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Kuusiku mõisaallee 3. Kuusiku alevik
kuusiku.kandi.kylaselts@gmail.com
tel.: 5185977

Aruanne
Kulutuste hüvitamiseks MTÜ Raplamaa Partnerluskogu Rapla piirkondliku sidusrühma poolt
strateegia rakendamisel Kuusiku talgupäeval 29.04.2017, vastavalt 18.04.2017 eeltaotlusele ja
arvestades Raplamaa Partnerluskogu juhatuse otsust
1. Talgute koht Kuusiku alevik, Raplamaa
Ürituse sihtrühm/kasusaajad: Kuusiku aleviku elanikud – ca 350 inimest
Talgutel osales käesoleval aastal rekordarv talgulisi: 74 inimest (lisa 1). Talgute ladusale
korraldusele ja osalejate suurele arvukusele andis tuge varakult avaldatud talgukuulutus, mida
jagati külaseltsi poolt sotsiaalmeedias, millest teavitati päevakeskuse infotahvlil ja
bussipeatusesse posti külge paigaldatud kuulutustega.
Sündmuse ajaline periood: Ametlik algus oli 29.04.17 planeeritud kell 10:00. Tulenevalt
ebasoodsast ilmaprognoosist tegi suur osa inimesi talgutöid juba alates kell 8:00 hommikul, et
planeeritud tööd valmis saada. Talgupäeva lõpp oli orienteeruvalt kell 15:00. Järeltalgud
toimusid 30.04.2017, sest halbade ilmastikutingimuste tõttu jäi 29.04.17 päeval osa oksi kokku
vedamata ja peenemad oksad põletamata.
Talgupäeva tööd ja tööde piirkond:
- Teeäärte korrastamine Sireli tänava ääres ja Mõisa tee piirkonnas, sh Kuusiku mõisa
endisel auringil enela- ja muu võsa piiramine, vana kulu riisumine, alla kukkunud okste
eemaldamine.
- Bussipeatuses võsa eemaldamine territooriumi korrastamine.
- Kuusiku Mõisa kasvuhoone varisemisohtlike konstruktsioonide stabiliseerimine ja
varisemisohu kõrvaldamine
- Plastijäätmete jm prügi kokku korjamine enelavõsa seest, pargi alalt ja teeäärtest.
Raieloa alusel haiguskolletega või muul põhjusel eemaldamist vajavate puude
langetamine. Võsa kokkuvedu hakkuriga purustamiseks. Kokku riisutud kulu äravedu.
- Mungaaida keldri varemetelt puude kõrvaldamine ja keskaegse keldri piirkonnas
varisemiohu vähendamine;
- Kuusiku bussipeatuse ja Sireli tänava vahelise piirkonna puhastamine võsast.
Lõunapausiks kogunesid inimesed endise Kuusiku raamatukogu remonditavatesse ruumidesse,
sest välistingimustes oli tugeva tuule ja vihma tõttu toitumine raskendatud.
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Toidupausil tutvustas LEADERi ja Raplamaa Partnerluskogu uut strateegiat MTÜ Rapla Valla
Külade Ühendus juhatuse liige Ülle Laasner.
Söödi talgusuppi ja kringlit ning arutati külaelu olulistel teemadel.
Peamisteks teemadeks olid:
- kergliiklustee vajadus Rapla ja Kuusiku vahel, sest jalgsi ja jalgrattaga Kuusiku ja
Rapla vahel liigeldes on paljud inimesed sattunud eluohtlikusse olukorda. Reeglina ei
ole võimalik jõuda jalgsi liigeldes puhta riietusega Kuusikult Raplasse
- Võidupäeva ja jaanilaupäeva ühine tähistamine Kuusiku ja lähemate külade (KuusikuNõmme ja Iira) inimestega
- Kuusiku (Saage) mõisa esmamainimise aastapäeva tähistamine ja konverents-pikniku
korraldamine 19.augustil 2017.
Peale lõunapausi korjati kokku töövahendid ja prügikotid teisaldati kogumiskohtadesse.
Äärmiselt ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu (lume ja lörtsi sadu, marutuul) lõppes
talgupäev pealelõunal, orienteeruvalt kell 15:00.
Hoolimata halvast ilmast olid talgulised väga heas meeleolus. Teadaolevalt ei ole keegi talgutel
külmetamise tagajärjel ka hilisemalt haigestunud. Kuusiku talguliste tööd ja üllatavalt suurt
osavõtjate arvu märgiti ära ka samal õhtul 29.04.17 Rapla Kultuurikeskuses toimunud Rapla
külade ühenduse tänuüritusel.
Talgute kulutused moodustusid:
Toitlustus: 222,00 €, Artur ja Catering OÜ, arve MA1700118 (lisa 2)
Tehnika: 110,40 €, Eero Esnari Talu FIE, arve nr 08-17 (lisa 3)
Kindad ja prügikotid: 38,48 €, N&N Invest Grupp arve nr 17062779 (lisa 4)
Tulenevalt eelnevast taotleme hüvitada MTÜ Raplamaa Partnerluskogu Rapla
piirkondliku sidusrühma strateegia rakendamisega seoses tekkinud kulutusi, hüvitades
kulutused arvetel kajastatud isikutele kokku summas 370,88 €,

Lugupidamisega
Ants Kuningas
Kuusiku ja Iira külade külavanem
Kuusiku Kandi Külaselts juhatuse liige
Lisad:
1. Talgutel osalenute nimekiri
2. arve MA1700118
3. arve nr 08-17
4. arve nr 17062779
Fotod talgupäevast ja tegemistest vt lisa ka FB Kuusiku Alevik

