimaal

kohta. Tribüünidel olid talle

Heimtalis ning seal käidi

sed olümpiale pääsemiseks

eelmisel aastal jõuluturniiril.

algavad

kaasa elamas ka Valge Hane
Kvalifikatsioonivõistlutänavu

kevadel.

Veel enne seda läheb Must

dugi see, et Alus käib treesulgpallur Raul Must. Lisaks

püüdma omalaadset rekordit. Kolme nädala pärast
toimuvad Kalevi spordihallis

täiskasvanutele

Eesti meistrivõistlused. Kui

juhendab

ta ka lapsi. Igal neljapäeval
on Alu spordihoones laste
treening. Esmalt harjutatakse pool tundi treener

Virve Pärna käe all ning siis
tuleb sulgpalli spetsiifikat
õpetama Raul Must. Pärast
lapsi tulevad saali algajad ja

Kelvin Kärp
sai ainsana kaks alavõitu
Laine Rokk
Koolinoorte TV 10 OS (2019. aasta) 48. hooaja II etapp toimus 9.
jaanuaril Kohilas. Igale vanuseklassile oli kavas kaks ala, osales
68 koolinoort üheksast koolist. Kaks ala võitis seekord Kelvin
Kärp Rapla Vesiroosi koolist. Iga ala võitja sai TV 10 OS diplomi
ja särgi, teiselekohale tulnu temaatilise koti ja kolmanda koha
auhinnaks oli maiustus.
TV 10 OS sari toimub kahele vanuseklassile, kokku on neli
etappi ja mitmevõistlus. Võistkondlikku arvestusse lähevad
igalt etapilt iga ala parema võistleja punktid.
Vanem grupp (2005-2006)
Ruth Hansar, Kohila G, 60 m tj I -11,7
Lisett Säälik, Kohila G, 60 m tj II -12,2
Klea Karola Schults, Kohila G, 60 m tj III – 12,8
Kadri Grüner, Rapla VG, teivas I
Rasmus Piisang, Kohila G, 60 m tj I 9,7, kaugus II 4.92
Janre Jõgi, Juuru kool, 60 m tj II -10,2, kaugus III - 4.83
Samuel Hark, Valtu PK, 60 m tj III -10,3, kaugus I 5.19

-1.80
-

-

-

Noorem grupp (2007 ja hiljem sündinud)

Lisandra Vetesina, Rapla KK, 60 m tj I -10,6
Ave Kotka, Märjamaa G, 60 m tj II -10,6, kaugus I 4.45
Heleri Pajuväli, Rapla VK, 60 m tj III -10,8, kaugus III - 4.12
Kristin Forsel, Kohila G, kaugus II 4.15
Kelvin Kärp, Rapla VK, 60 m tj I -10,0, teivas I -1.80
Marko Rutšs, Valtu PK, 60 m tj II -10,2
Henri Suislep, Märjamaa G, 60 m tj III -10,7
Reimo Bortnik, Järvakandi kool, teivas II – 1.00
-

mängijad.

Omaette saavutus oli muininguid andmas Eesti parim

KOOLISPORT

ta võidab seal esikoha, teenib
ta sellega 14. järjestikuse
Eesti meistritiitli, mis oleks
rekord. Praegu on 13 tiitlit nii
temal kui ka Kati Tolmoffil.

Tähelepanuväärne on see, et
tänavu tähistatakse sulgpalli
55. aastapäeva Eestis.

-

Võistkondlikus punktiarvestuses on esimese kahe etapi järel

üle 300 õpilasega põhikoolidest esikohal Rapla VK (86 083 punkti) ja alla 300 õpilasega põhikoolidest Valtu PK (86 444 punkti).

TV 10 OS II etapi vabariiklik finaal toimub 19. jaanuaril
Lasnamäe kergejõustikuhallis, kuhu on võimalus minna
koolivõistkonnaga või individuaalselt neil, kes täitsid
navõistlusel TV 10 OS nõutudnormatiivi. Võistlust saab jälgida
20. jaanuaril kl 19.30.

maakon-

ETV2-S

Julija ja Kertu
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Sport

Raplma

Sõnumid

Kohila kangelannad

16.

ja nuar
2019

Siim Jõgis

Eesti võrkpallinaiskond sai eelmisel nädalal

hakkama ajaloolise saavutusega. Esmakordselt
tagati pääs Euroopa meistrivõistluste
niirile, mis peetakse 23. augustist 8. septembrini 2019. Turniiri viivad läbi neli riiki – Poola,
Ungari, Slovakkia ja Türgi.

finaaltur-

Raplamaa jaoks teeb selle
sündmuse oluliseks see, et

naiskonnas on mitmeid Kohila võrkpalliklubi taustaga
mängijaid ning üks neist
Kertu Laak - on Kohilas
üles kasvanud ning seal ka
-

võrkpallimänguga alustanud.
Laupäeval, 12. jaanuaril peeti Kohila spordihoones Kohila

Talvekarika turniir, mis oli
pühendatud Kohila võrkpalliklubi 20. aastapäevale. Seal
olidkohal kaks Eesti koondise

mängijat, Kertu Laak ja Julija
Mõnnakmäe, mõlemad endisedKohila mängijad. Mõlemad
olid terve hommiku vältel
nõutud kujud kõigepealt tuli
vastu võtta õnnitlusi ja lillekimpe ning seejärel avanes
huvilistel võimalus nendega
koos pilti teha. Seda võimalust
kasutati hoolega.
Raplamaa Sõnumitel õnnestus mõlema mängijaga laua
taha istuda ja paar küsimust
–

esitada.
Kindlustasite koha Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Kas see oli ühe

Tõelised katsumused ootavad Julijat ja Kertut ees tänavu augustis ja septembris, kui peetakse Euroopa meistrivõistluste finaalturniir.

Foto: SIIM SOLMAN

suure unistuse täitumine?
Julija Mõnnakmäe: Kind-

lasti. Oma koondisekarjääri
alguses ei osanud sellest isegi

unistada. Mida lähemale see
võimalus tuli, seda suuremaks

läks soov sinna pääseda. Julgen öelda, et see on karjääri
tipphetk nii minu kui ka Kertu
jaoks.

Kertu Laak: Jah, kindlasti.
Kas juba enne Tartus
peetud mängu Rootsi vastu
oli tunne, et see eesmärk
saab täidetud?

JM: Murdepunkt tekkis suvel pärast kodumängu Tšehhi
vastu, kui võitsime 3:2. See
andis suure tõuke, et meil

on reaalne edasi saada. Meie
alagrupp oli võrdne ja midagi

oodata sealt ei osanud. Pärast
Tšehhi võitmist teadsime, et
kaks võidetavat mängu on
veel ees.
KL: Pluss veel see, et nii

Soome kui ka Tšehhi vastu
olime 2:0 ees. Väga vähe jäi
puudu, et oleksime finaalturniirikoha juba varem kindlustanud. Need mängud andsid ka
jõudu juurde.

Lisaks edasipääsule saa-

vutasite ka alagrupivõidu.
Oli see eesmärk omaette?
JM: Siiamaani kõlab uskumatult, kui keegi ütleb, et me
saavutasime alagrupivõidu.
Meie esimene emotsioon pärast võitu Soome üle oli see,
et me jõudsime EM-ile. Kõigil
olid emotsioonid muidugi
laes, kui pärast hotelli tagasi
sõitsime. Alles siis ütles keegi,
et kuule, me võitsime alagrupi
ju. Eesmärk omaette see ei
olnud, aga kindlasti on see
suur boonus.
Kas selline edu hooaja
keskel lisab motivatsiooni

ka koduklubi eest pingu-

LP Salo Viestist oli ka?

tada?

KL: Üks oli, libero. Siis oli
teada, kellele servida ei tohi.

KL: Kindlasti. Teame, et
suured mängud on ees
mas ja nüüd on igal treeningul
ja mängul ka klubi eest
kem motivatsiooni pingutada.
Kertu, sa ise mängid
me liigas LP Salo Viesti
eest. Kas Soome koosseisus
oli sulle ka tuttavaid
gijaid?
KL: Peaaegu kõik olid
tavad.
JM: Isegi mina tunnen kõiki
nende mängijaid. Oleme nende
vastu nii palju mänginud.
Eriti siis, kui klubiga Soome
liigas mängisime. Ja nüüd
mängivad mitmed meie omad
Soomes.
KL: See oli, jah, nagu vanade sõprade kohtumine.

ootaroh-

Kas nüüd juba kipuvad
mõtted finaalturniiri män-

Soo-

gudele?
KL: Mitte eriti. Pigem
keskendume klubihooajale.
Pärast seda tuleb Euroopa
hõbeliiga. Emotsioonid on küll
praegu Euroopa meistrivõistluste peal, aga pikalt sellele
mõtlema jääda ei saa.
JM: Võtame ühe asja korraga. Ajakirjanikud küsisid

män-

tut-

Aga võistkonnakaaslasi

kohe meie käest, kas oskame
aimata, mis meid finaalturniiril ees ootab. Ega me ole
selle peale mõelnud. Nüüd
lähevad tüdrukud tagasi oma
klubidesse ja seal on oma
eesmärgid. Me ei tea isegi oma
alagruppi veel.

Mis on Eesti koondise juu-

ff
Kõigil olid emotsioonid muidugi
laes, kui pärast
hotelli tagasi sõitsime. Alles siis ütles
keegi, et kuule, me
võitsime alagrupi
ju.
"

res see, mis kõige rohkem

kaasa aitas selle eesmärgi
saavutamisele?
JM: Meie punt. See võistkond on väga kokku kasvanud.

Nooremad on väga ilusti sisse
sulandunud. Meil on ühtne

võistkond. See emotsioon annab väga suure tõuke.
Te olete mõlemad endised

Kohila mängijad. Kui palju
olete jõudnud Kohila käe-

käiku sel hooajal jälgida?
JM: Mina olen küll jälgi-

nud, sest mängin TÜ/Bigbanki
naiskonnas ja Kohila vastu

tuleb hooaja jooksul ikka
mängida.
KL: Kui mängud toimuvad,

siis tulemusi ikka jälgin. Paljud minu sõbrannad mängivad
siinsamas Kohilas ja hoian
neile pöialt.
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KoMo
suusasari

KoMo suusasarja I

Elukoht
Naised
1. Katrin Rõigas
2. Mari Metsaäär
3. Maret Metsaäär

sai alguse Vesiroosi
terviserajal
Siim Jõgis

siroosi

suu-

Tänavuse KoMo
sasarja esimest etappi
saatis imekaunis talveilm. Võistlus peeti
laupäeval, 12. jaanuaril
Vesiroosi terviserajal
Raplas. Võistluse
bis 37 suusatajat ning

lä-

võisteldi vabatehnika
lühikestel distantsidel
eraldistardist.
Viimastel aastatel on
tulnud KoMo
sarja esimest etappi
mitu korda olematute
lumeolude tõttu edasi
lükata. Tänavune aasta
oli erinev. Ka võistlus-

suusa-

päeva korraldaja Ain
Täpsi sõnas, et olud

olid ideaalilähedased.
Küll aga oleks võinud
tema sõnul olla rohkem
osalejaid.

Naised läbisid

Ve-

Naisveteranid
1. Regina Kaal
2. Merike Meriküla
3. Aivi Tarvis
Mehed
1. Ott Reinaas
2. Villu Toom
3. Kaupo Kaljumets

terviserajal

2,7-kilomeetrise ning
mehed

Sport

etapi tulemused.

Välja on toodud võistlusklasside kolm paremat:

5,4-kilomeetrise

distantsi. Naistest näi-

tas kiireimat aega Regina Kaal, kelle aeg oli 8
minutit, 51 sekundit ja
16 sajandikku. Meestest

Meesveteranid 1
1. Kaido Pesor
2. Kert Rungi
3. Toomas Elling

Pär-

oli kiireim Raivo
npuu ajaga 13 minutit,
42 sekundit ja 41 sajan-

Meesveteranid 2
1. Raivo Pärnpuu
2. Ivo Kivastik
3. Hannes Roomet

dikku. Kokku koosneb
KoMo suusasari viiest

Klubi

Finiš
10.25,96
14.46,56 +4:20
17.32,69 +7:06

Raplamaa

Raplamaa
Raplamaa

KoMo
Raplamaa KoMo

8.51,16
9.59,55 +1:08
10.50,75 +1:59

Raplamaa
Harjumaa
Raplamaa

15.08,92
15.22,82 +0:13
16.56,15 +1:47

Raplamaa KoMo

14.34,89
15.32,86 +0:57
15.48,76 +1:13

Raplamaa
Raplamaa

Raplamaa
Harjumaa

Rae rattaklubi

13.42,41
16.05,55 +2:23
16.11,82 +2:29

Harjumaa

Raplamaa
Raplamaa

etapist. Järgmine neist
peetakse pühapäeval,
20. jaanuaril Pirgu terviserajal.

Kui lumeolud võimaldavad, peetakse kõik
viis etappi jaanuari ja
veebruari jooksul. Ain
Täpsi ütles, et vajadusel ollakse valmis

ka mõnda etappi edasi
lükkama, kuid päris
ära ei taheta ühtegi
jätta.

Meesveteranid 1.e klassi võitis Kaido

Kohila
võrkpalliklubi
tähistas
20. aastapäeva
talveturniiriga
Ingrid Kangur treener

iseloomustades tõdesime, et
mõlemad on olnud äärmiselt

töökad, saali ei tulnud neid
mitte kutsuda, vaid õhtupime-

duses välja ajada, sihikindlad
ja mis peamine, ülimalt hea
iseloomuga, päikselised, heatahtlikud ja südamlikud. Seda
oli hea järelkasvule toonitada,
et kui vaeva ei näe, siis tulemust ei tule ning virisedes
samuti mitte.

Kui mängud olid avatud,
said kõik soovijad Kertu ja

+

1. Kohila VK naiskond (võitis turniiri, mängis
eraldi arvestuses; Annika Loper, Kulla Kalso,
Merilyn Meho, Siret Rits, Kristiina Tõkke, Helina
Heinala, Triin Juhtma, Karolin Prõhid, treener
Ingrid Kangur), parim mängija: Merilyn Meho
1. Pärnu SK (Karolin Prõhid, Lizet Tüvi, Annika
Holland, Reilika Ritson, Neleliis Sams, AnnetElisabet Laanepõld, Kerttu Karu, Grete Merila,
Agnessa Siim, Liisa Lepmets, treener Helju Sutt).
PM: Karolin Prõhid
2. VK Täht, PM: Maria Tuuksam
3. Saaremaa SK, PM: Maike Kadaja

omalaadse süsteemi järgi.
Mängisime aja ja/või punk-

tide peale, üks geim kestis
15 minutit või 21 punktini.

Süsteem on üle võetud Lätist
ja võib öelda, et toimis ideaal-

selt, niimoodi on võimalik
turniiri korraldada päris

võrkpallureid

olid

vallavanem Heiki Hepner kui

suure hulga võistkondadega.

tulnud tervitama värsked

ka avalike suhete juht Merle

Mängude vaheajal olid ka

Eesti naiste rahvuskoondise

Beljäev, Raplamaa Sõnumite
esindajad Siim Jõgis ja Siim

kehalised katsed, ühe minuti

Solman. Sõna said vallava-

dit paremal ja 30 sekundit
vasakul jalal ning varbseinal

Kohila oli nende tulekuks

korralikult valmistunud, õn-

nem, Julija esimene treener
Helju Sutt, Kertu esimene
treener Ingrid Kangur ning
koondislased ise.
Helju Sutiga mängijaid

1. Viljandi SK (Sonja Siimson, Martha Pilt, Anni
Sankmann, Helen Emilia Mätlik, Maria Allik,
Maarja Allik, Lisandra Sepp, Mia Liiva, Vanessa
Teesalu, Hanna Liise Nälk, Janelle Leenurm,
Karmen Umsar, treener Merle Keerutaja), parim
mängija: Martha Pilt.
2. VK Täht, PM: Caterina Ciccetti
3. SK Tats/Kiili, PM: Saskia Leht

oma haardest niisama lihtsalt
välja. Kõige lõpuks saime siis
treeneritega Kertu ja Juliaga
rääkida ja nende vahvaid
muljeid kuulata.

nitlema olid tulnud nii meie

kangelannad, Kohila VK kasvandik Kertu Laak ja Kohila
naiskonnas kolm aastat sidemängija ja kaptenina tegutsenud Julija Mõnnakmäe.

U16 tüdrukud

U18 – U20 neiud

Päev algas väga pidulikult,
noori

Kohila Talvekarika tulemused:

Julijaga pilte teha, pärast seda
ei lasknud ajakirjanikud neid

Kohila Talvekarikas toimus

Kohilas toimus laupäeval, 12. jaanuaril suur
noorteturniir Kohila Talvekarikas, kuhu oli
kogunenud 11 U16 tütarlaste, 7 U16 poiste
ning 6 U18 ja U20 neidude naiste võistkonda.

Foto: SIIM SOLMAN

jooksul tuli hüpata 30 sekun-

toimusid ka jalgade tõsted.
Päev oli kokkuvõttes meeleolukas ja treeneritelt tuli
palju positiivset tagasisidet.

U16 poisid

1. Pärnu SK (Markus Kohtla, Kristofer Rünt,
Darek Vahemets, Martis Jürissoo, Andro Karuks,
Aleksander Sarapuu, Hans Alfons Haljas, Alex
Laats, Tõnis Hendrik Tallo, Endri Sutt, treener
Peeter Kais). Parim mängija: Markus Kohtla
2. VK Täht, PM: Tristan Tõrk
3. Selver Tallinn, PM: Aleksander Seeder

Võistlustules

VK Tartu

Kalev tüdrukud.

Foto: SIIM SOLMAN

Raplma

Sõnumid

16.

ja nuar

2019
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Reklam

Raplma

Sõnumid

VABAD TÖÖKOHAD

Mis maakonnas uudist?
Mida vaadata? Mida pakutakse lõunasöögiks? Kuhu minna?

www.sõnumid.ee

Raplamaal seisuga 9.01.2019
Tööpakkumise nimetus
Õmbleja
Klienditeenindaja
Toitlustusteenindaja
Müüja-mehhaanik
Müüja-klienditeenindaja

Klienditeenindaja
Sushi kokk

Eripedagoog
Kokk

Klienditeenindaja
Juhendaja
Müüja-kassapidaja
Puiduviimistleja

16.

ja nuar

Kokk

Hooldustöötaja
Karjak-ajaja

2019

Asukoht

Tööandja

Rapla linn
Rapla linn
Rapla linn
Rapla linn
Rapla linn
Rapla linn
Rapla linn
Rapla linn
Rapla linn
Rapla linn
Rapla linn
Rapla linn

Õnneliis OÜ
Incassor OÜ
Meie Pubi OÜ
Vallep Invest OÜ
RRLektus AS
SushiMushi OÜ

31.01.2019

Rapla Vallavalitsus
Rapla Tarbijate Ühistu
Kaisa Söögituba OÜ

07.02.2019

Purila küla
Kuusiku alevik
Kuusiku alevik
Karitsa küla
Rapla vald

Febrec OÜ
Maxima Eesti OÜ
Allied Timber OÜ
Ardis Konsultatsioonid OÜ
Ardis Konsultatsioonid OÜ
Kaiu LT OÜ
Wikra OÜ

Rapla vald

Elenduril OÜ

27.01.2019
18.01.2019
01.02.2019
31.01.2019
31.01.2019
18.01.2019
18.01.2019
02.02.2019

Kohila
Kohila
Kohila
Kohila
Kohila

Rapla Tarbijate Ühistu

20.01.2019

Sedrik OÜ
Kohila Vineer OÜ
Kohila Vineer OÜ
Bong Eesti OÜ

28.01.2019

Reena Rostin Oja-Andrese talu
Frank Kutter OÜ
Frank Kutter OÜ
Kehtna Elamu OÜ
Vindor OÜ
Estonia AS
Tulihein OÜ
Tulihein OÜ
Krynicki Glass Recycling OÜ
Krynicki Glass Recycling OÜ
RRLektus AS
Eesti Post AS
Eesti Post AS

03.02.2019
15.02.2019
13.02.2019
25.01.2019
03.02.2019
03.02.2019

Üldehitaja
Müügiesindaja
Müüja
Klienditeenindaja
Tõstukijuht
Operaator
Ümbrikute tootmisliini
juht-seadistaja
Tööline
Tehnoloog
Lihatoodete valmistaja
Juhatuse liige
Tootmistööline

Rõue küla
Kehtna-Nurme küla
Kehtna-Nurme küla
Kehtna alevik
Keava alevik

Operaator

Järvakandi alev

Klienditeenindaja

Järvakandi alev
Järvakandi alev
Järvakandi alev
Järvakandi alev
Järvakandi alev
Rapla maakond
Rapla maakond

Kokk
Vahetuse vanem

Käsisorteerija
Müüja-klienditeenindaja
Kuller
Postikuller

SushiMushi OÜ

Kandid tähtaeg
25.01.2019
26.01.2019
31.01.2019
03.02.2019
28.01.2019
01.02.2019

alev
alev
alev
alev
alev

O-I

20.01.2019
03.02.2019

03.02.2019

03.02.2019
21.01.2019

03.02.2019
03.02.2019
03.02.2019
03.02.2019

28.01.2019
21.01.2019
20.01.2019

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

OSTETAKSE
Vanametalli kokkuost Raplas
Jürna 2. E-R 9-17, L 1014. Tel 5818 8986 www.
rauaspets.ee
Warmeston OÜ on Eesti ettevõte, mille tegevuses on
põimitud metsandus ja puidutööstus. www.warmeston.ee

Vanametalli kokkuost Agrovaru territooriumil E-R 9-17,
L 9-14. Tel 5860 7877,
www.feralmet.ee

Otsime

metsakinnistuid ja kasvavat
metsa. Tel 502 4895; info@

TEHASE ASSISTENTI
Töö kirjeldus
tehase juhi assisteerimine
tooraine vastuvõtt ja sellega seonduv dokumentatsioon
ostu-ja müügiarvete haldus
ladude haldus ( elektroonilistes süsteemides)

pajakapuit.ee

OÜ ESTEST PR ostab
põllu-ja metsamaad. Tel
504 5215, 514 5215,

info@est-land.ee

•

•

•

•

•

•

registrite pidamine
töötajate koolituste korraldus ja jälgimine

Nõudmised kandidaadile
väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, kasuks tuleb
inglise ja vene keele oskus
kohusetundlikkus
•

Meie kodulehelt leiad lisaks uudistele ka telekava,
söögikohtade menüü ja maakonna sündmuste kava

•

•

•

korrektsus
väga hea arvuti kasutamise oskus ( kontori tarkvara)

Ettevõte pakub
tööd arenevas ja muutuvas ettevõttes

Timberstock OÜ ostab

met-

lehtpuuenamusega
sakinnistuid ja raieõiguseid.
Küsi pakkumist tel 507 1150

timber@timberstock.ee

kõiki marke igas seisukorras
sõiduautosid ja kaubikuid, ka
remonti vajavaid. Tel 5365
4085 skampus@online.ee
vanu jalg-ja mootorrattaid,
võrre ning nende varuosi.
Võivad olla ka mittekomplektsed. Samuti pakuvad
huvi erinevad vanaaegsed
esemed. Tel 508 6947

•

SõnumidRAPLAMAA

•

eneseteostust

•

stabiilselt töösuhet ja konkurentsivõimelist töötasu

Töökoht: Purila, Raplamaa
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
CV

koos motivatsioonikirjaga esitada läbi CV Keskuse

tööportaali või e-posti aadressile kylli.kerem@warmeston.ee.

Saada oma
kuulutus
www. sõnumid.ee
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TÖÖPAKKUMISED

napuid kotis. Vedu tasuta. Tel
5563 6856

Peaosas Helgi Sallo
Teistes osades
Roland Laos,

Raivo Mets /
Eero Spriit /
Allan Kress

Autor
Piret Jaaks

Tapamaja müüb emise lihakehasid kohaletoomisega. Info

50 cm. Tel 5196 3947

tel 5351 7414

Lõhutud toores lehtpuu, hind

remonti vajav

al 35

€;

metsakuiv okaspuu al

38 €. Laotud puude tarne 10 ja
15 rm autoga. Tel 502 4895
Lõhutud ja saetud lepa kütte-

puud nii lahtiselt kui võrkkotis.
Müüme ka puidubriketti. Vedu.

ehituslikku saematerjali,
servamata lauda, lepalauda,

terrassi-, voodri-ja põrandalauda. Pikkused 3 - 6 Lau-

m.
dade värvimine. Vedu tasuta.
Tel 528 2268

Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.

VANA BASKINI TEATER

facebook.com/
vanabaskiniteater

3-toaline ahju-

Tel 509 0243, info@maksimetall.ee

Võsa 43, Rapla

ja

küttega korter (71,5) Raplas

Kuusiku tee 8. Tel 5827 3107,

Henert OY otsib enda positiivsesse ja töökasse
kollektiivi
BETONEERIJAID, PUUSEPPASID, MAALREID,
ÜLDEHITAJAID ja SISETÖÖDE TEGIJAID.

pärast kella 18
garaažiboks Juurus Side tänaval. Olemas autokanal. Tel
526 2291

2 paari plastiksuuski, saapad
nr 42, 43 ja 37-38. Hind 35 €
komplekt. Tel 552 4856

Objektid Rootsis ja Soomes.

Täpsem info: cv@henert.fi
EST +358 40531 6036/RUS +358 40128 4606

otse tootjalt kase puidubrikett
alates 199 €, pakitud turbabrikett al 130 €, pellet al 200

kuivad küttepuud, lahtiselt ja
võrgus. Tel 503 6941

€, pakitud kivisüsi al 235 €,
kuivad klotsid, vedu.
Tel
506 8501

suitsuvorsti ja maasinki väike-

saunaahjusid, kaminaid, pliite.

hulgi, kohaletoomisega. Info

Soodsalt. Tel 505 4355

tel 5196 2628 või 5351 7414

Parima kvaliteediga tooted ja
metallkonstruktsioonid

Kultsed

Eakate kodu Kuusikul võtab tööle
KOKA ja HOOLDUSTÖÖTAJA.
Lisainfo telefonil 550 4797

5196 2628, 5354 3002

kuivi segapuid pikkusega 30 ja

Tel 516 6305

25.01. Märjamaa Rahvamaja kl. 19.00

soodsa hinnaga talusealiha.
Vajadusel tükeldame. Info tel

Pakume tööd SANTEHNIKUTELE
objektil Alu tee 1 Raplas.
Vajalik eelnev töökogemus ja tööriistad.
Tel 502 7874. Info e-mail laanemeisterou@gmail.com

Tallinnas asuv CITY KLIIMA OÜ otsib oma meeskonda:
KÜTTESEADMETE HOOLDUSTEHNIKUT.
Oled oodatud kandideerima, kui:
e lneva
oma eelneva töökogemuse käigus oled tegelenud
kütteseadmete hoolduse või remondiga
oskad lugeda erinevaid kütteprojekte ning
elektriskeeme
hindad meeskonnatööd ja väärtustad inimestevahelisi
suhteid, oma tegemistes oled konkreetne ja täpne
oled valmis pingutama selleks, et ootused saaksid
täidetud.
käigus
*

oledoma teglnudökoms

Rapla Kütteäris turbabriketti,
puidubriketti, pelleteid, kami-

*

*

MITMESUGUST

*

Ostame kulda kuni 31 €/g.
Rapla Pandimaja, Viljandi

mnt 4

E-R 9-17.30, L 9-14
Kutsume Teid hispaania

keele kursustele Raplas. Tunnid esmaspäeviti

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

Südamlik kaastunne Salme
Taltsile ja ta perele

Sind leinama jääb
kodumaja,
igatsema koduõu…

Kandideerimiseks saada oma CV märksõnaga
”Hooldustehnik” aadressile kaisa@citykliima.ee või
helista tööpäeviti tel 518 2388

abikaasa

Südamlik kaastunne
Salmele perega abikaasa,

JÜRI TALTSI

lahkunud meie armas
õde, tädi ja vanatädi

On

surma puhul.

isa ja vanaisa

JÜRI TALTSI
Kohila valla küüditatud
surma puhul.

KAI SCHUTTING

14. VIII 1939

–

Avaldame kaastunnet
Pillele perega

9. I 2019
ISA

TEENUS

Omaksed

Perekond Blei Sutlemast

kaotuse puhul.
Maie ja Peeter

Õhk-õhksoojuspumbad,
õhk-vesisoojuspumbad,
maaküte. Müük, paigaldus,
hooldus, remont. Tel 5330
1720 www.kulmaline.ee
Bussiteenus 8 kuni 82 kohta.
Helista tel 5330 7447, sivaauto2007@gmail.com

Südamlik kaastunne
perekond Torniainenitele
kalli abikaasa,

isa, äia ja vanaisa
EINO TORNIAINENI
kaotuse puhul.

Tunneme kaasa
Paavo Torniainenile
ISA

kaotuse puhul.
Töökaaslased

Tel 505 9669,

aruanded.

info@holopoint.ee

Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968 või 5340 2068
Ohtlike ja suurte puude langetamine. Tel 517 5783
Rehvivahetus Rapla linnas
Jürna tn 2. Hinnad väga
soodsad. Aeg broneeri tel
5818 8986 Hinnakiri

www.rauaspets.ee
Veo-ja kolimisteenused. Tel
5688 1227. www.vedaja.ee

Sügav kaastunne Helgi
Parvelole ja poegadele

peredega

Hoonete soojustamine
puistevillaga. Konsultatsioon
objektil tasuta. Tel 501 6689,

ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee

ALLU PÄRTELI
Klassikaaslased

surma puhul.

Valgu kooli päevilt

Ants, Jüri, Valli

ISA

Kajale perega

Pilvede taga
on taevas alati sinine…

Kalle, olgu sul jõudu

surma puhul.

PIRIER HÖGRENI

Töökaaslased

kaotuse puhul.
SA Raplamaa Haigla

Fesma Alu

EINO TORNIAINENI

kanda seda, mida keegi
enam

Igaühele meist

surma puhul.

muuta ei suuda.
Oleme mõttes sinuga,

aeg

on antud aeg

vanaisa, vanavanaisa
PIRIER

Avaldame kaastunnet
Paavole perega

HÖGRENIGA.
ISA

Südamlik kaastunne
Salmele lastega
kalli abikaasa ja isa
JÜRI TALTSI

kaotuse puhul.
Eha perega, Maie,
Leeni ja Mare

Illar, Ruth, Viljar, Eve ja
Ly peredega

surma puhul.

OÜ-st

–

tulla, aeg olla,

aeg minna

kui jätad hüvasti kalli isa,

liikmed

Raplamaal

Maldar ja Tarvi peredega

Tunneme kaasa
Paavo Torniainenile

kalli abikaasa, isa ja
vanaisa

Endised japraegused
Alu pensionäride klubi

kaotuse puhul.

surma puhul.

Südamlik kaastunne

Facebook: Veoteenus
KATUSETÖÖD (viilkatused,
lamekatused). Tel 5698 4470
AlvekoEhitus@gmail.com

SVETLANA

ISA

Südamlik kaastunne
Erikale perega isa

Siirija Ülo

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

Raamatupidamine,

Avaldame kaastunnet
Olevile ja Marile tädi
SOESSONI

Rapla Metallist

Südamlik kaastunne
Pillele perega

...

Südamlik kaastunne

Erikale
ISA

lahkumise puhul.

On lahkunud
minu armas vend

ANDRUS ILLUPMÄGI
4. VI 1964 9. I 2019
–

Naabrid Harri, Toivo,
Eevi, Maire

Töökaaslased
Rapla kohtumajast

Sügavas leinas Ulvi perega

reklam

Raplma

Sõnumid

16.

ja nuar
2019
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Kuhu

min a

Raplma

Sõnumid

16.

ja nuar
2019

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

KINO
MÄRJAMAA HELK
„T-34” (Venemaa)
16. jaanuar kl 21
„Mia ja valge lõvi” (USA)

11 -15,

MAHTRA TALURAHVAMUUSEUM
EV100. Lasteaia Sinilill Juuru rühmade näitus
„Eestimaa mustrid”
Püsinäitus “Eesti talupoja elu 19. sajandil ja

16. jaanuar kl 17,19
17. jaanuar kl 17,19
„Creed 2” (USA)
17. jaanuar kl 21
„Asterix: Võlujoogi saladus” (USA joonisfilm,
eesti keeles)
18. jaanuar kl 15,17
20. jaanuar kl 15,17
22. jaanuar kl 15
„Roheline raamat” (USA)
18. jaanuar kl 19, 21.20
21. jaanuar kl 19.10, 21.30
„Muul” (USA, alla 16aastastele keelatud)
20. jaanuar kl 19, 21.10
21. jaanuar kl 17

„Klaas” (USA)
22. jaanuar kl 17, 21.20
23. jaanuar kl 19a
„Klassikokkutulek 3: Ristiisad” (Eesti, alla
14aastastele keelatud)
22. jaanuar kl 19.20
23. jaanuar kl 17, 21.20

Mahtra sõda”
Muuseum avatud

T-L kl 11-16

SILLAOTSA TALUMUUSEUM
Näitus “Sammudes Eesti Vabariiki”

(näitusesaalis)
Näitus „Sangarlik Saalistete suguvõsa“
Püsinäitus “Märjamaa ja Vigala kihelkonna
inimeste ning aja lugu”
Avatud E-R kl 10-17, L-P tellimisel

tel 5648 3828

KOOLITUS LOENG

MITMESUGUST

JUURU RAHVAMAJA

Kohtumine lugejatega. Külas on kirjanik
Kerttu Rakke
Kohila raamatukogu, 16. jaanuar kl 18

„Johannes Pääsukese tõeline elu” (Eesti)
Juuru rahvamaja, 19. jaanuar kl 17

Talvine tantsuklubi vahvate šoti tantsudega

Jalmar Vabarna kontsert
Rapla, Kultuuriklubi Baas, 25. jaanuar kl

21

ATH tugigrupi kohtumine„ATH laps ja
probleemid väljaspool kodu”

Rapla Perekeskus Fookus, 21 .jaanuar kl 18
Personaalne eneseleidmine läbi isikliku arengu
Rapla Elujõu keskus, 22. jaanuar kl 10

JÄRVAKANDI KLAASIMUUSEUM
Näitus “Tarbeklaasi kunstniku Pilvi Ojamaa
klaastooteid aastaist 1965-1992”
Püsiväljapanek “136 aastat Järvakandi

klaasitööstust”

“Tindipotid ja -pudelid Järvakandi
klaasimuuseumi kogudest”

Jalgpalliturniir
Kohila spordikompleks, 19. jaanuar kl 10
Eesti juunioride MV õhkrelvadest laskmises
Rapla, Sadolini spordihoone, 19. jaanuar

44. Raplamaa auhinnavõistlused ja
Eesti seenioride MV õhkrelvadest laskmises
Rapla, Sadolini spordihoone, 20. jaanuar

Teetund raamatuga
Rapla keskraamatukogu, 22. jaanuar kl 16

NÄITUS
illustratsioonid lasteraamatutesse ja ajakirjas
Täheke
Rändnäitus „Risti-rästi läbi Eestimaa”. Mare
Hundi illustratsioonid Milvi Panga luulekogule
„Mesikäpa esikäpad” (lasteosakond)

KoMo KV ja maakonna MV suusatamises,
klassika lühike distants
Pirgu terviserada, 20. jaanuar

PU14-klassi Eesti MV korvpallis: Rapla
Korvpallikool vs TTÜ/ Rae Spordikool 05
Rapla korvpallikool, 20. jaanuar kl 12
Eesti MV võrkpallis, naiste meistriliiga:

Kohila raamatukogu

Kohila VK/E-Service vs Saaremaa
Kohila spordikompleks, 20. jaanuar kl

Kristel Kuusk: Paberkäsitöö ja taaskasutus
„Maret” ja „Taluperenaine” juhistega
jõulupühadeks (kodulootuba)

OlyBet Eesti-Läti ühisliiga korvpallis:
Avis Utilitas Rapla vs VEF Riga

Märjamaa muusika-ja kunstikooli eelkooli
näitus (lastekogu)

22. jaanuar kl 18.30

Märjamaa valla raamatukogu

Eesti MV võrkpallis U-12 ja U-14 tüdrukutele
Kohila spordikompleks, 23. jaanuar kl 10

Rapla, Sadolini spordihoone,

Märjamaa rahvamaja Ly galerii

Koolinoorte võistlus „Osavaim korvpallur”

Hermes Sarapuu maalide näitus
“Minu maastikud IV” (saalis)
Rita Merekivi heegeldatud mänguasjad

Doonoripäev
Rapla kultuurikeskus, 18. jaanuar kl 10

„Aafrika lille” motiividest (fuajee vitriinis)

Konstellatsioonid
Juuru rahvamaja, 18. jaanuar kl 17

Ülo Sarapuu isikunäitus„Ülendavad vaikuse

Rapla keskraamatukogu

laulud”

Rapla kultuurikeskuse Rütmani galerii
Tsirkus Koerte Teater
Märjamaa rahvamaja, 18. jaanuar kl 18
Eesti parimad selgeltnägijad
Rapla kultuurikeskus, 19. jaanuar kl 12
Järvakandi kultuurihall, 19. jaanuar kl 17

SPORT
Koolinoorte male individuaalne MV
Alu, 18. jaanuar kl 10

Raplamaa seeriavõistluse 4. etapp lauatennises

Saku I liiga korvpallis: Rapla KK/Kohila vs
Betoonimeister/Tskk/SK Nord
Rapla, Sadolini spordihoone, 23. jaanuar kl 19

KIRIKUTEATED
RAPLA MAARJA-MAGDALEENA KIRIK
Piiblitund teemal vikaarkristlus
Pastoraadi inglisaal, 17. jaanuar kl 17

Armulauaga jumalateenistus
20. jaanuar kl 12
EELK JÄRVAKANDI PAULUSE KIRIK
Armulauaga jumalateenistus
20. jaanuar kl 15

Ootame teateid sündmuste kohta iga nädala reedeks meiliaadressil
489 2130. Järgmine "KUHU MINNA" ilmub 23. jaanuari lehes.

kuulutused@sonumid.ee. Tel

SA Kiusamisvaba Kool kutsub Raplamaa koole
liituma KiVa kiusuennetusprogrammiga
Merili Kärner
SA Kiusamisvaba Kool kommunikatsiooni-ja
turundusjuht
Kõik Raplamaa koolid on kuni 15. veebruarini
oodatud liituma KiVa kiusuennetusprogrammiga, et hakata alates 2019. aasta sügisest
senisest süsteemsemalt kiusamist ennetama
ja vähendama. Esmakordselt loodab sihtasutus
värvata ka kuni 10 Eesti venekeelset kooli.
KiVa on Soomes Turu ülikooli teadlaste välja
töötatud teadus- ja tõenduspõhine programm,
mis näeb ette erinevaid konkreetseid tegevusi

nii ennetustööks, juhtumite lahendamiseks
kui ka kiusamise monitoorimiseks koolis.

Muuhulgas õpivad lapsed spetsiaalsetes KiVa
ennetustundides näiteks erinevaid tundeid
tähele panema ja mõistma, grupisurvele vastu
astuma, aga ka kiusamist märkama, sellesse

sekkuma ning palju muud. Programmi kohta
saab lugeda kodulehelt www.kiusamisvaba.ee.

Eestis ja ka mujal maailmas läbi viidud

14

Ehalill Halliste näitus „Pae peal”

21

MUUSEUM

Rapla auhindadele
Valtu spordimaja, 19. jaanuar kl 10

Rapla, Sadolini spordihoone, 23. jaanuar kl 11
Lelle rahvamaja, 17. jaanuar kl 19

KONTSERT

Peoõhtu ansambliga Rutiin
Haimre rahvamaja, 19. jaanuar kl

„Värvilised ilmumised”. Kadi Kurema
HAGERI MUUSEUM
Püsinäitused “Maa-apteek”, “Kihelkonnakeskus
Hageri” (fotonäitus)
AvatudT, K, N kl 11-16, muul ajal kokkuleppel

Samm drooninduse maailma
Märjamaa valla noortekeskus, 19. jaanuar kl 12

RAPLA KULTUURIKESKUS
„Lotte ja kadunud lohed” (Eesti joonisfilm)
17. jaanuar kl 17.30

Märjamaa rahvamaja, 20. jaanuar kl 12

uuringud kinnitavad, et KiVa programm tõesti
aitab kiusamist vähendada: näiteks on juba
viiendat aastat programmi rakendanud Eesti
koolides vähenenud kiusamisohvrite osakaal
ca 30%.
2018/2019. õppeaastal rakendab KiVa programmi Eestis kokku 70 kooli ja õppekohta,
mis teeb vaid ligi 15% kõikidest koolidest.
Sealjuures Raplamaal on praegu vaid üks KiVakool, kuid neid võiks olla oluliselt rohkem!
Tänavu on Kiusamisvaba Kooli sihtasutusel
võimalik programmiga liita veel kokku ca 25
kooli, sealjuures kuni 10 venekeelset kooli. See
tähendaks, et sügisest oleks Eestis peaaegu 100
KiVa-kooli, moodustades ligi 19% kõikidest
koolidest.
Programmiga liitumiseks tuleks kooliperedel anda oma soovist märku, täites selleks
veebivormi SA Kiusamisvaba Kooli kodulehel
www.kiusamisvaba.ee/liitu. Seejärel võetakse
kooliga ühendust, et leppida kokku kohtumine,
kus kõik programmi rakendamisega seotud
küsimused läbi arutatakse.

Kohtumisele järgneb ettevalmistusperiood,

mille jooksul
(1) pakutakse koolijuhile tuge vajaliku
muutuse juhtimiseks oma kollektiivis,
(2) koolitatakse koolipered välja kiusamist
märkama ja tekkinud juhtumeid peatama,
(3) viiakse koolis läbi esmane õpilasküsitlus
hetkeolukorrakaardistamiseks ning
(4) koolid varustatakse KiVa programmi
kasutamiseks vajalike materjalidega.

NELJAPÄEV 17.01

LAUPÄEV 19.01

REEDE 18.01

TEISIPÄEV 22.01

KOLMAPÄEV 23.01

hommik esitleb. Loomaarstid
12.45 Hea tuju maaletooja.
Anne Veski (ETV 2018)* 13.50
Minu laulupidu 13.55 Draamasari Koduigatsus. Pimedus ja
valgus (A Place to Call Home,
Austraalia 2018)* 14.45 Islandi taluköök 15.20 Draamasari
Downton Abbey (Inglise 2015)
16.30 Eesti mäng (Eesti 2014)
17.00
Aktuaalne kaamera
17.05 Õnne 13 (Eesti 2003)
17.35 Draamasari Kutsuge
ämmaemand! 18.30 Aktuaalne kaamera 19.00 Ringvaade
20.00 Eesti lood. Kütt 20.30
Osoon (S) 21.00 Aktuaalne
kaamera. Ilm 21.30 Sport
21.40 Välisilm 22.15 Välisilma
dokk Vihkamise anatoomia.
Charlottesville 23.10 Töörööbikud* 23.40 Ringvaade*
00.40 Draamasari Downton
Abbey 01.48 ERR.ee uudised

06.55 Terevisioon 09.05 Draamasari Kutsuge ämmaemand!
2, 8/10 10.00 Terevisioon*
12.15 Hommik Anuga (S)*
13.30 Rakett 69 9* 13.55
Välisilm* 14.30 Draamasari
Forsyte’ide saaga, 8/10 (The
Forsyte Saga, Inglise 2002)*
15.40 Draamasari Downton
Abbey 6, 2/10 (Inglise 2015)
16.30 Eesti mäng, 15/28 (Eesti
2014) 17.00 Aktuaalne kaamera 17.05 Draamasari Õnne
13 (Eesti 2003) 17.35 Draamasari Kutsuge ämmaemand! 2,
9/10 (Call the Midwife, Inglise
2013) 18.30 Aktuaalne kaamera 19.00 Ringvaade 20.00
Suud puhtaks 21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm 21.30 Sport
21.40 Esimene stuudio 22.05
Draamasari Pulss 3, 9/10. Paradiis (Syke, Soome 2016) 22.55
Plekktrumm* 23.40 Ringvaade* 00.40 Draamasari Downton Abbey 6, 2/10 (Inglise
2015)* 01.29 ERR.ee uudised

06.55 Terevisioon 09.05 Draamasari Kutsuge ämmaemand!
(Inglise 2013)* 10.00 Terevisioon* 12.20 Vabadussõja
lugu. Noor riik haarab õlekõrrest 13.00 Riigikogu infotund
14.00 Esimene stuudio* 14.25
Suud puhtaks* 15.20 Kuidas
elad. Ivi Eenmaa (ETV 2017)
15.40 Draamasari Downton
Abbey (Inglise 2015) 16.30
Eesti mäng (Eesti 2014) 17.00
Aktuaalne kaamera 17.05
Draamasari Õnne 13 (Eesti
2003) 17.35 Draamasari Kutsuge ämmaemand! (Inglise
2013) 18.30 Aktuaalne kaamera 19.00 Ringvaade 20.00
Minu laulupidu 20.05 Pealtnägija 21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm 21.30 Sport 21.40
Esimene stuudio 22.05 Hotellide varjatud maailm. New Orleans 22.50 Ongi Koik 23.20
Ringvaade* 00.25 Draamasari
Downton Abbey (Inglise)*
01.16 ERR.ee uudised

ESMASPÄEV 21.01

PÜHAPÄEV 20.01

ETV
DraaPril-

06.55 Terevisioon 09.05
masari Kutsuge ämmaemand!
10.00 Terevisioon* 12.15
litoos (S)* 13.10 Tähendamisi*
13.20 Esimene stuudio* 13.45
Pealtnägija* 14.35 Osoon (S)*
15.10 Reisile minuga.
ga, Nerja, Frigliana ja Marbella
15.40 Draamasari Downton
Abbey (Inglise 2014) 16.25
Eesti mäng (Eesti 2014) 17.00
Aktuaalne kaamera 17.05
masari Õnne 13 (Eesti 2003)
17.35 Draamasari Kutsuge
maemand! (Call the Midwife,
Inglise 2013) 18.30
ne kaamera 19.00 Ringvaade
20.00 OP+ 21.00 Aktuaalne
kaamera. Ilm 21.30 Sport 21.40
Esimene stuudio 22.05
himu tippkeskus 22.35 Eesti

Mala-

DraaämAktuaal-

Uudis-

lood. Kliimapagulased (Eesti
2018)* 23.05 8 mm ELU (Eesti
2014) 23.35 Ringvaade* 00.35
Draamasari

Downton

(Inglise 2014)* 01.26

Abbey
ERR.ee

uudised

06.55
Terevisioon
09.05
Draamasari Kutsuge
emand! (Call the Midwife,
Inglise 2013)* 10.00
sioon* 12.15 Reis ümber Eesti
(ETV 2018) 13.15 Esimene
stuudio* 13.40 OP+* 14.45
Draamasari Pulss. Väljakutsed
(Syke, Soome 2016)* 15.35
Draamasari Downton Abbey
(Inglise 2014) 16.25
diasari Riigimehed. Avatud
uksed (2010) 17.00 Aktuaalne
kaamera 17.05 Õnne 13 (Eesti
2003) 17.35 Draamasari
suge ämmaemand! (Call the
Midwife, Inglise 2013) 18.30
Aktuaalne kaamera 19.00
Ringvaade 20.00 Hea tuju
maaletooja. Anne Veski (ETV
2018) 21.00 Aktuaalne
mera. Ilm 21.30 Sport 21.40
Krimireede Vera. Liival
jad 23.10 Pealtnägija* 00.00
Ringvaade* 01.00
sari Downton Abbey (Inglise
2014)* 01.52 ERR.ee uudised

07.30 Ringvaade* 08.30 Meie
Eestid. Dmitri 09.00 Uudishimu tippkeskus 09.30 Õnne
13 10.00 Maahommik esitleb.
Loomaarstid 10.30 Kliimapagulased 11.00 Pealtnägija
11.50 Smilers 12.50 Vanameeste paradiis 13.20 Andy
astub üles 13.50 Noor inspektor Morse. Mäng 15.20 Laskesuusatamise MK-etapp Ruhpoldingus. N 4x6 km teatesõit
17.05 Islandi taluköök 17.35
Loodusdokk Suured kassid
18.30 Aktuaalne kaamera
18.40 Doksari Koerte ebatavalised sõbrad. Roscoe ja Suriya.
Annakin ja Booth. Biggie, Yogi
ja Occie. Forrest ja Leonard
19.30 Rakett 69 20.00 Reisile
minuga. Linn nimega Cognac
20.30 Õnne 13 21.00 AK. Ilm
21.20 Sport. Sport 21.35 Koduigatsus. Pimedus ja valgus
22.25 Mf Apollo 13 (USA 1995)
00.45 Ja ei jäänud teda ka
01.42 ERR.ee uudised

07.00 Animasarjad 07.55
Piraaditar ja Capitano 08.05
Põrsas Peppa 08.15 Lastetuba 08.30 Zorro seiklused
08.55 Lunnisaar 09.00 Ringvaade* 10.00 Eesti mäng
10.30 Arktikast Antarktikasse
11.00 Ajavaod 11.30 Lint. Vana-aastaõhtud 12.02 ERR.ee
uudised 14.55 Armani saladus 15.20 Laskesuusatamise
MK-etapp. Meeste 4x7,5 km
teatesõit 17.00 Rüütel Miku
17.10 Väike printsess 17.20
Piraaditar ja Capitano 17.40
Jeti lood 17.45 Väike täitsa
suur poiss 17.50 Põrsas Peppa
18.00 Lastetuba 18.10 Mis?
Miks? Kuidas? 18.20 Tipsi ja
Tim 18.35 Mina ja Miia 19.00
Armani saladus 19.25 AK (viipek) 19.30 4x4. 20.00 Ameerika värvipildis 20.55 Hardi
Volmer 21.00 Õed Hemsleyd
kokkavad 21.30 Mf Hea, halb
ja inetu 00.20 Mf Mustang
02.01 ERR.ee uudised

07.30 Animasarjad 08.15 Mesitaru 08.25 Tipsi ja Tim 08.35
Mina ja Miia 09.00 Operatsioon
Ai 09.30 Kunksmoor 09.50 Kui
ma oleksin loom 09.55 Georg
Udukübara aaria 10.10 Džungliraamatu safari 10.25 Väike
printsess 10.35 Uus Tase 11.00
Tuleviku toit 11.55 Ärapanija
2018 12.35 Tujurikkuja parim
valik 13.05 Aastavahetus Kinoteatriga 13.40 Meri ja Orav
14.40 Igihaljas vaatemäng
15.35 Laanetaguse suvi 16.50
Loodusepäev Osooniga 17.00
Kuldne ratsu 18.20Talvelaulud
Valgamaal 18.40 Väike printsess 18.55 Lammas Shaun
19.00 Uus Tase 19.25 AK (viipekeeles) 19.30 Elu allpool
nulli 20.20 Retrokraan 21.30
4x4. Aafrika 22.00 Ongi Koik
22.30 Kliimapagulased 23.00
Ameerika värvipildis 23.45 Mf
Hea, halb ja inetu 02.44 ERR.ee
uudised

07.30 Karusmarjad metsikus
looduses 07.55 Piraaditar
ja Capitano 08.15 Mesitaru
08.25 Põrsas Peppa 08.30 Toredate Asjade saar 08.35 Väike
printsess 08.50 Must ja valge
koer 09.00 Kuldne ratsu 10.20
Mina ka. Eestlased 10.25
Väike printsess 10.35 Uus
Tase 11.00 AegRuum 11.50
Plekktrumm* 12.35 Britpopi
aastad 13.35 Ühe unistuse
maja 14.30 RUUM 15.00 Heureka 15.30 Taevane kaamel
17.00 Operatsioon Ai 17.30
Kolm karu 18.30 Džungliässad
18.45 Väike printsess 18.55
Lammas Shaun 19.00 Uus
Tase 19.25 Aktuaalne kaamera (viipek) 19.30 TV 10 olümpiastarti. II etapp 20.00 Teemaõhtu. Tähelaev. Tõnu Aav 80
21.15 Mees, naine ja kontsert
(ETV 1979) 23.10 Täna õhtul...
Tõnu Aav (ETV 1983) 00.15
Laulab Tõnu Aav (1973) 00.32
ERR.ee uudised

07.00 Lastesaated 09.00 Ringvaade* 10.00 Ühe unistuse
maja 10.55 Minu Noarootsi.
Marika 11.00 Ajavaod 11.30
Kaljo Kiisk 12.35 TV 10 olümpiastarti 13.07 ERR.ee uudised
14.55 Muusika! 15.30 Armani
saladus 15.55 Muusika! 16.30
Džungliässad 16.40 Bobby ja
Bill 16.50 Oktonaudid 17.05
Rüütel Miku 17.15 Väike printsess 17.25 Piraaditar ja Capitano 17.40 Lunnisaar 17.45
Väike täitsa suur poiss 17.50
Põrsas Peppa 18.00 Lastetuba
18.15 Lammas Shaun 18.20
Zorro seiklused 18.45 NOVA
19.00 Armani saladus 19.25
AK (vk) 19.30 Õhinapõhised
Peruus 20.00 Elu allpool nulli
20.45 Loodusepäev Osooniga
21.00 Õed Hemsleyd kokkavad 21.30 Plekktrumm 22.15
Ongi Koik 22.45 4x4. Aafrika
23.15 Kaardimaja 00.55 Õed
Hemsleyd kokkavad 01.28

07.00
Lastesaated
09.00
Ringvaade* 10.00 Eesti mäng
10.30 Õhinapõhised Peruus
11.00 Ajavaod 11.25 Eesti
lood 12.01 ERR.ee uudised
14.55 Muusika! 15.30 Armani
saladus 15.55 Muusika! 16.30
Džungliässad 16.40 Bobby ja
Bill 16.50 Oktonaudid 17.05
Rüütel Miku 17.15 Väike printsess 17.25 Piraaditar ja Capitano 17.40 Lunnisaar 17.45
Väike täitsa suur poiss 17.50
Põrsas Peppa 18.00 Toredate
Asjade saar 18.05 Maša ja karu
18.15 Lammas Shaun 18.20
Zorro seiklused 18.45 NOVA
19.00 Armani saladus 19.25
AK (viipek) 19.30 Õhinapõhised Peruus 20.00 Uus-Meremaa. Kauge ja kõrvaline 21.00
Tareq Taylori Põhjamaade
kokakunst 21.30 OP+* 22.30
DocPoint Isadest ja poegadest
00.05 Paksem kui vesi 00.50
Tareq Taylori kokakunst 01.27

07.00 Animasarjad 08.05
Põrsas Peppa 08.10 Toredate Asjade saar 08.15 Maša ja
karu 08.30 Zorro seiklused
08.50 Lunnisaar 09.00 Ringvaade* 10.00 Eesti mäng
10.30 Õhinapõhised Peruus
11.00 Ajavaod 11.30 Tõnu
Aav 12.48 ERR.ee uudised
14.55 Muusika! 15.30 Armani
saladus 15.55 Muusika! 16.30
Džungliässad 16.40 Bobby ja
Bill 16.50 Oktonaudid 17.05
Rüütel Miku 17.15Väike printsess 17.25 Olli ja Kuu 17.40
Lunnisaar 17.45 Väike täitsa
suur poiss 17.50 Põrsas Peppa 18.00 Toredate Asjade
saar 18.05 Maša ja karu 18.15
Lammas Shaun 18.20 Zorro
seiklused 18.45 NOVA 19.00
Armani saladus 19.25 AK
(viipek) 19.30 Õhinapõhised
Peruus 20.00 DocPoint Õnnelik talv 21.30 Mf Leto 23.35
Tõejärgne aeg 00.32 ERR.ee
uudised

06.05 Kass Oggy ja kurjad
prussakad 06.15 Super 4
06.30 Zig ja Sharko 07.00
Pöörased jänesed 07.30 Reporter
09.00 Hommikute
Hommik! 10.00 100 erilist
eestlast 11.30 Kodus ja võõrsil. Robbo ja Jasmine’i sõprus
süveneb. Brody leiab ruumikitsikusele lahenduse. Dean
toob end Willow eest ohvriks
12.00 Stileto vendeta 13.00
Meie aasta Iraanis. Naiste saladus 14.00 Tüdruk nimega
Elif 15.00 Ettevaatust ingliga
16.00 Stileto vendeta 17.00
Hingesugulased 18.30 Reporter 20.00 Mängufilm Bridget
Jonesi beebi 22.30 Mf Seksisemud 00.45 Mf Elus juhtub
02.30 Chicago tuletõrje. Terviseks! 03.15 Velveti moemaja. Räägi oma saladus. 04.25
Reporter 05.40 Hommikute
Hommik!

06.15

Mesinädalad Monte08.00 Top Shop 08.15
Tommy ja Jerry 08.45 Zig ja
Sharko 09.10 Super 4 09.30
Tuhat tervist 10.00 Mis?Moodi
10.30 Hooaeg 11.20 Suusatamise MK etapp Otepääl. N,
M sprint. Kvalif, klassika. Coop
FIS murdmaa MK etapp 13.00
Rooli võim 13.30 Spordireportaaž
13.40 Suusatamise
MK etapp Otepääl. Naiste,
meeste sprint. Finaalid, klassika. Coop etapp 15.45 Paljas
Porgand Itaalias 16.15 Peeter
Oja stand-up etendus. Eestlased erilised inimesed 17.45
Briti talent 19.00 Reporter+
19.35 Hensugusta maailm
20.05 Animaf Mina, supervaras 2 22.05 Mf Suured 2 00.05
Mf Põrgulikud pulmad 01.50
Mf Bridget Jonesi beebi 03.45
Armastuse saar 04.35 Dok Kosmosekoerad 05.20 100 erilist
eestlast 05.45 Reporter+

06.10 Magamata ööd Istanbulis 07.55 Pöörased jänesed
08.20 Animafilm Mina, supervaras 10.15 Suusatamise MK
etapp Otepääl. N 10 km klassika. Coop FIS murdmaasuusatamise MK etapp 11.45 Radar
12.45 Suur lotokolmapäev.
Rooside sõda 13.45 Suusatamise MK etapp Otepääl. M 15
km klassika. Coop FIS murdmaasuusatamise MK etapp
15.35 Doktor Murphy 16.30
Köök. Väljasõit sauna kujuneb
ülimalt meeleolukaks 17.30
Hensugusta maailm
18.00
Meie aasta Iraanis. Oleme tulnud Iraani avatud südamega
ja muuhulgas sooviga mõista
islamit 19.00 Reporter+ 19.35
Paljas Porgand Itaalias 20.05
Mf Jurassic Park 22.35 Mf Isad
ja tütred 00.55 Mf Jaanuari
kaks palet 02.25 Mf Suured 2
04.00 Briti talent 05.00 Pöörased nullindad 05.45 Reporter+

06.05 Kass Oggy ja kurjad
prussakad 06.15 Super 4
06.32 Zig ja Sharko 07.00 Pöörased jänesed 07.30 Reporter
09.00 Hommikute Hommik!
10.00 Mis?Moodi 10.30 Minu
kodu on parim 11.30 Kodus

06.05 Kass Oggy ja kurjad
prussakad 06.15 Super 4
06.32 Zig ja Sharko 07.00
Pöörased jänesed 07.30 Reporter 09.00 100 erilist eestlast. Päkapikkude kollektsionäärid ning noor ja uljas lennukikütt 09.30 Minu kodu on
parim 11.30 Kodus ja võõrsil.

06.05 Kass Oggy ja kurjad
prussakad 06.15 Super 4
06.32 Zig ja Sharko 07.00
Pöörased jänesed 07.30 Reporter 09.00 100 erilist eestlast 09.30 Minu kodu on parim
11.30 Kodus ja võõrsil. Justin
pakub Deanile tööd ja abi. Jasmine muretseb Robbo pärast.
Maggie avastab endas kunstiande 12.00 Stileto vendeta
13.00 Radar 14.00 Tüdruk nimega Elif 15.00 Toscana kirg.
Villasse Prima Luce saabub
uus sulane 16.00 Stileto vendeta 17.00 Hingesugulased
18.30 Reporter 20.00 Suur

ämmaTerevi-

Komöö-

Kut-

kaa-

tantsi-

Draama-

07.30 Osoon 07.55 Maahommiku lood. 08.10 Suured kassid 09.00 Tähendamisi 09.05
Prillitoos (S) 10.00 Hommik
Anuga 11.15 Töörööbikud
11.45 Hotellide varjatud maailm. Hongkong 12.35 Kahe
näoga mees 13.05 Laskesuusatamise MK-etapp. Meeste 15
km ühisstardist 14.00 Vera. Liival tantsijad 15.30 MK-etapp
Ruhpoldingus. Naiste 12,5 km
ühisstardist 16.30 Maahommiku lood 16.45 Doksari Koerte ebatavalised sõbrad 17.30
Reisile minuga. Linn nimega
Cognac* 18.00 Maahommik
esitleb 18.30 Aktuaalne kaamera 18.45 Vabadussõja lugu
19.20 Tõnis Mägi 70 19.50
Forsyte’ide saaga 21.00 AK.
Ilm. Nädal 21.40 Sport. Sport
22.00 Ja ei jäänud teda ka
22.55 Noor inspektor Morse. Mäng 00.30 Riigimehed:
Avatud uksed 01.07 ERR.ee
uudised

06.55 Terevisioon 09.05 Draamasari Kutsuge ämmaemand
10.00 Terevisioon* 12.15 Maa-

ETV 2
07.00 Animasarjad 09.00 Ringvaade* 10.00 Eesti mäng 10.30
Arktikast Antarktikasse 11.00
Ajavaod 11.30 Tujurikkuja
rim valik 11.55 Aastavahetus
Kinoteatriga 12.37 ERR.ee
dised 14.55 Lastesari Armani
saladus 15.20
mise MK-etapp. Naiste 7,5 km
sprint 17.00 Rüütel Miku 17.10
Väike printsess 17.20 Piraaditar
ja Capitano 17.35 Lunnisaar
17.45 Väike täitsa suur poiss
17.50 Põrsas Peppa 18.00
tetuba 18.15 Lammas Shaun
18.20 Zorro seiklused 18.45
NOVA 19.00 Armani saladus
19.25 AK (viipekeeles) 19.30
Arktikast Antarktikasse 20.00
AegRuum Kuidas ehitada ajamasinat 20.55 Loodusepäev
Osooniga 21.00 Õed Hemsleyd
kokkavad 21.30 Kaardimaja
23.15 dok Palju lapsi, ahv ja loss
00.45 Õed Hemsleyd kokkavad
01.15 ERR.ee uudised

pa-

uu-

Laskesuusata-

Las-

ERR.ee uudised

ERR.ee uudised

KANAL 2
906.05 Kass Oggy ja kurjad prussakad 06.15 Super
4 06.30 Zig ja Sharko 07.00
Pöörased jänesed 07.30 Re-

09.00 Hommikute
Hommik! 10.00 100 erilist
eestlast 10.30 Minu kodu on
parim 11.30 Kodus ja võõrsil.
12.00 Stileto vendeta 13.00
Suur lotokolmapäev. Rooside
sõda 14.00 Tüdruk nimega
Elif 15.00 Ettevaatust ingliga
16.00 Stileto vendeta 17.00
Hingesugulased 18.30 Reporter 20.00 Peeter Oja stand-up
etendus. Eestlased
erilised
inimesed 21.40 Mf Intervjuu
diktaatoriga 23.55 Mf Jonesid 01.40 NCIS Los Angeles.
Kadett 02.25 Rizzoli ja Isles.
Ocean Frank 03.05 Chicago
tuletõrje. Kiusatus 03.50 Eetriapsud 2018 04.15 Reporter
05.25 Küladetektiivid. Surm
porter

-

paadis

negros

-

ja võõrsil. Dean sõidab Bayst

ära. Robbo puistab südant.
Maggie’l on raske tütre lahkumisega leppida 12.00 Stileto
vendeta 13.00 Köök 14.00
Tüdruk nimega Elif 15.00
Toscana kirg. Mõrva eest alusetult vangi mõistetud neiu Aurora naaseb pärast vabanemist
oma kodukülla 16.00 Stileto
vendeta 17.00 Hingesugulased 18.30 Reporter 20.00 Mf
Kaksikud 22.15 Mf Jack ja Jill
00.05 Mf Täiega äge tüdrukute
õhtu 01.30 Mf Jurassic Park
03.30 100 erilist eestlast 03.55
Reporter 05.10 Küladetektiivid. Väljakutse lehma pärast.
Plahvatab kirjapomm

Jasmine jahmub Robbo ülestunnistusest. Maggie igatseb
kodunt välja pääseda 12.00
Stileto vendeta 13.00 Pöörased nullindad 14.00 Tüdruk
nimega Elif 15.00 Toscana
kirg 16.00 Stileto vendeta
17.00 Hingesugulased 18.30
Reporter 20.00 Radar 21.00
saatuslik
Krimi 21.30 112
hetk 22.00 Mf Hardcore. Raju
Henry 23.50 Mf Maksimumkaristus 01.35 Mf Jack ja Jill
03.05 Chicago tuletõrje. Viraalne 03.50 Reporter 05.05
Küladetektiivid. Saladused. Varastatakse antiikskulptuur
-

legendide lahingu kolmapäev
21.30 Doktor Murphy 22.25
Chicago tuletõrje 23.25 NCIS
Los Angeles. Viies mees. 00.20
Mf Palgasõdurid 01.55 Chicago tuletõrje. Hädavaled 03.25

112 saatuslik hetk 03.50 Re05.05 Küladetektiivid.
-

porter

Võidujooks surmaga

TV3
06.15 Lasteka hommik 08.05
Minu köök on parim 09.30
Kirgede torm 10.40 Top Shop
10.55 Vaprad ja ilusad 11.25
Meie elu 12.25 Võimalik vaid
Venemaal 12.55 Minu imeline
muutumine 13.55 Võimalik
vaid Venemaal 14.25 Üllata
Eestit! 15.00 Meie elu. Suur
kolmik 16.00 Vaprad ja ilusad
16.30 Kirgede torm. Christophi kahetsus tuleb liiga hilja
17.35 Minu köök on parim
19.00 Seitsmesed. Uudised
19.30 Seitsmesed 20.00 Reis
tulemägede maale. Kamtšatka
20.30 SILD | MOCT. Zintšuk leitakse surnuna 21.45 Mf Tapa
mind kolm korda 23.30 Mf
Õnn tuleb magades 01.30 Reis
tulemägede maale. Kamtšatka
02.00 Quantico 02.50 Kupli
all. Uuesti 03.35 Reis tulemägede maale 04.05 Võimalik
vaid Venemaal* 04.35 Seitsmesed. Uudised 05.05 Seitsmesed 05.25 Kirgede torm

06.15 Lasteka homik 08.05
Minu köök on parim 09.30
Kirgede torm 10.40 Top Shop
10.55 Vaprad ja ilusad 11.25
Meie elu 12.20 Võimalik vaid
Venemaal 12.55 Reis tulemägede maale. Kamtšatka 13.30
SILD | MOCT 15.00 Meie elu
16.00 Vaprad ja ilusad. Hope
otsib Liamit, et koos ultrahelisse minna 16.30 Kirgede torm
armastuslood; Marlene ja
Konstantin 17.35 Minu köök
on parim 19.00 Seitsmesed.
Uudised 19.30 Seitsmesed
20.00 Mf Keti lõpp (Eesti 2017
draama) 21.50 Mf Poissmeesteõhtu 2. Viimane kiusatus
00.05 Mf Tapa mind kolm korda 01.50 Hawaii 5-0. Raevuhoog 02.40 Ameerika õudukas. Tugevuse proovilepanek
03.15 Mf Poissmeesteõhtu 2.
Viimane kiusatus 04.50 Seitsmesed. Uudised 05.20 Seitsmesed 05.40 Kirgede torm;
Marlene ja Konstantin
–

LasRüütel-

06.30 Simpsonid. 07.25

teka
hommik. PowerPuff
tüdrukud. Kuri kõrvits.
printsess Nella 09.00 Simpsonid 10.00 Hommiku maitsed
10.30 Naudime elu 11.00
Nurgakivi 11.30 Buduaar
12.00 Minu imeline
ne 13.00 Su nägu kõlab
valt 15.50 Midsomeri mõrvad.
Püha korralagedus. Jõulude

muutumi-

tutta-

ajal peab Barnaby välja selgitama, mis põhjustas plahva-

tuse ja kes pani toime mitu
mõrva 18.00 Papad Mammad
19.00 Seitsmesed. Uudised
19.30 Animafilm Postiljon Pat
21.20 Mf Kõik, mis on hea,

kriYor-

draama. Tõsielul põhinev
midraama räägib loo New
gi kurikuulsaimast kadumisest
23.30 Mf Terminal, komöödia
02.15 Su nägu kõlab tuttavalt
04.10 Minu imeline
mine 04.50

muutu-

Nurgakivi 05.15

Seitsmesed. Uudised 05.45
Papad Mammad

06.30 Simpsonid. Loomaarst
Lisa. Marge’i kroonika 07.25
Lasteka hommik 09.00 Simpsonid 10.00 Animafilm
tiljon Pat 11.50 Padjaklubi.
Kõrvitsast tõld 12.50 Su nägu
kõlab tuttavalt 15.20 Stop!
15.50 Midsomeri mõrvad.
Kõnelus surnutega.
Monks
Bartonis kaob mitu paarikest
jäljetult 17.55 Litsid.
maa. 1940. aasta talv. Metsla
korraldab Mariale kohtumise
Briti agendiga 19.00
sed. Uudised 19.30
sukontor. Surmalõks 21.35 Mf
007. Keravälk 00.30 Kaunitar
ja koletis. Koletislikud ajad. Cat
ja Vincent satuvad seaduse eri
pooltele 01.25 Politseipere.
Kiire hukkamõist. Frank on
sunnitud andma juhtumi üle
sisejuurdlusele 02.15 Su nägu
kõlab tuttavalt 04.30 Padjaklubi. Kõrvitsast tõld* 05.10
mesed. Uudised

Pos-

Muinas-

SeitsmeKättemak-

Seits-

06.15 Lasteka hommik 08.05
Minu köök on parim 09.30
Kirgede torm armastuslood.
Marlene ja Konstantin* 10.40
Top Shop 10.55 Vaprad ja
ilusad 11.25 Meie elu 12.25
Võimalik
vaid
Venemaal*
12.55 Kättemaksukontor. Surmalõks* 15.00 Meie elu. Bassein. Toby põrkab kokku oma
endise naisega 16.00 Vaprad
ja ilusad 16.30 Kirgede torm
17.35 Minu köök on parim
19.00 Seitsmesed. Uudised
19.30 Seitsmesed 20.00 Võlakütid 20.30 Võimalik vaid
Venemaal 21.30 Mf Röövitud
3 23.50 Mf 007. Keravälk 02.35
Kuidas mõrvast puhtalt pääseda. Kes on surnud? Selgub, mis
viis Annalise’i maja põlenguni
03.20 Dr Rush. Ma tõmbasin
end pilve. Rushile tutvustatakse võimsat hallutsinogeeni
04.05 Võlakütid 04.35 Seitsmesed. Uudised 05.05 Seitsmesed 05.25 Kirgede torm
–

06.15 Lasteka hommik 08.05
Minu köök on parim 09.30
Kirgede torm 10.40 Top Shop
10.55 Vaprad ja ilusad 11.25
Meie elu. Bassein* 12.25 Võimalik vaid Venemaal* 12.55
Võlakütid 13.25 Võimalik vaid
Venemaal 14.30 Üllata Eestit!
15.00 Meie elu 16.00 Vaprad
ja ilusad 16.30 Kirgede torm
17.35 Minu köök on parim
19.00 Seitsmesed. Uudised
19.30 Seitsmesed 20.00 Üllata Eestit! Kas ajarännak on
võimalik 20.30 Suletud uste
taga. Lapsed erinevate isadega
21.30 Papad Mammad 22.30
Mf X-mehed. Tulevase möödaniku päevad 01.10 Sherlock New Yorgis. Klouni kroon,
pruun voor 02.05 NCIS. Kriminalistid 02.50 Üllata Eestit!
03.10 Suletud uste taga. Lapsed erinevate isadega* 03.50
Papad Mammad 04.35 Seitsmesed. Uudised 05.05 Seitsmesed 05.25 Kirgede torm

06.15 Lasteka hommik 08.05
Minu köök on parim 09.30
Kirgede torm 10.40 Top Shop
10.55 Vaprad ja ilusad 11.25
Meie elu. Mänguplaan* 12.25
Võimalik vaid Venemaal* 12.55
Papad Mammad 13.55 Suletud uste taga. Lapsed erinevate isadega* 15.00 Meie elu.
Karjääripäevad 16.00 Vaprad
ja ilusad 16.30 Kirgede torm
17.35 Minu köök on parim
19.00 Seitsmesed. Uudised
19.30 Seitsmesed 20.00 Suur
lotokolmapäev. Rooside sõda
21.00 Võimalik vaid Venemaal
21.30 Minu imeline muutumine 22.35 Selgeltnägijad. Vägevate võitlus 00.15 Kondid.
Tegemisel olev film. Brennan
ja ta tiim tõestavad, kui suurt
rolli nad mängivad 01.15 Mf
Röövitud 3 03.10 Minu imeline muutumine 03.55 Võimalik
vaid Venemaal 04.35 Seitsmesed. Uudised 05.05 Seitsmesed 05.25 Kirgede torm
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Reklam
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MTÜ Väärt Raplamaa Toode
on Raplamaa tootjaid liitev ühendus.

Leida Käärt

Meil on Raplas ühine KAUPLUS Tallinna mnt 23

Õnnitleme
89. sünnipäeval!

Avatud:
E-R 10-17,

Poeg Heinart laste ja
lastelastega

L10-14

16.

ja nuar
2019

RAPLA KÜTTEKONTOR
Hea METSAOMANIK!

MÜÜB LÕHUTUD LEPA KÜTTEPUID (25-60 cm).

OSTAME: kasvavat metsa,
metsamaad, palki ja paberipuitu,
küttepuitu ja raidmeid.

MÜÜME KA PUITBRIKETTI.

Tel 516 6305

Tel: 501 9257, 503 8777

Metsä Forest Eesti AS

e-mail: eesti@metsagroup.com

Tule meie toimekasse Rapla
jaotuskeskuse meeskonda

KULLERIKS
Sinu ülesandeks on kullersaadetiste kohale toimetamine kliendile ning pakiautomaatide täitmine ja

tühjendamine.
Töö toimub täiskoormusega graafku alusel
Tööks on vajalik B-kategooria juhtimisõigus.
Lisainfo telefonil 5805 8858.

Siim!

Palju

E-L.

Kandideerimiseks saada oma
CV aadressil cv@omniva.ee
või võta meiega ühendust telefoni teel.

õnne!

•

•

RS

•

•

•

OÜ Priimo Mets ostab:
metsakinnistuid,
kasvavat metsa, kasepakku,
okaspuu palki, paberipuitu,
küttepuud, võsa hakkeks.

Ostame METSAKINNISTUID,
ka raiutud ja hüpoteegiga
Ostame PÕLLUMAAD

Küsi hinda! Teeme pakkumise!Lai

Pakub:
saematerjali,
10, 80010

PärnuTel 447 7900, 528 5263
Faks 447 7903, metsagrupp@hot.ee

metsaveoteenust.

kase küttepindu ja kase
kütteklotse bigbag kottides
Tel. 506 9966; 489

0696E-post

priimo.mets@priimo.ee

OSTAB
•

•

metsakinnistuid
hüpoteegiga ja
läbiraiutud
kinnistuid
Tel 511 0415, 517
9866, 489 4055.
www.landeker.ee

Jääpuur Barnaul o 130 mm

23.90

Alu Kool kutsub
EELKOOLI

€

32.90 €

Pusa meestele

Lukuga vildid lastele

Alu Koolis pööratakse tähelepanu
robootikale, muusika-ja kunstiõpetusele,
pillimängule, puutööle ning spordile.

www.magaziin.ee

26.90 €

Viljandi mnt 72

neljapäeval, 31. jaanuaril kell 11.00
2019. aasta sügisel kooliteed alustavaid
lapsi ja nende vanemaid.

35.00 €

Rapla (Nore Keskus)

E-R 9-19
L 9-16
9-19
E-R
L 9-16
P 10-15
R 9-19
◆ L 9-16
◆ P 10-15
P 10-15
•

•

•

4.90 €
8.90 €

Pakkumised kehtivad 03.01.2019-30.01.2019 või kuni kaupa jätkub.

Ootame kõiki,
u
kes soovivad oma lapsele rahulikku
s
ja lapsesõbralikku keskkonda uues
renoveeritud koolimajas.
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AUHINNAKS

LASTELE

Saada ristsõna vastus hiljemalt 21. jaanuariks 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.

LUMEGA ON PALJU VAHVAID SÕNU.
AITA SASSIS SÕNAD KORDA SEADA
LAHENDUS VÄRVILISTES RUUTUDES

ÕIGESTI VASTASID:
ARON TERRAS
LISANN TERRAS

LUME...
M

M

E

R

O

T

M

1.

A

R

D

A

9.

L

A

P

L

A

L

V

L

N

O

N

D

A

S

10.

TÄISKASVANUTE RISTSÕNA VASTUSE KUPONG

MARILIIS OJAVEE
KRISTEN SOOSALU
ROLAND KLAAS

TOAVAUNE

KAROL KEELMANN
RENNO KEELMANN
KRETA LIISA AASAMAA
LIISE MARIE UNGA
MIA MARIA MARINESCU
HANNES PÄRNAPUU
GRETE TRUUSÖÖT
GETRI TRUUSÖÖT
TRIINE TOMINGAS
MAILIS RAIDMA
KERLI HIIETAM
KÄROLIIS HIIETAM

3.

4.

5.

6.

9. jaanuaril ilmunud suure ristsõna vastus on „HEAD TEED JA LÄINUD NAD ONGI.
RS 1 kuu tellimuse võitis TIINA LEHEMETS

STEN-ERIK TREIER
ALEX VALNER
GEORG LAURI

M

Kõikide õigesti vastanute vahel loosime välja
Raplamaa Sõnumite 1 kuu tellimuse.

BERIT LIIMANN
MELISSA ALLIKA

MILLEGI/

...PILK
(terav)
SÕNA

HEIHE...

LASTE RISTSÕNA VASTUSE KUPONG

2.

Õ

RAHAKOTI VÕITIS
HANNES PÄRNAPUU

TÖÖVABALT
AEGA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

5.

9.

10.

EELMISE MÕISTATUSE
VASTUS OLI

SASS

„LUMEMEMM”
NORUTAMI
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Hea kink ei eelda jõule!
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9
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Sõnumid
>

(

f

r

Vormista tellimus

tel: 489 2130
www.sonumid.ee
kuulutused@sonumid.ee
Viljandi mnt.6 Rapla

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

**

RAPLAMAA*

Peatoimetaja: Tõnis Tõnisson
Tegevtoimetaja: Inge Põlma (489 2244)
Ajakirjanikud: Siim Jõgis (489 2132), Helerin Väronen (489 2137), Haldi Ellam (489 2139),
Mari Tammar (489 2246), Katri Reinsalu, Stina Andok
Tehnilise toimetuse juhataja: Siim Solman (489 2138)
Kujundajad: Ulvi Blande (489 2138), Siim Solman (489 2138)
Keeletoimetaja: Liivi Jegorov (489 2138)
Reklaamitoimetuse juht: Ulvi Salumäe (489 2130).
Reklaamijuht: Kadri Paju (489 2130)
Raamatupidaja: Juulija Kuum (489 2133)

•

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende selguse huvides toimetada ning

Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita. Honoreeritakse tellitud kaastöid.

lühendada.

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

