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Bussiteenus 8 kuni 82 kohta.
Helista tel 5330 7447, sivaauto2007@gmail.com
KAARDID ENNUSTAVAD 24
H. Tel 900 1727, h. 1,09 €/
min
Raamatupidamine, aruanded.
Tel 505 9669, info@holopoint.
ee
Ohtlike puude langetamine.
Tel 5663 2968 või 5340 2068
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
Facebook: Veoteenus
Raplamaal
KATUSETÖÖD (viilkatused,
lamekatused). Tel 5698 4470
AlvekoEhitus@gmail.com
Peomeeleolu aitas hoida rahvatantsuansambel Laaberjalg Märjamaalt.

tuste abil on korda saadud
näiteks jõeäärne puhkeala
ning alustatud projektiga
“Kabala koolitav külamaja”.
Populaarsed on olnud nii toidukoolitused, käsitöötoad kui
ka fotokoolitus. Tänavu tuleb
maalimiskursus ja jätkavad
Purku käsitööring ja Kabala
keraamikaring.
Eelmise aasta võitja,
Kaerepere küla MTÜ Arendusselts Koduaseme nimel
rääkis Helen Link, kuidas
neil on Kaerepere piirkonna
igast külast keegi MTÜ-s ja
tänu partnerlusele saavad
nad tehtud rohkem. Neil on
hea koostöö vallaga, volikogu juures toimib külade
komisjon ning oma esindaja
on neil ka volikogus. Lingi
põhisõnum oli, et kasutada
tuleb neid väärtusi, mis juba
kogukonnas olemas on.
Sportlikust Pirgu külast
oli kõnelema tulnud Urmas
Tammemäe. Nende küla
aktiivsus algas 2011. aastal
ja ei ole seniajani raugenud.
Peale puhke- ja spordirajatiste mitmekesistamise on
nad endale sihiks seadnud
kergliiklustee rajamise ja
üle-eelmisel aastal alguse
saanud väärtfilmide telgikino
traditsiooni soovitakse samuti jätkata.
ROL-i nimel tänas maakonna parimaid külasid
ROL-i juhatuse esimees ja
Kohila vallavanem Heiki
Hepner. Ta rääkis, et külade
tegevused on seotud meie
enda aktiivsuse ja tahtmisega. Tugev kogukond loob
endale turvalise keskkonna
ja see omakorda loob tugevat
maakonda. Vallavanemana

tunneb ta suurt tuge eriti
just neist küladest, kus on
olemas külavanem. “Kasvab
ikka see taim, mis tahab
kasvada ja keda väetatakse,”
sõnas Hepner ja külainimeste
poole pöördudes lisas: “Teie
olete need, kes hoiavad meie
rahvakultuuri. Kuni püsib
külakultuur, püsib Eesti.
Kõige suurem väärtus on
väikestes külades ja nende
püsimajäämises.”

Lapsed on külaelu
käivitajad
Ja siis oligi käes õhtu tipphetk ja järjest hakati parimatele küladele kingitusi jagama. Esimesena nimetatud
Lokuta küla Märjamaal sai
Rapla päästeametilt sertifikaadi, millega nad saavad
kolmele majale korstnapühkimisteenuse tellida. Järgmisena nimetatud Vilivere küla
Kohila vallas sai Raplamaa
Sõnumitelt lehetellimuse
pooleks aastaks, sooviga, et
edaspidi selle küla tegemistest ja inimestest rohkem
kuuleks. Edasi kutsuti ette
Keava ja Vahastu küla inimesed ning aasta küla tiitel läks
Hagerisse.
Küla aktivistide üllatus
saadud tiitli üle oli suur,
nemad oli enda meelest
tulnud ainult külade liidu
sünnipäeva tähistama ja nii
suurt tunnustust ei oodanud.
Hageri muuseumi juhataja ja
üks Hageri vaimuhoidjatest
Virve Õunapuu sõnas, et
ega nad üksi teegi nii paljut,
tähtis on koostöö ja suurimaks partneriks neile on
vald. Miks nad aga nii palju

Fotod: AARE HINDREMÄE

teevad? Õunapuu arvates
peitub vastus selles, et nad on
lihtsalt nii kultuurilembene
piirkond.
Järgmisel hommikul sõnas
Hageri rahvamaja juhataja
Maria Saarna, et emotsioonid
on jätkuvalt ülevad. Nad on
küla aktivistidega elanud
külaelu oma perede kõrvalt.
Saarna jaoks oli parima küla
tiitel viimase 15 aasta töö
tulemus. Virve Õunapuul on
külaelule pühendatud aastaid
aga veelgi enam. Hageri elu
keerleb sõlmpunktide - kirik,
muuseum, saun, rahvamaja,
kool - ümber. Saarna sõnas, et
ilmselt see, et nad on ise seal
põliselanikud, on andnud
neile tõuke Hagerit arendada. Suureks motivaatoriks
on neile lapsed. Samamoodi
nagu ütles külade ringkäigul
Õunapuu, et nad on natuke
hullud, et nad kõike seda
teevad, sõnas ka Saarna, et
nad on üle keskmise sõgedad.
“Kui tahad, et elu edeneks,
tulebki olla hull.”
Viimati sai Hageri tunnustuse 2007. aastal ja kuna
varem on tähelepanu all olnud palju väiksemad kohad,
siis seda enam ei osanud
nad aasta küla tiitlit oodata.
Külaelu aktiivsena hoidmine
on Saarna sõnul muutunud
loomulikuks elu osaks. Järjest enam on ka uusi noori
Hagerisse tulnud ja väikseid
peresid selles kohas ei ole,
enamasti on peres kolm last.
Saarna lisas lõpetuseks, et
tore on see, kui palju on neil
külas mesilasi, hobuseid ja
kanu. “Inimesed elavad oma
unistustega siin maal.”

Hoonete soojustamine puistevillaga, teeme ka vajalikke eeltöid. Konsultatsioon
objektil TASUTA! Puistemees
OÜ, tel 501 6689, ken@
puistemees.ee
Sõbra Sõiduk. Auto remont
ja hooldus. Lepiku 14, Rapla.
Tel 558 8856, 5691 9667
Katuse-, fassaadi-, sokli- ja
üldehitustööd. Tel 5381 9121
Õhksoojuspumpade keemiline survepesu. Ära külmeta - Kliimameedik taastab
seadme efektiivsuse. Tel
5345 7704

otse tootjalt kase puitbrikett
alates 199 €, pakitud turbabrikett al 130 €, pellet al 200
€, pakitud kivisüsi al 235 €,
kuivad klotsid, vedu. Tel 506
8501

Kanarbiku talu müüb toorest
leppa ja sangleppa 30, 33,
38, 50, 60, 70 cm. Vedu al 5
rm. Tel 5373 7294
Rapla Kütteäris turbabriketti,
puidubriketti, pelleteid, kaminapuid kotis. Vedu tasuta. Tel
5563 6856

suitsuvorsti ja maasinki
väikehulgi, kohaletoomisega. Info tel 5196 2628 või
5351 7414

lõhutud toores lehtpuu, hind
al 35 €; metsakuiv okaspuu al
38 €. Laotud puude tarne 10
ja 15 rm autoga. Tel 502 4895

Tapamaja müüb emise lihakehasid kohaletoomisega.
Info tel 5351 7414
2-toaline korter Raplas. Toad
eraldi. Tel 5394 2636

Lõhutud ja saetud lepa küttepuud nii lahtiselt kui võrkkotis.
Müüme ka puitbriketti. Vedu.
Tel 516 6305

soodsa hinnaga talusealiha.
Vajadusel tükeldame. Info tel
5196 2628, 5354 3002

kuivi kase-, lepa- ja tammekaminapuud 40 L võrkkottides ja kaminapuujääke 60 L
võrkkotis. Saadaval ka puitbrikett ja puidupellet alusel.
Tel 523 8503, 433 3130

MITMESUGUST
9.-17. mai reis Baierimaale.
Buss sõidab läbi Rapla. Tel 502
9006 http://www.rosenreisid.ee

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

ANNAN ÜÜRILE
2-toalise korteri Kabalas.
Tel 505 9720

kuivad küttepuud, lahtiselt ja
võrgus. Tel 503 6941

3-toal korteri Rimi vastas Raplas.
TV ja pesumasin. Üür 330 € +
kom. Tel 526 8894

saunaahjusid, kaminaid, pliite. Soodsalt. Tel 505 4355

Mis maakonnas uudist?

Mida vaadata? Mida pakutakse lõunasöögiks? Kuhu minna?

www.sõnumid.ee
Meie kodulehelt leiad lisaks uudistele ka telekava,
söögikohtade menüü ja maakonna sündmuste kava

Sõnumid
RAPLAMAA

OSTETAKSE
Vanametalli kokkuost Raplas
Jürna 2. E-R 9-17, L 1014. Tel 5818 8986 www.
rauaspets.ee
Vanametalli kokkuost Agrovaru territooriumil E-R 9-17,
L 9-14. Tel 5860 7877, www.
feralmet.ee
metsakinnistuid ja kasvavat
metsa. Tel 502 4895; info@
pajakapuit.ee
OÜ ESTEST PR ostab
põllu- ja metsamaad. Tel
504 5215, 514 5215, info@
est-land.ee
Timberstock OÜ ostab
lehtpuuenamusega metsakinnistuid ja raieõiguseid.
Küsi pakkumist tel 507 1150
timber@timberstock.ee
vanu jalg- ja mootorrattaid,
võrre ning nende varuosi.
Võivad olla ka mittekomplektsed. Samuti pakuvad
huvi erinevad vanaaegsed
esemed. Tel 508 6947
Pere ostab sõidukorras
sõiduauto või mahtuniversaali kuni 1300 €, ka ilma üv.
Tel 5819 0200 ilusvalgus@
gmail.com

Toeta oma metsa!
•
Anna oma metsale kasvuruumi!
Hooldusraiega paned aluse
tulevikumetsa kasvatamisele.

METSAHOOLDUSEKS
SAAB TOETUST KÜSIDA
5.-25. veebruarini.
Toetuse küsimiseks võta juba varakult
ühendust oma metsaühistuga!
Raplamaal abistavad metsaomanikke
toetuse taotlemisel:
Vardi Erametsaselts, tel 517 1279
Ühinenud Metsaomanikud Rapla piirkond,
tel 504 7119
PÕHJA-EESTI METSAÜHISTU, tel 5818 8289

•
Metsaühistute kontaktid ja toetuste taotlemise
tingimused leiab erametsaportaalist

www.eramets.ee.
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Õhk-õhksoojuspumbad,
õhk-vesisoojuspumbad,
maaküte. Müük, paigaldus,
hooldus, remont. Tel 5330
1720 www.kulmaline.ee
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