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Lugupeetud vallarahvas!
Häid jõulupühi, lõbusat aastavahetust ja
edukat uut aastat teile kõigile!
Kehtna Vallavolikogu ja Vallavalitsus

Austatud Kehtna valla
rahvas!

Kaja MÕTSNIKU foto

Pensionäri mõtisklusi
Helisegu jõulukellad
Veel hiljuti leegitsesid suurte küünaldena kased sügiseses tuules metsaserval. Oktoobrikuu vihm
rebis nad paljaks – leht lehe järel langes maha. November peitis kõik pehme valge katte alla.
Kõikjal jäi vaikseks ja tühjaks, elustus ainult kuuskede ja mändide rohelus karges lumes.
Jõulukuus sünnib ime ime järele. Mets tuleb koju. Kuusk lahkub oma kodumullalt ja asub
kaunistama meie jõulutuba, täites selle vaigulõhna ja okaste sädeleva rohelusega.
Ei tea, kas ükski rahvas armastab oma metsa nii nagu meie. Võibolla on väheste rahvaste laulud ja
lood nii tihedalt seotud metsaga nagu meil. Seepärast asubki kuusk vaiksel pühal jõuluõhtul meie
elutuppa ja ühendab emad ja tütred, isad ja pojad üheks kindlaks perekonnaks.
Kuusk toob majja põhjamaise karge ja ilusa talve. Ta kõneleb vaikselt metsadest, kus puud
painduvad lumekoormast, ta kõneleb külmade täherikaste ööde saladustest, üksikutest metsaküladest.
Ta pajatab kõigest, millest ammutab elujõudu eestlase süda – kodumaast, külvist ja lõikusest.
Jõulud on armastuse pühad. Vanemate armastus oma laste vastu saab uut värsket jõudu. Laste
südametes peegeldub tänu oma vanematele. Võibolla ei teata, miks need väikesed kingid jõulukuuse
all teevad meid õnnelikuks, kuid ühte aimatakse – jõulud on armastuse pühad. Mitte üksi kingid ei
tohi meid rõõmustada, vaid teadmine, et meil on sõpru lähedal ja kaugel, kes armastavad meid kogu
südamest.
Seepärast laskem heliseda jõulukellad oma südames ja ehtigem jõulutuba vaigulõhnalise kuusega.
Rõõmsaid jõulupühi kõigile!

Lau küla pensionäride nimel:
Alda HINDREMÄE

Aasta saab jälle läbi, on kokkuvõtete
tegemise aeg. Tagasi mööduvale
aastale mõeldes teeb head meelt see,
et oskame ühte hoida nii heas kui
halvas; et oskame ulatada abistava
käe neile, kellel on raske; et vaatamata
õhukesele rahakotile suudame luua ilu
enda ümber; et kitsaskohti asume
lahendama suure entusiasmiga ning
teotahtega; et järjest rohkem hakkame
tähtsustama kvaliteetset tööd ja haridust; et küla- ja seltsielu on taas hoogustumas. Loetelu võiks veelgi jätkata,
aga kõik see näitab, et oleme oma kodu
ja valla patrioodid, tahame olla ühises
peres ja liikuda edasi.
Arthur Schopenhauer arvas küll, et
me mõtleme harva sellele, mis meil on,
kuid oleme peaaegu alati mures selle
pärast, mida meil pole.
On rahulik ja harras jõuluaeg.
Lähedaste ringis aastale tagasi vaadates tundkem rõõmu olnust ja saavutatust ning kogugem kindlat usku, et
paremad ajad on ees.
Toredaid jõule, rõõmsat aastavahetust ja edu ning hoogu uuel aastal!

Kalle TOOMET,
Vallavanem

Vallamajas teenindame Teid
24.detsembril kella 8-12,
27. ja 28.detsembril nagu
tavalistel tööpäevadel,
31.detsembril vastuvõttu ei ole.
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Vallavolikogu, vallavalitsus

Riigimaanteede talihoolet...
korraldatakse teede- ja sideministri 1. novembri
1999. a määrusega nr 63 kinnitatud tee
seisundinõuete alusel. Määrus kehtestab
nõuded maanteede talvisele seisundile libeduse,
lumesuse ja tasasuse kohta olenevalt maantee
tähtsusest ja liiklussagedusest ning määratleb
teede seisunditasemed. Samas on kehtestatud
ajavahemikud, mille jooksul tuleb taastada tee
nõutav seisund alates libeduse tekkest, lumesaju
ja tuisu lõpust või hetkest, mil lumekihi
kriitiline paksus on ületatud.
Seisunditaseme 1 tagamiseks tehakse
lumetõrjet, ohtlikes kohtades (nt järsud tõusud,
langused, raudteeületuskohad jms.) tehakse
libedusetõrjet.
Seisunditaseme 2 tagamiseks tehakse küll
libedusetõrjet, kuid teekate ei pea olema lume- ja
jäävaba.
Seisunditaseme 3 ja 4 tagamiseks hoitakse
sõidujäljed või kogu teekate lume- ja jäävaba.
Käesoleval talvel seisunditaset 4 maanteedel
ei rakendata.
Ajavahemikud (tundides), mille jooksul tuleb
taastada tee nõutav seisunditase
Toimingud
Tee seisunditase
3
2
1
Lume ja lörtsi
5
12
36
eemaldamine sõiduteelt
Libedusetõrje
4
8
24
Soolalumesegu
8
eemaldamine sõiduteelt
Teerajatise kohta
12
24
36
kehtivate täiendavate nõuete täitmine
Nõutav seisunditase peab olema tagatud
järgmistel aegadel:
* I klassi maanteel (liiklussagedusega 6000 8000 autot/ööpäevas) kõigil nädalapäevadei kell

Valla maakorraldusteenistus soovib
kõigile
vallaelanikele
vaikseid
jõülupühi ja uusi kordaminekuid uuel
aastal!
Ühtlasi ootame kodanikke, kellele
sellekohane teade on saadetud, maa
ostu-müügi lepingut sõlmima.
Kes soovib teha oma maakasutuse
osas parandusi või kellel on probleeme
maksuametile esitatavate maamaksu
andmete suhtes, on samuti oodatud
vallamajja enne jaanuari lõppu.

6.00-22.00. Muul ajal on lubatav ühe taseme võrra
madalam seisunditase.
* II klassi maanteel (liiklussagedusega 30006000 autot/ ööpäevas) kõigil nädalapäevadei kell
7.00-21.00. Muul ajal on lubatav ühe taseme võrra
madalam seisunditase.
* III klassi maanteel (liiklussagedusega 10003000 autot/ööpäevas) kõigil nädalapäevadel kell
7.00-21.00. Muul ajal on lubatav vähemalt
seisunditase 1.
* IV ja V klassi maanteede seisunditaseme
kehtivusaja määrab Maanteeamet.
Maanteede talihoolet korraldavad maakondades asuvad teedevalitsused. Hoolde korraldamisel on neile abiks teeilmajaamade infosüsteem, mis koosneb 41st teeilmajaamast, 2st
muutuva kirjega märgist Tallinn-Tartu maanteel
ning teekaamerast Kanamal. Lisaks sellele edastab Meteoroloogiakeskus infot hetkeilmaolude
kohta ning ilmaprognoose lähitulevikuks.
Info saamiseks sõiduoludest maanteedel on
järgmised võimalused:
*kuulata raadiot, seda eriti hommikupoolikul
ja pärastlõunal;
*helistada MAANTEEINFOKESKUSESSE
telefonidele (0) 6 781500 ja (050) 62 014;
*külastada Maanteeameti kodulehekülge
www.mnt.ee, kus maanteeinfo lingi all
uuendatakse kaks korda päevas infot talviste
sõiduolude kohta ning vaadata saab teekaamera
viimase 24 tunni pilte;
*külastada lehekülge www.balticroads.net,
kus on olemas teeilmajaamade viimased andmed
Eesti, Läti, Leedu ja Soome kohta.

MAANTEEAMET

Kehtna valla konstaabel
Jaak Matkur teatab, et
1.jaanuarist on tema uus
telefoninumber
056 916 422
Tähelepanu!
Kehtna Vallavalitsus
teatab veel kord:
Tänavavalgustusega seotud
elektririketest palume
KOHESELT teatada
Tel 75 640, 052 75 837 Jaan Reim
75 357 sekretär

Väikese kuusepuu naeruses jumes
olge kõik jõuluöö võlutud maal,
küünalde säras ja lõbusas lumes,
kuljuste helinat oodake seal.

Lugupeetud perekonnad Haasma, Kaasma, Bereznev, Haas, Orupõld,
Ross, Klemmer, Klemm, hr Vahtramäe ja Tamme, töötajad kauplustest
“Madis Schmidt” ja “Pargi”, OÜ Eilo Majad endised töötajad ning MTÜ
Elupuu kollektiiv, kõik meie toredate laste vanemad.
Suur tänu teile kõigile abi ning toetuse eest.
Toogu jõuluvana teile kallist jõulurahu,
sooja südant ning tegusat uut aastat.
Päkapikulisi jõulupühi ning tarmukaid astumisi uuel aastal ka kõigile
Eidapere ning teistele valla asutustele ja elanikele.
Eidapere lasteaia mudilased ja töötajad

VALLAVALITSUSES
27.11.2001
Valitsuse istungist võtsid kutsututena osa
valla hooldekodu direktor Rein Järvik ja
raamatupidaja Mare Sädem. Vallavalitsus kuulas
ära valla pearaamatupidaja Hele-Mall Bärengrubi
ja peaökonomisti Leida Uusalliku info ning
hooldekodu esindajate seletused valla hooldekodu revideerimise kohta. Vaadati läbi vallaelanike
hooldusasutusse suunamise korra eelnõu ning
otsustati sinna sisse viia veel mõningad
parandused. Tutvuti Kehtna Kunstide Kooli
küttesüsteemi õhutamise lahendi pakkumisega
ning tehti vallavanemale ettepanek rääkida
täiendavalt läbi pakutava garantii osas.
Vallavalitsus vaatas läbi laekunud avaldused ning
taotlused ning püüdis leida neile võimaluste piires
lahendeid.
Vallavalitsus nõustus järgmiste maa
ostueesõigusega erastamistega:
Margus Grauen Metsaääre küla Liivi 2,43 ha
Stanislav Rjahhovski Kõrbja küla Pärniku
4359 m²
OÜ TooRa Kaerepere alevik Kaarhalli 1327m²
Anti välja korraldused õigusvastaselt
võõrandatud maa tagastamiseks:
Rein Anson Põrsaku küla Koka 33,38 ha
Koogiste küla Põdrale 7995 m²
Villu Loitjärv Lau küla Uue-Mässa 18,47 ha
Vallavalitsus kinnitas vaba põllumajandusmaa erastamiseks järgmiste katastriüksuste
moodustamise:
OÜ Tavex Lokuta küla Tüürisoo 24,15 ha
Heli Õispuu Kastna küla Hiiemäe I 19,49 ha
Artur Kokk Haakla küla Oonemurru II 25,22ha
OÜ Tavex Lokuta küla Matsi 12,17 ha
07.12. 2001
Sissejuhatuseks kuulati maanõunik Heik Pasti
infot maa maksustamise teavitamisega vallale
langevate täiendavate kohustuste kohta ning
tehti talle ülesandeks tutvuda probleemidega ja
võimalike lahenditega. Vallavalitsus nõustus
kahe erastatud naaberkorteri muutmisega ühiseks
elamispinnaks ning kooskõlastas Rapla Tarbijate
Ühistu poolt Lelle alevikku kavandatavate reklaamsiltide paigaldamise. Rahuldati lapse
perekonnanime muutmise põhjendatud taotlus
ning üks valla väikemees hakkab uuest aastast
kandma eestipärast liignime. Vallavalitsus kinnitas
kunstikooli ettevalmistusklassi kuu õppetasu
määraks 50 krooni. Lelle Lasteaia hoolekogu koosseisu nimetati valla esindajaks lastekaitsetöötaja
Sirje Praks ning kinnitati lasteaia poolt esitatud
lapsevanemad Priit Reinaus, Piret Priivits, Anu
Meresmaa, Erki Õispuu ja Mariina Hansen.
Vallavalitsus vaatas läbi projektide kaasfinantseerimise garantiide andmise võimalused ning
arutas valla alevikes toimuvate jõuluürituste
finantseerimist.
Anti nõusolek maa ostueesõigusega
erastamiseks:
RainBrecherKaereperealevikSaaretn64307m²
Liina Jürgenson Reonda küla Pärivee 3,22 ha
Kaja Nitov Kastna küla Jänese 6954 m²
Silva Semenišin Ingliste küla Pargi 8454 m²

Reet NERO
Soovin kõikidele vallavalitsuse
töötajatele rõõmsaid jõulupühi,
parimad jõulusoovid Mare Käppale.
Irina

Seadus
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Keskonnateenistus teatab
Et oleks meie valla elanikel võimalus
ära anda kodumajapidamises kõlbmatuks muutunud patareid ja mobiiltelefonide akud, mis keskkonda
sattudes hakkavad eraldama raskemetalle, oleme Kehtna valla haldusterritooriumile paigaldanud seitse
kasutatud patareide kogumis
konteinerit.
Need konteinerid asuvad:
Kehtnas- “OÜ Triger-E tööstusja ehituskaup” kaupluse ruumis.
Eidaperes- “Pargi” poe ruumis
Lokutal- “Pargi” poe ruumis
Kaereperes, Keavas ja Inglistel“Rapla TÜ” kaupluse ruumides
Lelles- “Rukki” kaupluse ruumis.
Kõige aktiivsemad on olnud
Kehtna, Lelle, Lokuta, Keava ja
Ingliste piirkonna elanikud. Nendes
piirkondades on kogutud ja jäätmekäitlejale üleantud 35 kilogrammi
kasutatud patareisid.

Konteinereid tühjendab ja
hooldab Kehtna Vallavalitsuse
keskkonnateenistus.
Liikudes mööda teed olete kindlasti märganud prügihunnikuid
teepervedel ja metsaalustel. Kohe
ollakse valmis kaebama, süüdistama
ja näpuga näitama prügihunnikute
suunas. Aga kas me ise oleme
seaduskuulekad ja täidame jäätmehooldusnõudeid? Oleme arvamisel,
et mitte. Selle tõestuseks on olemas
mitmeid koostatud haldusõigusrikkumise protokolle ja teisi materjale. Lisaks veel, kui meie vallas on
ligi 1500 majapidamist ja ainult 110
neist on sõlminud jäätmekäitlusettevõttega lepingu, siis ei ole suurt
imestadagi, et prügi tuleb meil
uksest sisse.
Maksta prügiveo eest on kulukas, kuid reostuse likvideerimine on
veelgi kulukam ja needki kulutused

Hüvasti, Kehtna Ait…
1.detsembri varahommikul hävis tules trahter Kehtna Ait. See oli üks
suuremaid tulekahjusid maakonnas sel aastal. Alles nüüd saame aru, millest
oleme ilma jäänud. Tundus nii loomulik, et meil on Ait. Imekenas trahteris
pidasime pulmi-sünnipäevi-matuseid, kostitasime oma väliskülalisi, istusime
sõpradega, käisime üritustel, asutustel oli koht, kus oma pidusid korraldada,
meil kõigil oli koht, kus mõnusalt aega veeta või hästi süüa. Kõike ei jõuagi
üles lugeda. Ja peaasi – noortel oli koht, kus õhtuti kokku saada. Kehtna
Ait oli aleviku süda. Teda teati lähedal ja kaugel. Ja see tundus nii
iseenesestmõistetav…
Meie kõigi kaotus on suurem, kui esimese ehmatusega arvatagi oskasime.
Üliraske kaotuse üle elanud omanikke saab aidata igaüks oma võimaluste
ja heatahtlikkuse piires. Korjanduskarbid on Tiigi ja Techo poes ning
vallavalitsuse kantseleis. Olgu meie rahaline annetus nii toetuseks kui ka
hea tahte ja kaastunde märgiks.
Aitäh Leale ja Agole, et meil oli viis aastat trahter Kehtna Ait.

maksab ikkagi lõpuks maksumaksja.
Lihtsam on sõlmida leping ja konteiner on kodus kas ainult oma pere
tarbeks või naabriga kahe peale.
Teavitame elanikke, et lähiajal
alustame kontrollimist, kuidas
täidavad omanikud ja haldajad
(eramute omanikud) jäätmehooldusnõudeid, st. kas on sõlmitud leping
jäätmekäitlusettevõttega või omatakse kviitungeid jäätmete üleandmise kohta. Kontrollimist alustame
just alevikest.
Teadmiseks Teile toome veelkord
olulised punktid Kehtna valla
jäätmehoolduseeskirjast.
9.1 Territooriumi valdaja on
kohustatud korraldama jäätmete
kogumist oma kinnistul. Selleks on
vaja paigaldata jäätmekogumisvahendid ning toimetada jäätmed
ladustamise kohta ise või kasutada
jäätmemajandusele spetsialiseeru-

nud ettevõtte teenust. Ladustamine
ja veoteenus on tasulised.
9.2 Territooriumi valdaja on
kohustatud hoolitsema jäätmete
sorteerimise eest nii, et taaskasutatavad jäätmed, ohtlikud jäätmed ja
muud erikäsitlust vajavad jäätmed
hoitakse teistest eraldi.
10.1 Jäätmevaldaja on kohustatud korraldama jäätmete üleandmise
jäätmeluba omavale jäätmeregistris
registreeritud jäätmekäitlejale või
taaskasutama või kõrvaldama
jäätmed vastavalt jäätmeseaduse
nõutele.
10.2 Olmejäätmete valdaja on
kohustatud liituma korraldatud
olmejäätmeveoga, sõlmides sellekohase lepingu Kehtna Vallavalitsuse poolt valitud jäätmeluba omava
jäätmeveoettevõttega.

Kuusk jõulupuuna
Levinuim kuusega seotud rahvatraditsioon on kahtlemata kuuse
austamine jõulupuuna. Kust see alguse on saanud, ei tea täpselt keegi.
Ühtedel andmetel on see puhtalt kristlik komme. Vahemere - äärsetes
maades seisis jõulude ajal nähtaval kohal paradiisikapp. Selle sees oli
roheline puu, mi oli kaunistatud viljadega. Puu sümboliseeris viljakust
ja Eedeni aeda. Sakslased hakanud paradiisipuu eeskujul ehtima
kuusepuud. Sealt levis komme põhjapoolsetesse maadesse, kuni 19.sajandi
lõpupoolel sai tavaliseks ka Eestis.
Siiski võib oletada, et kuuse sattumine inimeste tähelepanu keskmesse
talvisel pööripäeval on kristlikust palju vanemat algupära. Juba enne
luterliku jõulupuu tuppatoomise kombe omaksvõtmist oli siinsel talurahval
tavaks ehtida pööripäevaks ruume haljaste kuuseokstega. Eestist on 1500ndatest aastatest dokumentaalselt teada fakt, et Tallinnas süüdati talvisel
pööripäeval linnaväljakul põlema kohaletoodud kuusk ja tantsiti ringis selle
ümber. Nõnda meenutas rituaal tugevasti suvise jaanipäeva mittekristlikku
rituaali.
/Hendrik RELVE järgi/

TALVEÖÖ

See, mis juhtus 1.detsembri varahommikul, on suur kaotus meie elus.
Seda ei olegi võimalik hinnata. Tuleb hakata harjuma mõttega, et trahterit
Kehtna Ait ei ole enam.
Armas Kehtna rahvas, kes te olite meiega raskel hetkel ja toetasite nii
sõnaga kui ka lihtsalt sõnatult, aitäh teile. Ka meil ei olnud sel hetkel sõnu
ja pole siiani.
Me oleme teile siiralt tänulikud toetuse eest.
Erilised tänusõnad soovime edasi anda meie naabrile Reet Langile. Ka
temale oli see öö raske, sest temagi kodu oli ohus. Kuid Reet suutis meile
pakkuda nii südame- kui ka oma kodusoojust siis, kui me seda nii väga
vajasime.
Sügav kummardus kõigile, kes olid meiega.
Jõulurahu soovides:

Lea ja Ago

Ju paistab vastu eha põhjavalgus;
kuu tõuseb hõbehelgil ülesse,
kesk taevast udu õrnus, Linnutee,
ja tähed ilmuvad... ja ööl on algus.
Puud seisavad kui valged kujud salgus,
pärg pandud pähe iga põõsale.
Õhk selge, ilm nii armas, vagune,
et unub talve karedus ja kalgus.
Ja iga kulukõrs, mis haljas lehtes
ei suutnud suvel aasalt õitseda,
vaid kõigist nägemata närtsis seal,
nüüd härmas, nagu hõbedases ehtes
autähtedega kaetud otsata...
Kuukiired mängivad ta kuue peal.
/Jakob LIIV/
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Aastavahetus

Rõõm kordaläinud aastast
Kui aastaring saab täis,
Sa oled veidi vanem.
Kas oled tänaseks
ka veidi parem?
On elu leebemaks ja
lahkemaks Sind muutnud?
Kas oled kurjast heaga
läbi tulla suutnud?
On jälle üks kokkuvõtete tegemise aeg. Oli
teguderohke ja tulemusrikas aasta kõikidele
Kehtna kooli õpilastele, kes tahavad õppida eesti
keelt ja kirjandust ning on aktiivsed ka väljaspool
õppetunde.
Lõppenud raamatuaastal tunnistati Kehtna
kool ettevõtlikumaks kooliks maakonnas. Teele
Kundla, Mariann Sulg, Elina Randoja ja Anu
Pedaja esitati Raplamaa toimkonna poolt autasustamiseks Eesti Raamatu Aasta Peakomiteele. Olen
uhke oma õpilaste üle, sest tänu neile esindasin
Rapla maakonna õpetajaid president Lennart Meri
vastuvõtul.
Maakonnas on väga populaarne eesti keele
ja kultuuri mälumäng, kus meie võistkond tuli I
kohale. Tublid mälumängurid olid Teele Kundla,
Anu Pedaja, Elina Randoja, Kaisa Läänerand,
Triin Kiolein ja Laura Tõnissoo.
Sügisel algasid jälle omaloomingukonkursid.
Politsei- ja liiklusteemaliste kirjandite eest said
preemiad Cathy Kalberg, Teele Kundla, Ott
Olesk, Kristina Schults ja Riin Velleste.
Liiklusspetsialist Valdo Jänese sõnul tegeldakse
liiklustööga kahjuks vähestes koolides, Kehtnas
on igal aastal palju tublisid kirjutajaid ning
jalgrattavõistlustel “Vigurvänt” on meie lapsed
jõudnud vabariiklikele võistlustelegi.
Kehtna Rahvaraamatukogus toimus hiljuti
mälumäng teatmeteoste kasutamise oskuste
põhjal. 9.klassi õpilased Laura Tõnissoo, Raido

Paaslepp ja Helena Katkosilt olid kõige
nooremad võistlejad Rapla gümnaasiumiõpilaste
ja Kehtna MTK mitmete gruppide kõrval. Vaid
paari punktiga jäädi alla teisele kohale.
Meie koolis on kombeks, et lõpuklass korraldab igal aastal moe-show. Kostüümid olid sellel
aastal lausa vapustavad. Kindlasti võib öelda
siinkohal tänusõnu ka abilistele – lastevanematele. Nii oli võidukostüümi Natalja Dõbko
kodus õmmeldud seitse tundi. Vaimukaima
kostüümi tiitli sai Kristjan Kutser. Rändkarikas
läks korraldajate klassi, järgneb 8b, kuid
pilkuköitvaid kostüümikandjaid oli palju.
Rõõm on 9.klassi sõnakunstiringi etlejatest,
kes jõulude ajal astuvad üles sel aastal juba
neljandat korda.
Hetkel valmistame regivärsilist jõululugu
maakonna eesti keele ja kultuuri mälumänguks.
7b klassile meeldib väga näidelda, nii et esinetakse
koolis sel veerandil juba teise näidendiga. Mõte
muinasjutte lavastada kasvas välja kirjandustundide rühmatöödest.
Algamas on koolisisene 3-vooruline mälumäng, kus I voorus proovitakse jõudu rahvakalendri tundmises. 9.klassis on huvipakkuv
näitus “Aastaring”, kust leiab materjali selleks
valmistumisel.
Ees on pingerikas jõulupidude-eelne periood:
samaaegselt õppimisega tuleb valmistuda
paljudeks üritusteks. Iga päev on koolimajas
midagi muutunud jõulude poole.
Jõuluaeg on pimeduse katkemise ja uue
lootusetähe süttimise aeg. Andku jõulurahu meist
igaühele vaimujõudu ja hingekosutust, teotahet
ja tasakaalu, oskust üksteist märgata ja hoida.

Eva PEDAJA,
Kehtna Põhikooli emakeeleõpetaja

Õpetaja Liivi KUNDLA

23. ja 24. novembril toimusid Märjamaal Eesti
Koolispordi Liidu ja Rapla maakonna korvpalli
meistrivõistlused - NIKE CUP 2002.
Võistlustel osalesid 1988-1989 a. sündinud
poeglapsed. Võistkondi oli 14, seitse gümnaasiumi ja seitse põhikooli võistkonda, nende
seas Kehtna Põhikooli oma. Võistluspäev oli
pingeline ja mänguderohke. Kehtna võistkond
saavutas üldarvestuses kaheksanda ja
põhikoolide arvestuses kolmanda koha.
Kehtna PK võistkonda (treener Piret
Kallaste) kuulusid:
1. Jaan Paaslepp
2. Mihkel Reino
3. Raido Karjane
4. Erki Kallaste
5. Maksim Rozgonjuk
6. Siim Kiolein
7. Artur Rassmann
8. Innar Kaljura
11.detsembril 2001 peeti Rapla maakonna Cklassi (1988-1989 sündinud) tütarlaste
korvpallivõistlused Kehtna Põhikooli võimlas.
Osalesid viis põhikoolide võistkonda. Kolmanda
koha saavutas Kivi-Vigala PK võistkond, teise
koha Kaiu PK võistkond ning esimese koha
saavutas Kehtna PK võistkond.
Võistkonnas (treener Margit Konno)
mängisid:
1. Mari Riisenberg
2. Kai Klandorf
3. Maarja Tombak
4. Anni Haasma
5. Liisi Aas
6. Kersti Rahusalu
7. Teele Müller

Õpetaja Piret KALLASTE

Kehtna kool
“Nuputa” võistlustel
Detsembri alguses peeti traditsioonilised
“Nuputa” kahepäevased võistlused Rapla
maakonna koolilastele. Esimene võistlus
korraldati 5.-6. klasside õpilastele ja teine 7. klassi
õpilastele. Kehtna kool osales mõlemal korral kahe
võistkonnaga. Mõlemas vanuserühmas esineti
väga hästi – koju toodi mõlemal päeval esikohad.
5.-6. klasside võitjad olid: Mariana Padjus,
Maarja Männik (6b kl.), Rebeka Grossfürst ja
Ruslan Svistunov (5b kl.)
7. klasside võitjad olid: Mariann Sulg; Anu
Pedaja ja Ly Ferenets (7b kl.)
Kõik osalejad tegid enne võistlustele minekut
tõsiseid ülesannete lahendamise treeninguid.
Tänan tublisid õpilasi ja nende vanemaid
toreda saavutuse puhul.
Lisan lugejatele “kodutööks” 3 võistlusülesannet 7. klassi võistluselt (iga ülesande
lahendamiseks anti aega 2-3 minutit):
1) Jahimees lubas oma pojale iga
püssipaugu eest, mis poeg märki tabab, 14 krooni.
Iga möödalasu eest peab poeg isale 24 krooni
maksma. Oleks kõik paugud märki tabanud, oleks
poeg saanud 140 krooni, sai aga kõigest 35 krooni.
Mitu lasku ei tabanud märki?
2) Jaota ruut kuue sirgega kaheksaks
võrdseks kolmnurgaks.
3) Kogenud tsirkusetöötajal kulub ühe
elevandi pesemiseks 40 minutit, tema pojal aga 2
tundi. Kui palju aega kulub neil koos töötades
kolme elevandi pesemiseks?

Kehtna kool
pallimängudes

Jõuluootus Lasteaias “Siller”
Lasteaias on viimasel ajal palju päkapikke
liikumas olnud ju siis peab ka häid lapsi küllaga
olema. Päris pisikesed päkapikud on aga nii
vaikselt liikunud, et keegi neid nägema pole
juhtunud. Päkapikkudest on jäänud siia sinna
vaid jäljed, mis akna lähedal on lumised ja
kaugusse kaovad, kuid kuhu?
Igal detsembrikuu esmaspäeval süüdati
ühiselt lasteaia muusikasaalis advendiküünlaid.
Lastevanemate abiga valmis fuajeesse
mitmekesine küünlajalgade näitus.
Küll oli hea lastel joonistada, voolida ja
meisterdada kui nii mitmekesine näidiste valik
vaadata. Kui juhtuski täpne kuju meelest minema,
oli vaja vaid korraks uuesti näitust kiigata.
Juba detsembrikuu alguses hakkasid
rühmades hoogsalt tööle rahamasinad, sest
päkapikukohvikus maksis ainult ise valmistatud
“lasteaiaraha”. Osta sai selle eest aga päris ehtsaid
komme ja küpsiseid ning kõigil oli võimalus
kohvikulauas sõbraga lobiseda ning kaunist
jõulumuusikat kuulata. Et lastel juba varakult kõik
jõululaulud, -tantsud selgeks õpitud, oli tore neid
sel korral esitada teiste rühmade lastele.
Jõulupidugi oli sellel aastal teistsugune. Enne
jõuluetendust sigis-sagis lasteaias ringi mitu

päkapikku ja pärast oli näha mitut jõuluvana.
Päkapikud olid oma piilumistöödes olnud väga
usinad, sest kuidas muidu jõuluvana täpselt
teadis, kus rühmas keegi laps käib ja milline ta
täpselt on. Kommipakkegi jagus täpipealt kõigile
lastele.
Viimastel nädalatel levisid aga lasteaias
sellised lõhnad nagu oleks kuskil pagaritöökoda
lähedal. Oh ei! Küpsetasid hoopis lapsed ise oma
imeilusas äsja valminud köögis. Kellel tulid ahjust
välja krõbedad piparkoogid, kellel aga marjasilmsed muffinid. Igatahes oli vahva midagi
maitsvat ise teha.
Kes aga veel päris hästi ei teadnud, millised
need päkapikud on, kus nad elavad, milliseid töid
nad teevad, need said seda teada Nurmenuku,
Võilille ja Karikakra rühma lastelt, sest nemad
teavad seda täpselt.
Jõuluootuse lõpetas külaskäik Rapla
kirikusse. Uhke tunne oli laulda oreli saatel laulu
kuusepuust.

Juta KÕRTSINI,
juhataja asetäitja õppe-ja
kasvatustöö alal

Jõulud
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Kehtna raamatukogu kollektiivipoolsed
jõulu- ja uusaatatervitused
kõikidele raamatukogu heatahtlikele
külastajatele!
Lumised rajad,
lumemütsid puudel ja põõsastel.
Ilus on see aastaaeg
ja veel ilusamad on jõulud oma
meenutuses ja lootuses.
Mööduvale aastale mõeldes meenuvad Eesti
Raamatu Aasta üritused. Suur tänu kõigile, kes
võtsid üritustest osa ja aitasid läbi viia. Tore on
midagi koos teha ja eriti hea soe tunne on, kui
osavõtjaid on palju. Just jõuluajal kokkuvõtteid
tehes saad aru, kui palju on meie keskel toredaid
ja ettevõtlikke inimesi.
Juba mitu aastat järjest toetavad raamatukogu
ajakirjanduse tellimisel Kehtna Mõisa OÜ ja
Kehtnas tegutsev mittetulundusühing (Tiiu
Iling ja Raili Seger). Ajakirjanduse lugejaid on
palju. Mittetulundusühing on annetanud ka palju
soomekeelseid juturaamatuid.
Huvitava kingituse tegi Silva Arnover, kes
annetas Veera Saare käsikirjalise näidendi.
Suur tänu neile!
Meenutada on palju head, kuid kahjuks on
ka mure hingel.
Neile, kellel on raamatud kauaks kätte jäänud,
tuletame meelde, et raamatukogu raamat ei ole
isiklik omand. Paljudele oleme teatanud telefoni
teel ja postkasti tasuks ka vaadata, seal on nii
mõnelgi võlgnikul teade. Kahju, et me peame
kulutama meie ühist raha nii ebameeldivatele
toimingutele. Juba Alexandre Duma noorem on

öelnud, et raamatutel, mida loetakse, on olevikku,
aga nende raamatute päralt, mida ikka ja jälle
loetakse, on tulevikku. Andkem raamatutele
tulevik kasvõi teiste lugejate näol. Kui raamat on
väärt, et seda ise mitu korda lugeda, on raamatukogust võimalus laenutada ühte raamatut mitu
korda või selle lugemise tähtaega lihtsalt
pikendada. Tuleb vaid helistada numbril 75-336.
Ootame raamatute tagastamist.
Teade meie külastajatele!
Raamatukogu on suletud 24. ja 31. detsembril.
27. ja 28. detsembril ootame külastajaid nagu ikka
kella 10.00-st kuni 20.00-ni.
Esmakordsel laenutamisel on vajalik kaasa
võtta isikut tõendav dokument, lastel õpilaspilet.
Kuna jõuluaeg on mõtiskluste aeg, tahaks
ühineda Doris Kareva mõtetega
Ei tule teist ja paremat maailma
me jaoks. Nii nagu ühtki tegu
ei tõsta ümber.
Tuul ja taevas täna teine on
kui eile.
Ise jääme lootma, et homme on veel parem
kui eile.
Mõnusaid jõulupühi kõigile ja head uut
aastat!

Raamatukogu töötajate nimel:
Õie Paaslepp.

Uut oodates ja
möödunule mõeldes...
Aasta oma tegemiste ja toimetamistega on otsa
saamas ja uus kohe-kohe uksele koputamas.
Esmaspäeval, 17. detsembril saatsime teele
Jõuluvana, kes kuljuste helina saatel läbi Eidapere
saanisõitu tegi. Terve nädala tegutses agaralt
koolis jõulukohvik, päkapikupost, sai õppida
jõuluseadeid, jõulukaarte valmistada. Joonistati
päkapikke ja valiti kõige päkapikulikum päkapikk...
Aga aasta ise: siia mahuvad traditsiooniline
Jaanipäev, karneval, uusaastapidu, Eidapere
päev, Reet Linna, seelikukütid, Jüri Homenja,
Operetitund, kontserdid sarjast “Muusikamaastik” jne.
Aktiivsem on ikkagi pensionär, teda jätkus
lauluansamblisse, teatriringi, kapelli, näiteringi,
ka igakuistele pühapäeva teepärastlõunatele,
ekskursioonidele, teatri ühiskülastustele ja kui
oli hoogtööpäev koduümbruse heakorrastamiseks, olid ka sellel osalejad vanemad inimesed.
Traditsioonidega ja täis elu- ja loomejõudu
on kangastelgedel kudujate ring pr Berta Jaanuse
käe all. Proua Berta on meelsasti nõus ka
koolilapsi õpetama, kui oleks soovijaid. Noorte
naiste tantsurühm osales maakonna peol
Märjamaal ja koos memmede ja lasterühmaga
Vanalinna päevadel. Samuti esinesid täiskasva-

nute tantsurühmad õllesummeril.
Eeloleval aastal tahaks teatripäevaks välja
tuua laulumängu “Säärane mulk” ja lasteetenduse
“Pipi tembutab”.
Veel selline teade, et jaanuari alguses on veel
võimalik huvilistel liituda peotantsu seltskonnaga
ja Lane tantsuringiga.
Suurematest ettevõtmistest: veebruaris
vabariigi aastapäeva kontsert Eidapere, Kiisa ja
Järvakandi taidlejatelt.
Märtsis ootame ka naabervaldadest näiteringe
Pipi teatritrallile, aprillis tähistame tantsuringidega
tantsupäeva ja kutsume samuti kõiki huvilisi
kaugemaltki. Võistutantsimiseks on “Jooksupolka”.
Mais on lauluvõistlus “Eidapere laululaps
2002”, juunis traditsiooniline Jaanipäev oma laada,
jaanimängude ja simmaniga.
Ongi poole aasta suuremad plaanid lahti
räägitud.
Tänan kõiki ringijuhte, sponsoreid, soovin
taidlejatele ja kõigile ilusat ja kosutavat uut
aastat!

Helgi RANDLA

Lepik ei ole
vaid küte
Tagastatud talumetsades leiab tihtipeale
olukorra, kus üksikute, vanade ja okslike
kuuskede ja kaskede vahel laiutab lõputu lepik.
Vanus erinev, lagendikud vahelduvad tihnikutega, samas ka ilusat, sihvakat leppa. Kuigi
paljud katlamajad kütavad puudega, ei taha siin
raiete tulud kuludele järele jõuda. Maa on kinni,
kuid raie tõotab kahjumit.
Olenevalt lepiku iseloomust on kütte osakaal
suur, harilikult kuni 90% (mõeldud on raieküpset
lepikut).
Kui kütet on võimalik ümbruskonnas realiseerida või metsaomanikul on vaba raha, siis
oleks otstarbekas lepik maha raiuda ja asemele
rajada okaspuu- või kasemets. Vaeva ja kulu on,
kuid lastelastele saab pärandada väärtusliku
metsa.
Teine võimalus on raiuda sisse väljaveoteed
ja sealtkaudu tuua välja vaid jämedam puit.
Peenemad, sirged lepad peaks säilitama ja neid
segavad “rondid” lihtsalt metsaväetiseks langetama. Täiendava valguse tõttu on loota, et kõrvalt
külvab lepiku alla kuuske ja kaske. Tekkinud
koridorides võib katsetada kuuske istutada, kuid
taimed nõuavad seejärel ka hooldamist, muidu
lepik lämmatab selle. Valikraiega on võimalik
lepikust tarbepuitu rohkem saada, kuid harilikult
on küttepuidu osakaal ikkagi 50% või enam.
Hoopis enam rõõmustab metsaomanikku
lepik, kus on juba tekkinud korralik kuuse järelkasv. Lepik tuleks sealt paari raiekorraga pealt
ära võtta. Korraga raiudes põletab päike varjus
kasvanud kuuse, mistõttu on jäetav turve
hädavajalik.
Lepakasvatuse teema selgituseks oleks
tõdemus, et olemasolevatest lepikutest ja padrikutest annab tihti ootamatult ilus mets kujundada
või suhteliselt väikeste kuludega rahuldav
tulemus saavutada. Lepikust ei saa muidugi sama
tulu loota kui okaspuu või kasemetsast.
SYLVESTER GRUPP-i ettevõtted panid aastal
2000 rahad kokku ehitamaks Saugale lehtpuu
peenpaku saeveski. Tänaseks on saeveski
loodetavalt oma kasvuraskused ületanud ja
peaks oma tegevuse kaudu metsaomanikele
lisatulu tooma. Saugal leiab kasutamist lepa,kasepeenpakk. Lehtpuupaku nappuse tõttu
saetakse ka kuuse- ja männipakku läbimõõduga
alates 10 cm. Kuna lehtpuu on valdavalt kõver,
siis kasutatakse lühikesi pakke. Enamsoositud
on lepa- ja haavapakkudel pikkus 2.55 m (koos
ülemõõduga) ja kasepakkudel vastavalt 3.10 m.
Saepakk peab olema küllaltki sirge, oksad
pinnatasa laasitud ja pakud ilma järkamisel ehk
langetamisel tekitatud lõhedeta või muude
vigastusteta. Praaki satuvad ka pakud, millel on
mahasaagimata tüükalaiendid ja “kabad”.
Praagiks tunnistatud lepapaku hind Saugal on
vaid 90.- kr/tm, kuid kvaliteetne 2.55 m pikkune ja
13-24 cm läbimõõduga materjali hind on kuni
500.- kr/tm. Transport Saugale on kallis ja seetõttu
tuleks hoiduda küttepuude saatmisest.
Oleme nõus ja valmis tulema ja jagama omi
teadmisi Teiega, kes Te olete sellest huvitatud.
Küsige lisainfot valla metsakonsulendilt või
maanõunikult.
Meie telefonid:
050 41 989 AS JÄRVAPUU
050 76 382 Türi, Mehaanika 18
048 94 055 Rapla, Viljandi mnt. 6
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Jõulud

Lelle koolis jõuludel oma nägu...

Nii nagu igaüks meist on kordumatu ja
ainulaadne, on ka iga kool täiesti omanäoline.
Lelle kooli väga ammune traditsioon on alustada
jõulukuud päkapikupäevaga ja iga uut nädalat
ühises advendiringis küünla süütamisega.
Sellel aastal langes esimese advendiküünla
süütamine ja päkapikupäeva tähistamine ühele
päevale. Kellahelina saatel kogunesid kõik
päkapikumütsides õpilased, õpetajad ja meiega
ühes majas asuvad lasteaialapsed ühisesse
suurde ringi kooli saalis. Süütasime esimese
advendiküünla ning seda käest kätte edasi andes
vaikse jõulumuusika saatel, võis igaüks mõelda
oma südamesoovidest tänavusel jõuluajal.
Suureks üllatuseks oli meile külapostiljoni
saabumine, kes andis üle kõikidele klassidele,
koolitöötajatele ja lasteaiaperele kirjad Salapäraste Päkapikkude Ühingult. Ühes varasaabunud jõulutervitusega tehti ülesandeks klassiruumiukse kaunistamine teemal “Tiliseb, tiliseb
aisakell...”. Kiireimale lubati välja anda preemia.
Kauni jõulukaunistuse omanikuks sai II-III klass.
Päeva teises pooles toimus juba eelnevalt
välja kuulutatud viktoriin Suurest PäkapikuRaamatust. Algklasside arvestuses võitis selle
III klass ning vanemate klasside osas IX klass.
Jõulukuu üheks põnevamaks ürituseks on juba

Päkapikud juba piiluvad...
Soovime kaunist jõulurahu oma
sponsoritele
ja kõikidele headele inimestele,
kes meie lasteaeda
on toetanud ja nõuga abiks olnud.
Jätkuvat koostööd ja uusi tegusid
uuel aastal!
Valtu lasteaia väikesed ja suured
päkapikud

Lelle Lasteaia ”Päikeseratas”
väikesed ja suured
tänavad südamest kõiki,
kes aitasid kaasa uute ja ilusate
lasteaiaruumide valmimisele
Lelle koolimajas.
Soovime kõigile imekaunist
jõuluaega ja tegusaid toimetusi uuel
aastal!

teist aastat olnud ka suur äripäev. Kõigil üritusel
tegevusluba taotlevatel kollektiividel ja
üksikisikutel tuli eelnevalt registreeruda. Sellel
aastal pakkus palju põnevust kooli kodutütarde
ja noorkotkaste avatud kaubamaja, kus peale vilka
müügitegevuse oli avatud kunstigalerii, supiköök,
20.sendi eest müsteerium ning õnneloos, mille
peavõiduks vabapääs nende laagrisse. Ürituse
lõpus anti välja rahaline preemia parima reklaamitegevuse eest Gabriel Kuslapile V klassist,
nõutuima kauba eest Marek Jürimäele IV
klassist ning huvitavaima pakkumise preemia
kodutütardele ja noorkotkastele kaubamaja idee
eest.
Võib öelda, et üritus andis hea ettekujutuse
ning kogemuse kauplemisega tegelevate inimeste
igapäevasest elust.
Kui jõulukuu viiendal päeval käisime Estonia
teatris balletti Uinuv kaunitar vaatamas, siis
12.detsembril tuli teater meile lausa koolimajja.
Viljandi lasteteatri esituses vaatasime koos
lasteaiaperega etendust Hiirekeste jõulud, mille
sisuks oli just sobivalt jõulutunde tekitamise
lugu.
Meie koolipere jõululugu kulmineerub aga
21.detsembri õhtul. Aastast aastasse lõpetab
pidulik lõunasöök ja ühine jõuluõhtu meie vana
aasta tegemised ning juhatab sisse uue ja
lootusrikka õppeaasta teise poole.
Soovime kõigile lugejaile rõõmsaid jõule
ning vaid meeldivaid elamusi uue aasta lävel
ja et ikka tuttav tuleks ette meie kooli
OMANÄGU!
Lelle kooli nimel kirja pannud:

Pille LINDRE
huvijuht
Endised naabrinaised
Kehtna Kooli 17 majast!
Soovin teile uueks aastaks
salaarmastust natuke,
mõni pisike patuke,
oma mehele truudust,
majasõbrale suudlus,
ole lastele armas
ja töödele kärmas.
Ela kaua ja hästi!
Head elamislusti!
Reet Tiigi tänavast
***
Üks aasta vaikselt välisukse suleb,
ta puudutusest link veel soe.
Uus juba hüüab akna taga julgelt
ja samas lävepakul jalga toeb.
Jõulutervitus kõigile NadalamaRõue küla tuttavatele ja sõpradele
soovib Helju Kehtnast
***
Külm härma tõi,
tuul tuisu andis,
talv jõudis laande jõulu eel ...

Kõik head inimesed, kes on
märganud ja aidanud Valtu kooli
ning mõelnud meile unes ja ilmsi tulgu teile tore JÕULUMEES !
Valtu koolirahvas

Päkapikud,
spordimehed ja
jõulumehed!
Päkapikud muudkui hiilivad ja jälgivad,
spordimehed muudkui tegutsevad ja näevad
vaeva, jõulumehed muudkui tunnevad rõõmu
kinkide jagamisest.
Kehtna maadluspere ja muud sportlased
tahaksid ka muudkui tänusõnu jagada tublidele
abimeestele – spordi toetajatele. Aitäh Kehtna
Vallavalitsus, Kehtna Mõisa OÜ, Kehtna
Põhikool, Kehtna MTK, kauplus Techo, Color
Master OÜ.
Maadlejail on käsil reklaamauto ehitamine. Et
see jõuvanker ilus saaks ja pilke püüaks, oleks
vaja toetajaid, nii et kes soovib oma nime või
firma logo jäädvustada meie tipptegijatega Eestis
või ka välismaal ringi sõitval väikeautol, siis
selleks on kõik võimalused olemas.
Taastusravi vajab veel mootorpaat, millega
saaks parimatele preemiaks lustisõite korraldada.
Tahaksin siiski selles jõuluhõngulises lehes
ära märkida poisid, kes treenerile jõulukingi
valmistasid. Nimelt Eesti Meistrivõistlustelt
õpilastele vabamaadluses tõid Kehtnasse
pronksmedali Artur Rassmann 53 kg kehakaalus
ja Imre Kull 76 kg kehakaalus maadlejate seas.
Pealinnas Jõuluturniiril osales Artur Rassmann
ja saavutas väga tihedas konkurentsis II koha.
Siis veel esinen maadluspoiste nimel ja
tervitan tädi Heljut ja tema tüdrukuid. Olge ka
edaspidi sama kenad, osavad, sõbralikud ning
saage üha enam “tüdrukulikumateks”!
Minuga ühinevad kõik praegu veel poisilikud
mehehakatised.
Kõikidele sportlastele ja spordisõbralikele
inimestele soovin häid jõule ning head uut aastat.

Leon REITSAK
Personaalsed tänud Teile, Märt Riisenberg,
Toivo Niinemets, Enno Siiber ja Alvar Timmi.

Rahulisi jõule,
tujuküllast aastavahetust
Kehtna invaühingu praegustele ja
endistele liikmetele ning juhatusele.
Samad soovid ka vastasutatud Lelle
pensionäride päevakeskuse Hõbene
töökatele naistele.
Edu kõigile!
Ene-Liis Velberg

Kehtna Lasteaia “Siller” pere
soovib:
Mängulusti lastele!
Toimekust hoolekogule!
Lahkust vallavalitsusele!
Mõistlikkust volikogule!
Töökust töökaaslastele!
Rahulikke jõule kogu Kehtna
rahvale!

Jõulud
Südamesse jäägu
jõulu rõõmus meel
õnne rohkelt olgu
uue aasta teel
Parimad soovid Teile,
Leili Vaidlo,
Mare Kaljas
ja abivalmis Gunnar Kure!

Perekond Ainsaar
***
Tasa langeb lumehelbeid
vaiksel pühal jõuluööl,
läbi selle helge sära
meie tervitused teel…
Tervitame
Kehtna sidejaoskonna töötajaid ja
vallamaja rahvast.
Ilusaid jõule ja edukat uut aastat!

Perekond Ainsaar
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Jõulujumalateenistus Järvakandi
Peetri Koguduse kirikus (Kehtnas)
toimub 25.detsembril kell 15.
Buss väljub tehnikumi eest kell
14.15. Olgem täpsed.
***
27.detsembril kell 12.00 Kehtna
MTK saalis etendus “Vanataadi
jõulujutud” (Ervin Lillepea ja Raimo
Aas). Tule kogu perega, üritus
jõulukingituseks (st tasuta)
***
Tuues ja viies – nii astub aeg,
andes ja võttes, mis tahab,
ning tema teedele tänagi
rõõmu ja kurbust jääb maha.

Sirget ja rõõmurohket lauluteed
algaval aastal Kehtna segakoori
lauljatele ja Üllele.
Leida

***

***

Valla Vaatleja toimetaja tänab
meeldiva koostöö eest ja soovib
kaunist jõuluaega ja edu uuel aastal.
Aitäh Teile, Kalev Türk, Leon Reitsak,
Jutta Jukk, Gunnar Kure, Aino Tetsmann,
Kalju Kalda, Katrin Velleste, Imbi Saare, Juta
Kõrtsini, Anne Idvand, Juhan Hirson, Tõnu
Saar, Helgi Sussi, Õie Paaslepp, Elle Roomets,
Tiiu Iling, Toivo Niinemets, Aime Klandorf,
Eva Pedaja, Liivi Kundla, Alda Hindremäe,
Aare Hindremäe, Triin Hindremäe, Silvi
Ojamuru, Hetti Kask, väike Mari, Karli
Palmiste, Ene Kensap, Vika Roosild, Anne
Reimann, Tenno Teets, Arnold Pukk, Margit
Pontus, Eero Kalberg, Lelle koolipere, Pille
Lindre, Malle Jüring, Anne Archipov, Astra
Org, Aili Gutmann, Tõnis Blank, Vaike
Kõppo, Luule Bortnikova, Kalle Toomet, Reet
Nero, Imbi Kalberg, Kersti Tehu, Leida
Uusallik, Mare Käpp, Sirje Praks, Heik Past,
Jaan Reim, Kaja Mõtsnik, Ülari Luisk,
Natalja Kivimägi, Mati Michelis, Jaak
Matkur, Kaptus Araslanov, Piret Kallaste, OÜ
Kehtna Elamu, Kehtna Hoiu-Laenuühistu,
Kehtna Mõisa OÜ, Valtu koolipere.

Kallist jõulurahu sugulastele,
sõpradele ja tuttavatele soovib

Maret Kehtnast
***
Proua Helmi Raidmets
Süttigu südames jõuluvalgus,
Säragu uue aasta algus.
Kaunist jõuluaega ja tugevat tervist!
Soovib

Luule Kaljuste

Armas Renate
Toredaid jõulupühi, rõõmsat uut
aastat!
Olgu uuel aastal su elu kui rahutu
allikas –
alati värske ja pulbitsev.
Olgu Sul alati päikene põues,
tuhat rõõmu toas ja õues!
Kalmistuklubi autojuht
***

Soovime oma liikmetele kaunist
jõulurahu ning
edurohket uut aastat!
Kehtna Hoiu-Laenuühistu
***

Kaereperes on sel aastal ilus suur
jõulukuusk! Täname kõiki onusid, kes
meile silmarõõmuks kuuse tõid!
Kaerepere lapsed

Jaanuarikuu
üritused Valtu
seltsimajas
4.,5. jaanuaril kell 14-16 ja
6.jaanuaril kell 14-15 Mõttemängude päevad
lastele
6.jaanuaril kell 15 Hüvastijätt jõuluajaga,
rahvamängude õhtupoolik ja kuuskede
põletamine
15.jaanuaril kell 19 Tiit Kalluste ja Villu
Veski kontsert (dzhäss)
17.jaanuaril kell 18 Ühiskülastus Linnateatrisse “Palju õnne argipäevaks”
19.jaanuaril kell 19 Kinoklubi
20.jaanuaril kell 19 Ühiskülastus Vanalinna
Stuudiosse “Õhtusöök lollidele” (Heino Baskini
lavastus)
27.jaanuaril kell 12 Kirjandushommik kõigile
30.jaanuaril kell 19 Ühiskülastus
Draamateatrisse “Tango”
31.jaanuaril kell 19 Rambivalguse klubi –
kohtumine näitlejaga
Info ja registreerimine tel 62 659 või
055 666 357

Rahulikke jõulupühi ja õnnelikku
uut aastat teile, Astra Org, Laine
Evart, Elli Aaste, Elsa Pärgma, Arvo
Joa, Arvi Mobel, Jutta Jukk, Ene ja
Enn Velberg, Heike Ahnefer ja Inge
Pihlakas!
Soovib perekond Aruväli
***
Rõõmsaid jõulupühi, häid
kordaminekuid uuel aastal Vastja küla
rahvale!
Perekond Aruväli
***
Õnnitleme kõiki Kehtna valla
tublisid töötajaid, soovime kauneid
jõulupühi ja rõõmurikast uut aastat!
Perekond Aruväli
***
Kehtna Mõisa OÜ
soovib Kehtna valla rahvale,
naabritele, põllumeestele,
koostööpartneritele
õnne, tervist, edu, head
karja- ja viljaõnne!
Kauneid jõulupühi!
Head uut aastat!
***
Helgi Sussi!
Väikeste ja suurte teatrisõprade
tänu Sulle!
Valtu kool
Sügavalt hingata! Sügavalt hingata
Põlismetsade päästvat hõngu,
Kauguste sirendavat vabadust!

/B.Kangro/
Rännuhimulise N-klubi mullune pikem reis
viis meid suvehõngulisse Lõuna-Eestisse.
Meenutada on nii mõndagi.
Tunnetasime kuppelmaastikku kõikide meelte
ja kogu kehaga: tõus mäkke, vasakul org, paremal
kurv, kohe künka taga ootamatu laskumine, mets
kahel pool, tükike lagedat vahel, ootamatu veesilm
ja selle taga kuplid, ühtpidi ja teistpidi. Ei mingit
loogikat! Aga ilus, kurivaim!
Silma paistis tegus ja enesest lugupidav
Mulgimaa: põllud haritud, majad värvitud. Tema
kõrval tükk maad tagasihoidlikumad Valga- ja
Võrumaa paljude harimata põllulappide ning
madalate, värvi kaotanud mahajäetud majadega.
Siin-seal teede ääres viidad turismitalude juurde
– küllap eurokülaliste ootel ja igati tasemel.
Igal aastal oleme oma reisiga rahule jäänud.
Nüüd seda enam, sest üheskoos Nuustakulgi
käidud. Kuid enne, kui sõita Pariisi, oleks vaja
õnne ja tervist, et järgnevatel suvedel seigelda
Setumaal, vihelda saare saunas ja vaielda riukaliku
hiiu taadiga.
Tore, et meie sõpruskond püsib üksmeelselt
ja tegusalt koos. Saame jagada hoolivate
inimestega oma rõõme ja muresid, ette võtta
huvitavaid seiklusi ja võidelda halli argipäevaga.
2001.aasta oli meilegi kohati katsumusterohke.
Seda enam tunneme kaasa oma valla inimestele,
kellele lõppev aasta oli raske aasta. Soovime, et
uus aasta tooks teile edu ja õnne ning uute
unistuste täitumist!
Häid pühi!

N-klubi
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Õnnitleme

Avar on olnud su päevade ring
läbi aastate lõputu pikkuse…
Elu on tore, sest nooruslik hing
olnud ikka su suurimaks rikkuseks.
60
Jüri Puhkan
5.jaanuaril Rõue külas
Evi Terasmaa
7.jaanuaril Hertu külas
Arne Mikk
19.jaanuaril Lalli külas
Aili Pärt
19.jaanuaril Kumma külas
Aino Poom
22.jaanuaril Lokuta külas
Helve Lipp
24.jaanuaril Lelle alevikus
Linda Valinu
27.jaanuaril Lelle alevikus
Eeri Jaanus
31.jaanuaril Lelle alevikus
Greta Kutsar
31.jaanuaril Kaerepere alevikus
Juta Kaldoja
31.jaanuaril Hertu külas
65
Taimi Ringeveld
17.jaanuaril Keava alevikus
Õilme Aan
28.jaanuaril Koogiste külas
70
Niina Klimtshuk
1.jaanuaril Kehtna alevikus
Helvi Soosalu
15.jaanuaril Kaerepere alevikus
75
Jevgenia Ivanov
4.jaanuaril Kehtnas
Elsa Pärgma
10.jaanuaril Keava alevikus
Heljo Didvig
17.jaanuaril Kärpla külas
Meeta-Lisette Pärnapuu
23.jaanuaril Kõrbja külas

Teated, kuulutused& õnnitlused
Laine Miilen
27.jaanuaril Pae külas
80
Milda-Erene Priskus
3.jaanuaril Keava alevikus
Laine Mägi
17.jaanuaril Lellapere külas
Väino Parkkonen
18.jaanuaril Eidapere alevikus
Anette Jaakson
29.jaanuaril Keava alevikus
85
Hugo Kalberg
11.jaanuaril Koogimäe külas
Ilse Tuberik
20.jaanuaril Pae külas
90
Hilda Taremaa
11.jaanuaril Nadalama külas
100
Hilda Tauram
5.jaanuaril Koogiste külas

Rahulikke jõule ja
tegusat uut aastat
soovib kõigile
Lelle kool
***

N-klubi õnnitleb
teenekat klubiliiget täiesti
salajase ümmarguse
sünnipäeva puhul.
***
Armas proua Vivi Leiur
Harrast jõulurahu ja
tugevat tervist.
Uuel aastal
pea meeles Sa ikka,
et iga naine on alati võrratu
plika.
Olgu Sul õnne,
olgu Sul tervist,
olgu Sul kõike,
mis elus on tarvis!

Saatusekaaslane
***

Registreeritud
sünnid

Tanel Toomla
15.novembril
Käbiküla külasse
Oliver Spalle
25.novembril
Nadalama külasse
Christine Kallaste
6.detsembril
Kaerepere alevikku
Kelly Rihe
10.detsembril
Hertu külasse

Kallis Arusoo-pere
Kehtnast!
Looduses päikest on vihmaga
pooleks,
elus on rõõmud ja muredki
pooleks.
Kes pole tundnud raskust ja valu,
ei see saa õnnestki õieti aru.
Õnn ei ole ime mingi,
ei ta kanna kuldseid kingi,
muinasjutumaal ei asu.
Õnn on sinu oma kodu,
oma kaasa tuttav nägu,
oma laste naeratus.
Häid jõulupühi ja lustlikku
aastavahetust!
Raugematut teotahet ja tugevat
tervist,
õnne ja mõnusat meelt uuel aastal.

Tänulik majanaaber arvutu
kaaskonnaga

Toimetaja Reet Langi tel 75 357, e-mail kehtna@estpak.ee
Kujundus Kalev Türk tel 052 70669, e-mail viite@estpak.ee

Jõuluaeg Rapla kirikus EELK Rapla MaarjaMagdaleena koguduses
Pühapäeval, 23.detsembril kell 10
palvetund koguduse raamatukogus
kell 12 IV advendi armulauaga jumalateenistus, solist Liivi
Tammel, väikese oreli pühitsemine
altari kõrval
kell 16 kontsert “Jõuluvalgus” Rapla maakonna muusikutelt
Esmaspäeval, 24.detsembril kell
15.30 jõulumuusikat pasunakoorilt
ja orelilt
kell 16 jõuluõhtu liturgiline
jumalateenistus, pasunakoor
kell 18 jõuluõhtu liturgiline
jumalateenistus, segakoor
kell 22 jõuluöö vesper
täiskasvanute ristimisega
Teisipäeval, 25.detsembril kell 12
I jõulupüha armulauaga jumalateenistus, leeriõnnistamine, Maarja
koor
Kolmapäeval, 26.detsembril kell
12 II jõulupüha kontsertjumalateenistus, ühendatud oikumeeniline
noortekoor ja kammerorkester
Pühapäeval, 30.detsembril kell 10
palvetund koguduse raamatukogus
kell 12 armulauaga jumalateenistus, segakoor, ülevaade Rapla
koguduse 2001.a. tegevusest
Esmaspäeval, 31.detsembril kell
23 aastavahetuse kesköine missa
Teisipäeval, 1.jaanuaril kell 12
uusaasta jumalateenistus
Laupäeval, 5.jaanuaril kell 16
suur jõululaulude ühislaulmine
Pühapäeval, 6.jaanuaril kell 10
palvetund koguduse raamatukogus
kell 12 kolmekuningapäeva
kontsertjumalateenistus, kõik
koguduse koorid
Müüa FORD SIERRA 1,6 1983.a, kaasa heas korras talveja suvekummid koos velgedega,
hind 8000 kr.
Tel tööp 90 702
õhtuti 75 383
***
Ostan korteri või maja
Keavas.
Tel 066 160 93
***
Tuletame teile meelde, et
Valla Vaatleja avaldab oma
valla kodanike kuulutused,
tervitused, reklaami jms tasuta.

Södra Eesti AS –
Tallinna mnt 3 Raplas ja
Pärnu sadamas –
ostab
parimate hindadega

paberipuitu.
Ostame ka kasvavat
metsa ja metsamaad.
Meie poolt ka
transport.
Info tel 050 25 273

Ostan 45cm pikkuseid
kasepuid kütteks
koos kohaletoomisega
Kaereperesse 20 m3.
Info 051 83551.

OÜ LANDEKER
ostab

kasvavat metsa
ja metsamaad.
Hind kuni 60 000 kr.
hektar, tasu kohe kätte.
Tel 051 79866,
051 10415,
faks 063 35 576.

Avaldame kaastunnet
proua Leida Moksile tütre
URVE ILVESE
surma puhul.
Majanaabrid

Registreeritud surmad
Alma-Johanna Sarjas
(05.07.1921 - 22.11.2001)
Saksa külast
Ellia Vaher
(01.12.1919 - 24.11.2001)
Lelle alevikust
Ivan Ferenets
(07.05.1921 - 26.11.2001)
Eidapere alevikust
Aadi Kriisa
(15.07.1939 - 27.11.2001)
Vastja külast
Anna Nikitina
(07.07.1908 - 11.12.2001)
Eidapere alevikust
Aino Koplik
(18.05.1934 - 13.12.2001)
Kehtna alevikust
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