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APRILL - JÜRIKUU
Aprilli ilmad on kõige muutlikumad. (Vändra)
Mida aprill ehitab, seda mai lahutab. (Jõhvi)
Aprilli lumi on septembre sõnniku iist. (Helme)
1.aprill KARJALASKEPÄEV
Vanarahvas laskis sel päeval karja laudast välja, kui lumi maalt kadunud oli. Loomad sõid vana
kulu, varsakapju, mustpäid ja kitsenisasid. (Anna)
Karjalaskmise päeval, siis tõrvati loomadel ninad ää. (Kullamaa)
Esimesel karjalaskmise päeval visatakse karjasele vett ja keedetakse muna - siis ei jää karjane karja
juurde magama ja leiab palju linnupesi. (Jõhvi)
14.aprill KÜNNIPÄEV
Künnipäeval rakendas mees hobuse adra ette ja ajas sellega paar vagu põllul üle lume, siis pidi
lumi ära sulama ja põld harimiseks ruttu tahedaks minema. (Pilistvere)
Künnipäe olevat künnimees tõstnud adra aia piiale. Siis tüü edeneb. (Kolga-Jaani)
Künnipäeval katsudi suveseid põllutööriistu, siis pidi põllutöö häästi kordes ja ikka naabrite ees
suvel olema. (Pilistvere)
Kes tahab suve läbi virk olla, tõusku künnipäeva hommikul vara ülesse. (Kolga-Jaani)
25. aprill MARKUSEPÄEV
Markusepäeval ei tohi künda, sest künda, sest kündes võib härjale rabandus ehk mõni muu viga
juhtuda. Et loomadele rabandust ei tuleks, vaja tuua enne jüripäeva kolm saksa maa pealt kadakaid,
kadakatega karja suitsetada, tuli karjatänava väravasse üles teha ja kari tulest läbi ajada. (Võru)
Misuke ilm on markusepäeval, niisuke on suvi. (Koeru)
Kui markuse ööl külma, siis 40 päeva külma. (Järva-Jaani)

13. aprill 2002

Tuult ei olnudki.
Aga hommikul
ehmusid korraga pilved koost
ja rullisid rutuga lahti
üle päratu suure
ja pimestavsinise taeva.
Kaks kevadist koera, kes tänavanurgal
koeratempusid tegid,
heitsid kõhuli lopja
ja niutsusid rõõmust
ja liputasid päikese poole saba –
Ja mu süda, see koerapoeg,
niutsus rõõmust
ja liputas
kolme tuhande päikese poole
oma südamesabaotsa.

/Jaan Kross/
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Midagi hakkab
liikuma
Kehtna aleviku aktiivsemad ja teotahtelisemad
elanikud kogunesid aprilli algul vallamaja saali
aleviku probleeme arutama ja lahendusi otsima.
Arutelu, vaidluste ja südamelt äraütlemiste
järel otsustati:
* Iga maja elanikud peaksid oma majaümbruse
korda tegema kevadpühadeks, s.o 1.maiks
* Joodikud peavad aleviku keskplatsilt puude
ja põõsaste alt kaduma
* Algatusrühm, kuhu kuuluvad A.Kuus,
T.Blank, G.Kure, A.Kuruson, I.Kell ja A.Org,
kutsub enne emadepäeva majade esindajad ja
kõik huvilised kokku aleviku toimkonna
valimiseks/moodustamiseks.
Niisiis on väike samm suurte probleemide
lahendamise poole juba astutud. Kõik koosolekul
viibinud said aru, et midagi liigutada või muuta
aleviku elus on väga raske. Samuti oldi üksmeelel,
et hea tahtmise juures s a a b edasi paremuse
poole liikuda – peaasi, et tahtmist jätkuks ja
mõistust ei napiks.
Olete oodatud Rapla maakonna KÜLADE
PÄEVALE, mis toimub Raplas haldushoone
suures saalis (Tallinna mnt 14) 12.aprillil
2002.s. kell 10.00
Teemadeks: küla ja külavanema roll,
külaliikumise strateegia ja taktika, Eesti Külade ja
Väikelinnade Liikumine Kodukant, kohaliku
omaalgatuse programm, mis teoksil Rapla
Maakonna Külade Liidul, lõpetuseks
diskussioon ja kokkuvõte, järgneb Külade Liidu
üldkoosolek.
Kõigil on võimalik astuda Rapla Maakonna
Külade Liidu liikmeks

Kallid
lapsevanemad
Kehtnas ja
Lelles!
Palun andke lapse lasteaeda panemise soovist,
alates augustist- septembrist 2002a., teada juba
varakult – kindlasti maikuu jooksul. See on väga
vajalik, et lasteaia tööd paremini korraldada ja
kohti jätkuks kõigile soovijatele.
Vastavalt Vallavalitsuse poolt kinnitatud
“Kehtna valla koolieelsetesse lasteasutustesse
laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrale”
on vaja lasteaia juhatajale esitada avaldus
hiljemalt 31.maiks, milles märgitakse:
1) lapse ees-ja perekonnanimi, sünniaeg,
isikukood;
2) lapsevanema(te) ees-ja perekonnanimi,
töökoht, amet, telefon;
3) lapse kodune aadress ja telefon;
4) laste arv perekonnas;
5) lapse lasteasutusse vastuvõtmise
soovitud aeg.
Info telefonidel: 75 189 Kehtna ja 98 346 Lelles

Lugupidamisega:
Katrin VELLESTE

Vallavolikogu, vallavalitsus

VALLAVOLIKOGUS
Volikogu istungil viibis 14 liiget 19-st.
Märtsikuu volikogus arutati, otsustati
K. Toomet: alustati geodeetilisi mõõdistamisi Kehtna alevikus vastavalt Kehtna aleviku
reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimise kavale. Töid teostab Rapla Maamõõdubüroo.
Vald osaleb kampaanias “Värvi valda”, et toetada eraisikuid värvide ostmisel neile kuuluvate
hoonete välisilme parandamiseks.
KIK-ist saadi 90 000 kr Kehtna vana bensiinijaama reokolde likvideerimiseks. Alustatud on
heakorratööde planeerimisega käesolevaks aastaks. Vabastati Eidapere Kooli direktor, sõlmiti leping
10 Valla Vaatleja kirjastamiseks.
Munitsipaalomandisse taotletakse Ingliste Lasteaed-Algkooli teenindusmaa, Ingliste park,
Eidapere alevikus asuv Kooli tn 3 ja Saarepõllu külas asuv park.
Kinnitati otsus maa sihtotstarbe muutmise kohta Lelles Pärnu mnt 6A asuva korteri osas.
KIK-ist eraldatud 2,15 miljonit krooni Kehtna aleviku reovee kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks,
mille eesmärgiks on allikavee eraldamine kanalisatsioonist. Kindlasti on eelnevalt vaja teostada 200300 m pikkuse trassi osas videouuring. Vallavalitsus peab otstarbekaks pidada läbirääkimisi tööde
teostamiseks Eesti Veevärgiga, kes on koostanud Kehtna aleviku vee ja kanalisatsiooni arengukava.
Firma aitaks ka läbi viia riigihanke korraldamise ehitaja leidmiseks. Tegelike töödega oleks võimalik
alustada septembris.
Kinnitati vallavalitsuse halduspersonali koosseisud ja palgamäärad.
Valla üldplaneering ja arengukava. Arengukava tuleb koostada üldplaneeringuga samadel alustel,
olemasolevat täiendades ja parandades. Arengukava ei pea olema üksikasjaline kirjeldus, vaid kindlaks
tuleb määrata edaspidise arengu suunad.
Otsustati: volikogu komisjonid vaatavad üle nende valdkonda puudutavad osad ja teevad
omapoolsed täiendused kasutades kõiki arengukava versioone. Järgmise kuu eestseisusele esitatakse
kokkuvõtted ja koos töötatakse materjal uuest läbi.
Lahendati avaldusi, kuulati informatsioone.

VALLAVALITSUSES
26.03.2002
Vallavalitsus kehtestas 2002.aasta lasteaia – ja õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse
valla lasteaedades, koolides ja huvikoolides alljärgnevalt:
Kehtna Põhikool
3837.Valtu Põhikool
3761.Eidapere Kool
7293.Lelle Põhikool
6659.Ingliste Lasteaed- Algkool
algkool
8491.lasteaed
16054.Kehtna Lasteaed “ Siller” 17449.Valtu Lasteaed
12164.Lelle Lasteaed
9977.Eidapere Lasteaed
17553.Kehtna Kunstide Kool
5112.Kehtna Spordikool
4637.Kehtna Lasteaia “Siller“ hoolekogu ettepanekul kinnitati lasteaia ujula ühe korra pileti hinnaks 12
ja viie korra pileti hinnaks 50 krooni.
Vallavalitsus andis nõusoleku Anne Lohk’ile Lau küla Tuberiku talu ja Veiko Rand’ile Lelle aleviku
Sauna tn 2 maa ostueesõigusega erastamiseks.
Otsustati nõustuda Lelle kultuurimaja ühe ruumi rentimisega ning projekti “ Värvi valda“ vallapoolse
toetamisega 5 % ulatuses värvi ostumaksumusest. Alkoholi jaemüügi tegevusluba valla territooriumil
asuvatele Rapla Tarbijate Ühistu kauplustele ning FIE Olja Kannikule. Kuna leidus esimene ehitada
soovija Kehtna aleviku Nooruse tänava ja katlamaja vahelisele alale, otsustati asuda sinna teed
rajama.
02.04. 2002
Suurema osa valitsuse tööajast hõlmas OÜ Alto Soojuse makseraskustega tekkinud probleemidele
lahenduse otsimine. Kuulati osaühingu juhatuse liikme Aleksander Kurusoni ja valitsuse liikmete
seisukohad ja arvamused. Otsustati vara uuesti ära hinnata ning oodata ära ka volikogu
majanduskomisjoni seisukoht. Vallavalitsus vaatas läbi Kehtna Mõisa OÜ taotluse tootmishoonete
vahelist ala läbiva tee üleandmiseks ja otsustas esitada selle volikogule seisukoha võtmiseks.
Vallavalitsus võttis teadmiseks Selja, Nõlva ja Ahekõnnu küla elanike sooviavalduse Järvakandi
vallaga liitumiseks. Järvakandi vallast vastavat ettepanekut ei ole laekunud. Avaldajate lootus minna
2002.aasta kohalike omavalitsuste valmistele Järvakandi valla valijatenimekirjas ei täitu kindlasti,
sest asustusjaotuses tehakse muudatusi ainult 1. jaanuari seisuga.

Reet NERO

Kehtna valla ettevõtjad
26.aprillil algusega kell 14.00 toimub Rapla Maavalitsuse suures saalis seminar
“21.sajandi juhi väljakutsed – juhtimine määramatuses ja määramatuse juhtimine”. Sellele
järgneb Raplamaa edukamate ettevõtete TOP-2002 väljakuulutamine talveaias.
Olete kõik oodatud.
Info tel 94 121 Janek Kadarik või
56 616 Kalle Moor.

Eelarve, vallavalitsus

Head
majaomanikud!

Politseiteated
Haldusõigusrikkumised
Endiselt palju tabatakse roolis alkoholijoobes
juhte – sel aastal juba 13. Kõiki neid on ka
karistatud. Kolmel juhul oli tegemist varem sama
karistuse saanud juhtidega. Need võeti
kriminaalkorras vastutusele. Tehnilist ülevaatust
läbimata transpordivahendi juhte tabati 7,
karistati. Kiiruseületajaid oli 5, kes lubatud
sõidukiirust ületasid 21-40 km/h.
Muid liikluseeskirjade rikkumisi oli 12 korral.
Avaliku korra rikkumisi on sel aastal olnud
18, neist 2 eluruumides, 5 juhul on tegu
alaealistega, kes on tabatud avalikus kohas
suitsetamiselt – peamiselt Kehtna MTK õpilased.
Avalikku kohta on ilmutud alkoholijoobes 2 juhul,
trahvitud on 7 isikut pisihuligaansuse eest (sõim
avalikus kohas, isikut solvav tülitamine, avalikku
korda ja isiku rahu rikkuv muu selletaoline
tegevus). Vastutusele on võetud ka avaliku korra
rikkujaid.
Suur osa avaliku korra rikkumisi on pandud
toime Kehtna alevikus.
Kriminaalkuriteod
Sel aastal on neid vallas toime pandud juba
25.
*Ööl vastu 4.jaanuari varastati Kehtnas
Staadioni 19 maja ette pargitud sõiduautolt Skoda
registreerimisnumbrimärk.
*7.jaanuaril tungiti Keavas Põrsaku teel
sõiduautosse Opel ja varastati autokassettraadio.
*Ööl vastu 7.jaanuari muugiti Keavas
Koogimäe tänaval seisnud sõiduauto Opel
Ascona uks lahti ja varastati autost
automagnetoola.
*Ajavahemikul 6.-13.jaanuar siseneti
köögiaknast Lau küla Väljaotsa tallu ja viidi ära
televiisor Samsung, kohviaparaat, tolmuimeja,
laua- ja seinakellad, lauakalkulaator ja musta
korpusega transistorraadio.
*Ohekatku külast Härma talu kuurist varastati
neli veoauto GAZ-53 rehvi koos sisekummidega.
*5.veebruaril teostati Kehtnas staadioni
taguses metsatukas ebaseaduslikku metsaraiet.
Raiutud materjal varastati.
*8.veebruari õhtul leiti Koogimäe majast
köögipõrandalt väliste vägivalla tunnusteta
surnukeha.
*Ajavahemikul 13.-14.veebruar varastati
Ingliste külas talu kõrvalhoonest muruniiduk
MTD, mudel 11A 704A678, seerianumber
10059K10611.
*Ööl vastu 14.veebruari varastati Ingliste
külas talu õuel asuvast garaazhist muruniiduk
Partner P150BS ja mootorsaag Husqvarna.
*Ajavahemikul 13.-14.veebruar varastati
Ingliste külast talu garaazhist 4VW Passat
Universal varuvelge koos suverehvidega ja
muruniiduk Husqvarna.
*Ajavahemikul 15.jaanuar kuni 16.veebruar
varastati Saksa külas Emaku metsa
ladustamisplatsilt 3 tm 3,3 meetrist kasepakku, 15
tm 3,0 meetrist metsakuiva kuusepalki.
*19.veebruaril võeti ära Käbiküla mehelt
ebaseaduslik tulirelv.

Jaak MATKUR,
Valla konstaabel
Tel 051 44 042 või 110
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Nagu eelmises Valla Vaatlejas teatasime on käesoleva aasta kevad-sügiseks vallas käivitumas
värvikampaania projekt “Värvid vallas 2002”. Selle projekti raames on kõikidel vallakodanike hea
soodne võimalus korrastada oma maja, kõrvalhoone või isegi aialippide värvkatet. Vaja on head tahet
ja raha. Selleks, et meie kodud saaksid kaunimaks ja ilmastikule vastupidavamaks, aitavad kaasa ES
Sadolin AS, Jaanson ja KO AS ning Kehtna Vallavalitsus. Hinnasoodustus on teie jaoks Rapla
“Sanlux” kaupluses 25%.
Millest alata? Vaja on täita avaldus, kooskõlastada see OÜs Valtu Projekt Tõnis Kurisooga ning
minna kauplusesse “Sanlux” Raplas Alu tee 6 ja Teil on võimalust osta Sadolini värve soodushinnaga
Teile vajalikus koguses. Kui Teil tekib küsimusi värvimistööde teostamise vms kohta, saate ka neile
vastuse hr Tõnis Kurisoolt.
Tuletan veel kord meelde, et värvida võite kõiki fassaadi erinevaid osi, st nii puitu kui ka
krohvipindu.
Avaldust trükitud blanketile (näidis lisatud allpool) saab täita OÜ Valtu Projekt kontoris Kaereperes
(hoone on ujula taga, endine puidutööstus, 2.korrus). Avalduse blanketi saab ka vallavalitsuse
kantseleist, kuid sellega minna tuleb ikkagi Kaereperre. Seal teid ka vajadusel nõustatakse, kinnitatakse
lõplikult avaldus, seejärel lähete kinnitatud avaldusega kauplusesse, kus saate soovitud koguse
värvi/värve 25% soodushinnaga. Nii lihtne see asi ongi.
Projekti raames soovime saada ülevaadet, milliseid pindasid värvitakse ja kuidas see mõjutab
meie alevike või külade üldilmet. Selleks püüame pildistada Teie objekti enne ja pärast värvimist ja
parimad märgitakse sügisel ka ära. Soovin head värvimist.
Täiendavat infot saate telefonidel
Tõnis Kurisoo 94 038 või 050 86 948
valla kantselei Reet Langi 75 357
vallavanem Kalle Toomet 050 63 488

Kalle TOOMET,
Vallavanem
Kehtna Vallavalitsus
Avaldus

Näidis
——— —————————— 2002

Soovin osaleda Kehtna vallas korraldatavas värvikampaanias “Värvid vallas 2002”
Avalduse esitaja
Hoone või kinnistu aadress
Värvitava objekti nimetus
Värvitava pinna liik ja suurus

Avalduse esitaja allkiri_____________________________________
(Täidab OÜ Valtu Projekt)
Värvipass nr 1

(Foto)

Värvi markkogus Märkused

Nõustas:

OÜ Valtu Projekt
Insener Tõnis Kuriso

Kallid lapsevanemad Kehtnas ja Lelles!
Palun andke lapse lasteaeda panemise soovist, alates augustist- septembrist 2002a., teada juba
varakult – kindlasti maikuu jooksul. See on väga vajalik, et lasteaia tööd paremini korraldada ja
kohti jätkuks kõigile soovijatele.
Vastavalt Vallavalitsuse poolt kinnitatud “Kehtna valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste
vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrale” on vaja lasteaia juhatajale esitada avaldus hiljemalt 31.
maiks, milles märgitakse:
1) lapse ees-ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood;
2) lapsevanema(te) ees-ja perekonnanimi, töökoht, amet, telefon;
3) lapse kodune aadress ja telefon;
4) laste arv perekonnas;
5) lapse lasteasutusse vastuvõtmise soovitud aeg.
Info telefonidel: 75 189 Kehtna ja 98 346 Lelles

Lugupidamisega:
Katrin VELLESTE

Keskkond
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KESKKONNA NÕUANNE:
TURVALISEMA KODU HEAKS
Ohtlikud jäätmed on oma omadustelt inimeste
tervisele ja keskkonnale kahjulikud jäätmed,
mis nõuavad erimenetlust nende käitlemisel.
Loodus on imeline organism, mis võib
pealtnäha tühisest vahejuhtumist (metsa alla
“unustatud” Hg-lambid, pliiakud, ravimite- ja
õlijäägid) tõsiselt kahjustuda. Üheks oluliseks
ohuks elukeskkonna tervisele on toksiliste
jäätmete sattumine looduslikku ringkäiku, s.o
toiduahelasse. Mürgid ei kao ega hävine, vaid
liiguvad aste-astmelt üha kõrgemale toiduahela
tippu. Kahjustatud saavad kõik: kemikaaliga
vahetult kokkupuutunud taimed, neid söönud
linnud-loomad ja eelkõige ahela viimane lüli inimene ise.
Ohtlikud jäätmed ei ole sügisene lehekuhi,
mida metsa või kraavipervele visata. Vastupidiselt
looduslikule materjalile, mis kahjutult huumuseks
laguneb, on inimeste poolt tehislikult toodetud
ja tarbimisväärtuse kaotanud kemikaalid
elusorganismidele otseselt ohtlikud. Mitmed
mürgised ühendid lahustuvad vihmavees ning
võivad läbi pinnase filtreerudes jõuda põhjavette
ja rikkuda joogivee. Katkisest päevavalguslambist
vabanev elavhõbe muundub looduses
metüülelavhõbedaks, mis põhjustab raskekujulisi
närvisüsteemi häireid.
Ohtlikke jäätmeid ei tohi poetada loodusesse
ega tavalisele olmeprügi jaoks mõeldud
prügimäele. Keskkonna säästmise huvides tuleb
kõik tekkivad ohtlikud jäätmed kokku koguda ja
anda ära ohtlike jäätmete kogumispunkti, kus
nende edasise kahjutustamisega tegelevad
spetsiaalse väljaõppe saanud inimesed.
Ohtlike jäätmete “prügikasti”, ohtlike jäätmete
vastuvõtupunkti ei ole võimalik paigutada iga
maja õuele või hooviväravasse, see asub pisut
eemal ning selle kasutamine võib seetõttu siiski

olla veidi ebamugav. Selle puuduse
likvideerimiseks oleme asetanud ohtlike jäätmete
vastuvõtupunkti ratastele, nii et see saab olla
täpselt seal, kus seda vajatakse. Praktikas
tähendab see ohtlike jäätmete vastuvõtuks ja
transpordiks kohaldatud väikebussi kasutamist,
mille asjatundlik juht on kvalifitseeritud ohtlike
ainete veoks ning lahkelt valmis elanike aitama.
Liikuvale vastuvõtupunktile koostatakse
detailne sõidugraafik, kus on paika pandud auto
marsruut ning täpselt fikseeritud ajakava päeval,
kellaaja, auto peatuspunkti ning peatuse
kestvuse kohta. Koostatud graafik tehakse
vastava piirkonna elanikele teatavaks. Elanike
teavitamine taolise jäätmeauto eesmärkidest ja
liikumisest ning väljakuulutatud graafikust täpne
kinnipidamine on määrava tähtsusega sellise
ohtlike jäätmete kogumismeetodi efektiivsuse
seisukohalt.
Sõidugraafikute koostamisel jätame teatud
reservi ka erakorraliste peatuste või kõrvalepõigete tegemiseks. Võib juhtuda, et garaaži
koristamise või majapidamise suurpuhastuse
käigus tekib ühekordselt märkimisväärselt suur
kogus ohtlikke jäätmeid, millede “lohistamine”
vastuvõtupunkti on küllaltki tülikas. Sellisel juhul
tuleks inimesel oma muredest teada anda ning
piirkonnas reidi läbi viies leiab jäätmeauto aega
ka tema jaoks.
Tuginedes aastatega saadud kogemustele
võime kindlalt väita, et liikuv vastuvõtupunkt on
operatiivsem kui statsionaarne, sest ta saab sõita
just sinna, kus teda vajatakse. Vastu võetud
jäätmed toimetatakse ilma vahepealsete
ümberlaadimisoperatsioonideta kogumiskeskusesse või käituskohta.

Leino VÕERAS,
Masp AS projektijuht

Meeldetuletus
Kehtna Vallavalitsuse keskkonnateenistus korraldab koostöös ASga Masp elanikelt ohtlike
jäätmete kogumisereidi 04. mail 2002.a.
Reidi graafik on järgmine:
1) Eidapere kell 10.00-10.10 endise “Pargi” poe esisel platsil,
2) Eidapere kell 10.15-10.30 Tiigi 3 ees parklas,
3) Lokuta kell 10.40-11.10 “Pargi” poe ees parklas,
4) Lelle kell 11.30-11.45 Pärnu mnt 30 juures,
5) Lelle kell 11.50-12.15 Pärnu mnt 8 juures,
6) Kehtna kell 12.30-12.45 Staadioni 12 ehk punase õppepaviljoni juures,
7) Kehtna kell 12.50-13.10 Staadioni 1 juures parklas,
8) Keava kell 13.15-13.25 Rapla TÜ kaupluse juures,
9) Keava kell 13.30-13.45 Keava raamatukogu juures,
10) Kaerepere kell 13.50-14.05 Rapla TÜ kaupluse juures parklas,
11) Kaerepere kell 14.10-14.25 Männiku tn 8 juures parklas,
12) Ingliste kell 14.40-15.00 Rapla TÜ kaupluse juures parklas,
13) Ingliste kell 15.05- 15.25 Pargi tn 4 maja uures.
Elanikelt võetakse vastu ohtlikke jäätmeid (televiisoreid, külmikuid, päevavalguslampe,
jms). Kasutage võimalust!
Jälgige teateid. Täpsemat informatsiooni saab tel 75 640

Kehtna Vallavalitsuse keskkonnateenistus

Kevadisi toimetusi
Kehtna Lasteaias
“Siller”
11.-15.märts oli lasteaias mänguasja nädal.
Igaüks sai kodust oma lemmiklelu näitusele
tuua. Samas14.märtsil etendus lastele
nukuteater “Kassike otsib sõpra”. Seekord ei
olnud see päris tavaline nukuteater.
Käpiknukkudega mängisid lasteaiatädid ise:
Hilja, Maie, Annika, Irina ja Tiiu. Stsenaariumi
kirjutas samuti lasteaiaõpetaja Maie Säde ise.
See oli lugu kassikesest, kes kaotas sõbrad
oma kiusliku meele tõttu aga pärast oskas oma
vigadest õppida ja sõbrad tagasi võita. Kiidusõnad
tegijatele!
28.märtsil tähistati lasteaias ülestõusmispühi.
Toimusid mängupeod ja lastel käisid külas
märtsijänesed. Lähemal silmitsemisel selgus, et
nende toredate vurrude ja mustade ninade kohal
särasid tädi Helju ja tädi Juta tuttavad lõbusad
silmad. Jänesed trallitasid ja mängisid lastega ning
lõpuks jagasid oma salapärastest korvikestest
lastele valgeid mune, mida igaüks sai koos oma
lasteaiaõpetajaga ära värvida ja hiljem sõbraga
koksida. Nurmenuku rühma lapsed värvisid
munad aga vanarahva traditsoonide kohaselt
sibulakoorte abil. See oli päris põnev kogemus.
3.aprillil käis kolme vanema rühma lastega
kohtumas hr. Raivo Erm OÜ Resk Ta rääkis lastele
oma firmast ja tutvustas tööd, millega ta tegeleb
– jäätmete vedu. On väga oluline olmeprügi, mida
me igapäev usinasti toodame ka sorteerida. Onu
Raivo tutvustas lastele erineva prügi korjamiseks
mõeldud värvilisi konteinereid, mida meilgi juba
mingil määral kasutusel on.
Rohelisse sobib kõik see, mis läheb prügimäele, punasesse tuleks panna ohtlikud jäätmed
– patareid, purunenud kraadiklaasid, vananenud
ravimid jne. Sinisesse konteinerisse sobib paber
ja papp, mis läheb ümbertöötlemisse. Kollane
konteiner on mõeldud kõigi pakendite kogumiseks, pruuni tuleks aga paigutada kompost –
lehed, rohi, banaani koored ühesõnaga kõik see,
millest kõdunedes saab uuesti muld.
Lastega koos arutledes leiti, et Kehtnas on
olemas rohelised konteinerid, sinine konteiner ja
ka patareide tarvis on kogumiskoht olemas. Seega
on puudu kollane ja pruun.
Piltidelt nägid lapsed suuri prügipresse,
millega muudetakse prügi hulk väiksemaks. Onu
Raivo tutvustas ka “kõige laisemate inimeste”
prügi kogumise viisi. See oli omaette põnev. Juttu
oli ka suitsu puhastamisest ja väga suurtest
prügilatest. Piltidelt sai näha ka võimsaid
prügiautosid ja prügilas töötavaid traktoreid.
Suur aitäh Raivo Ermile ja Kehtna valla
keskonnainspektor Ülari Luisule selle toreda
ettevõtmise eest – loodame ehk meie kasvandikest tulevad juba keskkonnasõbralikud
inimesed, kes prügi lihtsalt metsa alla või teeäärde
laiali ei puista. Iga laps sai kingituseks ka
prügikolliga kleepsu ja onu Raivo kutsus lapsi
endaga koos aprilli lõpus Väätsa suurt prügilat
vaatama.
Kaunist ja sooja kevadet soovides

Katrin VELLESTE

Võit & pank
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Meie vald võitis Raplamaa 10. Talimängud

Kannatlikumad võitjad jäid pildile,
kannatamatud olid koduteele asunud
Meelsasti meenutaksin viimaseid maakonnamänge, mis kandsid juubelihõngulist järjekorranumbrit 10 ning aunimetust Talimängud.
Juba paar või rohkemgi aastat on talimängudel
suusatajate suusad kodus kuuris ja mehednaised ise staadioni jooksurajal üksteiselt
mõõtu võtmas.
Meenutaksin neid mänge just seepärast, et
minu arvates ei saanud asjaosalised, võitjad,
piisava tähelepanu osalisteks. Ise lootsin liialt
nn. “kesk-ajakirjandusele”, aga kes sust ikka nii
väga kirjutada tahab, märgiti vaid, et Kehtna vald
võitis esikoha, kuid seda me teadsime juba

võistluste lõppedes isegi.
Siinkohal tahangi ma
tänada meie võiduka
võistkonna võidukaid
liikmeid, kes meie
koduvallale võidu tõid.
Nagu ikka, oli maleraudvara Endel Maltsari
ja Väino Kundla kõrval
meie “raudne leedi” Evi
Šmeiman.
Pisikese tennise pealik
Kalju Kalda lülitas
võistkonda kaks noort ja
appi tuli ei keegi muu, kui
mitmekülgne sportlane
Sirje Zahkna, kel oli endalegi üllatuseks leida
end pinksilaua tagant. Toetust saadi veel meie
lauamängude korüfeelt Valter Viisutilt. Kuidas
ta suutis kabepartiide ajal veel lauatennistki
mängida, jääb mõistatuseks. Kvaliteet kannatada
ei saanud, “kabemats” pandi kõigile.
Kabest tuleb veelgi rääkida – taas on võistlusrivis Nele Rassmann. Peale pikki õpinguid
(tohtriks tahtis) ja nimevahetust on ta taas
kodukülas kohanemas ja ka kabevormi taastamas.
Ujumises tegid jälle ilma Ahti Kelder, Martin
Sokk, Denis Stahnevits jt.
Ka jooksurajal olime tublid, alates veteranide
klassi esindajast Tiia Kürsast ja lõpetades meie
välejalgadega Keskülade tsunftist. Naabridkonkurendid jõudsid Keskülade pere pooled

liikmed endile värvata, kaasa elasime neile ikka,
mis sest, et olid meie jaoks “valel poolel”.
Tasemel olid ka Tõnu Teder ja Kalle Toomet
juhtkonnavõistluses, Kalle Toomet isegi nii tubli,
et alpiseinal ronimises kõigist kiiremini tippu
jõudis – asi siis ka kogu vallarahvas sinna viia.
Nii see võit tuligi.
* EMSL meistrivõistlustel maadluses tõi meie
valda esikoha Siim Riisenberg, seda hinnatavam
esikoht on, et Siim Taani riigis karjavirtsahvti
õppides maadlusest pool aastat eemal oli.
Kirjutada enam ei suuda, sest meie trepikoja
mingis korteris ulub juba teist nädalat koer, minu
närvid on igatahes õhukeseks kulunud. Andku
mulle andeks need, kellest kogemata kirjutamata
jäi.

Leon REITSAK

Võidujoovastuses võitjate auks
kallati välja šampus, aga võistkond
ootab siiani tunnustussõnu ja
pidulauda

Aastaring kohalikus panganduses
Ega neid kohti Eestimaal palju olegi, kus
tegutsevad väikesed kohalikud pangad – hoiulaenuühistud. Kehtna on üks neist. Peale selle
veel 11 aktiivsemat (Loo, Leie, Kambja,
Saaremaa, Sipa, Põlva, Virumaa, Järvamaa jt.)
ja mõned väiksemad üritajaid, kes alles otsivad
oma niŠŠi ja loodavad kanda kinnitada kohalikus
majanduselus.
Uutel tegijatel ongi väga raske alustada, sest
seadusandlus kappab oma karmide nõuetega eest
minema, enne kui jõuab neid täitma asuda. Selleks,
et täna asutada hoiu-laenuühistut (HLÜ), peab
olema vähemalt 25 asutajaliiget ja alates
01.07.2002.a. 500 tuhat krooni osakapitali, mis
peab olema tasutud rahas. (Teistes äriühingutes
võib osak olla ka mitterahaline.) Osakapitali
suurenemise nõue kehtib ka varem asutatud
HLÜ-dele.
Eks nende nõuete karmistamistega püütakse
jõuda samale tasemele suurte kommertspankadega, samas aga seaduse järgi pole HLÜ
krediidiasutus, vaid finantseerimisasutus. Kuigi
põhilised lubatud pangateenused on mõlemal
variandil praktiliselt samad. Tõmmates paralleele
põllumajandusega, võiks siis öelda, et aktsiaseltsil on lehm, aga ühistul piimaandja.
Loodame, et nimi ei riku meest, ja see, mis
vaja, saab ka kohalikus pangas – HLÜ-s aetud.
Oma väiksuse tõttu ei saa ühistud pakkuda
pangakaardi teenuseid. Kuid seoses väiksusega
on ka eeliseid: riskid on väiksemad, laenu andmine
on lihtsam, sotsiaalne kontroll toimib – oma valla
inimesi tuntakse-teatakse, asjaajamine on kodule
lähemal. Ka maksis Kehtna HLÜ eelmisel aastal
tähtajaliselt hoiustatud raha eest kõrgemat

intressi kui suured pangad. Möödunud aastal
moodustati Hoiu-laenuühistute Liidu poolt
hoiuste tagamise fond, mis garanteerib
hoiustajate raha 40 000 krooni ulatuses.
Kehtna HLÜ pidas hiljaaegu oma ühistu
aastakoosolekut. Kinnitati aastaaruanne ja
kasumi jaotus, kuulati tegevusaruannet,
analüüsiti bilanssi ning peeti tulevikuplaane.
Liikmete osak suurenes kasumi jaotuse
tulemusena 20%. Nii head dividendi ei arvestata
just igal pool.
Kehtna HLÜ-s on praegu 190 liiget (neist 13
juriidilist ja 177 füüsilist isikut), eelmisel aastal
suurenes liikmete arv 37 võrra.
Kehtna HLÜ välja antud laenude summa ehk
laenuportfelli maht oli 2001.a. lõpuks 3,9 miljonit
krooni. Kasv aastaga 0,7 miljonit ehk 22%. Nii
suur portfelli maht sai võimalikuks tänu
täiendavale laenurahale, mida saadi PMKF-ist
(kevadtööde laenuks 1,6 milj) ja Phare
Mikrokrediidi projekti kaudu (0,5 milj).
Omavahendite arvel antud laenusumma oli 1,8
miljonit krooni, mis suurenes võrreldes 2000.
aastaga 10%. Väljas olevatest laenudest pooled
on antud eraisikutele, 47% äriühingutele ja ligi
3% mittetulundusühingutele.
Hoiuste maht 2001.a lõpuks oli 0,9 miljonit
krooni, mis suurenes aastaga 18% võrra. Kasv
saavutati tänu tähtajalistele hoiustele –
suurenemine 63%!
Alanud aastal on plaanis jätkata senist
tegevust: laenude andmine, pangateenused,
hoiuste kaasamine, äriplaanide koostamise abi ja
kindlustustoodete pakkumine. Tahame hakata
korraldama liikmetele ka koolitust, mille sisuks

võiks olla finantsmajandus oma ettevõttes aga
samuti oskus olla aktiivne ühistu liige. Üks
prioriteete on aga laenuportfelli suurendamine.
Selleks on esitatud ka täiendava ressursi taotlus
uuendatud PMKF-ile nimega Maaelu
Edendamise Sihtasutus – MES. Nii et kellel on
plaane sel aastal kevadtöödeks laenu võtta –
võiks oma soovidest aegsasti teada anda, siis
saab ühistu oma taotlusi paremini korraldada. Aga
samuti rahasoovidest suveks ja sügiseks ning
ka alternatiivseks tegevuseks.
Meeldetuletuseks niipalju, et ühistu saab
anda laene vaid oma liikmetele. Osamaksu
miinimum liikmeks astudes on 500 krooni
(juriidilistel liikmetel 5000). Kuid edaspidi laenu
võttes tuleb seadusest tulenevalt suurendada
osamaksu 10%-ni laenu summast.
Kes on vaadanud ajakirjandusest suurte
pankade bilansse, on ilmselt tähele pannud, et
omakapitali osa on neil 8-10% bilansi mahust,
s.t. et 90% on võõrkapital, mida pööritatakse
laenuturul ja teenitakse miljoneid. Nõnda see
kommertspangandus käibki, midagi ebaseaduslikku sellises proportsioonis pole. Võrdluseks –
Kehtna HLÜ omakapital moodustab 48%
bilansist. Nii et arenguruumi on.
Kehtna HLÜ-l on ka tütarettevõte –
külalistemaja Varjula, mis kuulub 100%-liselt
ühistule.
Hoiu-laenuühistu on Kehtnas tegutsenud
juba üheksa aastat.

Tõnis BLANK,
Kehtna HLÜ juhatuse liige
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Elu

Meil on elu keset metsa…

17.-21. märtsini oli Kumma külas, Kandlekojas,
Rapla Folgiklubi korraldatud Raplamaa II laste
ja noorte pärimusmuusikalaager. Laagris said
kokku 21 noort (10-18 a.) Märjamaalt, Kohilast,
Raplast, Kaereperest, Juurust ja Vigalast.
Paljud neist osalesid ka eelmisel suvel
toimunud I pärimusmuusikalaagris Kohilas,
Tohisoo mõisas.
“Algul kahtlesin, kas tulla või mitte, sest
kõik olid võõrad ja rahvamuusikast ei osanud
ma ka midagi arvata. Ma ei kahetse, et siia tulin,
sest vaatamata mõnedele ebamugavustele (pori,
vähe ruumi M.K.), oli kõik õudselt tore. See
laager erineb teistest paljuski, siinsed inimesed
on nagu kõik ühe huviga, võib-olla seepärast
ongi üldine õhkkond mõnusam. Loodan, et
osalen neis laagrites edaspidigi!” Terje, 16 a.,
Juurust
Elati vanas talumajas, kus üheskoos sai tunda,
kuidas vanasti inimesed elasid, häid lambaid
mahub ikka palju ühte lauta.
“Algul tunduds kõik sünge – kodust
eemalolek, ühes toas vähese ruumi jagamine.
Nüüd viimasel päeval tekitab kurbust pigem see,
et meie tore ja rõõmsameelne seltskond laiali
valgub. Isegi sellise kurva ilmaga püsis tuju
rõõmsana ja õpetajad olid viimase peal:

kannatlikud, sõbralikud ja toredad.” Maris, 18
a., Raplast
Laagris alustati ja jätkati 6-keelse kandle,
torupilli, plokkflöödi, hiiu-rootsikandle, eesti
lõõtsa, karmoška ja kitarri õpinguid. Lisaks pilli-,
laulu-mängu- ja ansamblitunnile oli lastel
võimalus käsitöötunnis õppida viltimist. Viltimine
saigi kõige popullaarsemaks tunniks ja seal käidi
ka väljapool tunni aega. Õpetaja Koidu Archipovi
juhendamisel valmisid omanäolised kotid, mütsid,
pildid ja pallikesed. See aga ei tähendanud, et
pillimäng oleks tahaplaanile jäänud, vastupidi,
võrreldes suvelaagriga tehti rohkem tööd ja
edusammud olid suuremad.
“See laager jättis isegi sügavama märgi, kui
eelmine. Mind võlus see koht, kus laager toimus,
sest siin valitseb selline rahu ja vaikus. Puud
sahisesid tuules ja päike kohati luges mõtteid.
Ma sain pillitundidest palju juurde… Kiitus
õpetajatele: nende abivalmile suhtumisele ja
kannatlikkusele. Ma ei oleks isegi arvanud, et
see koosseis (ükskõik millises kohas) võib
mõjutada ilma ja teisi olusid, sest oma laheda
suhtumisega ei lasknud me end häirida
millestki. Õnnestumisi oli palju ja raskused tegid
meid ühtsemaks ja tugevamaks. Ilus kogemus ja
tore laager!” Veronika, 14 a., Juurust
Pilliõpetajad olid Elo Kalda ja Janika Vaniko
Viljandi Kultuurikolledžist, Sven Reitel G.Otsa
nimelisest Muusikakoolist, Kadri Mägi Rakvere
Muusikakoolist ja Margit Kuhi Kohila Koolituskeskusest, Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolist.
Õpetajate nakatav eeskuju mõjus ka lastele, kes
ühistel pillimängu- ja lauluõhtutel musitseerisid
koos ja tundsid sellest rõõmu. Pärimusmuusika
oma lihtsuses võlus ja liitis kõiki.
Pärimusmuusikalaagris on välja kujunenud
traditsioon kutsuda külla huvitavaid inimesi
pärimusmuusika ja –kultuuri maailmast. Sel korral
oli meil külas Kairi Leivo, kes rääkis enda
jõudmisest regilaulude ja torupilli juurde.
Laager lõppes kontserdi ja näitusega Valtu
Seltsimajas, kus mõnusas õhkkonnas kõlasid
õpitud pilli- ja ansamblilood. Ühiseks lõpulooks
sai esitatud “Torupilli valts” Vigalast, mis kõlas
väärika lõpuna sellele laagrile.
“Õudselt kift oli! Võib öelda, et algul ei saa
vedama, pärast pidama. Mida lõpu poole, seda
ägedam. See on traditsioon, mida tuleks hoida!”
Laidi, 18 a., Kaereperest
Laagrilised tänavad toetuse eest Rapla
Kultuurkapitali ja Raplamaa Arengufondi.

Järgmine Raplamaa III laste ja noorte
pärimusmuusikalaager toimub 18.-24. augustil
Kohilas, Tohisoo mõisas, kuhu on oodatud kõik
vanad ja uued pärimusmuusikahuvilised.
Info: Margit Kuhi, tel: 055 687474 või 62 614,
e-mail: rfolgiklubi@hot.ee
Rahvamuuusika - sinu enese muusika!

Margit KUHI

Pärimusmuusika laagrist osavõtjad pidasid
Kandlekoja omanikku Rait Pihlapit (pildil) oma
psühholoogiks. Rait lisab Margiti jutule veel
järgmist: “Kandlekoda Kumma külas on selline
rahvapillide meisterdamisele spetsialiseerunud
töökoda.
Juulikuus tuleb täiskasvanutele pärimusmuusika laager Linnaaluste külas Tarsi talus
perekond Oleskite juures. Seal on kandle meisterdamise kursus ka esmakordselt sees. Nii et
inimesed saavad ise kandle teha, kui tahavad.
Kel huvi on, võib ühendust võtta.
Mul on ka üks üleskutse vallarahvale. Kui
kellelgi seisab kasutult mingi vana pill, näiteks
lõõts, kannel, vana viiul, mandoliin või mõni muu
ja kui ta tahab annetada selle folgiklubile, oleksime
rõõmsad küll. Ka katkiseid pille tasuks uurida,
neilt saab ehk kasutuskõlblikke detaile. Pöörduda
võiks minu poole. Olen Rait Pihlap ja elan Kumma
külas Vanatalu talus, minu tel on 052 048 18.
Võtke ühendust.”

Asjatundjad väidavad, et eesti lõõts on
õppimiseks raske pill. Helen on raskused edukalt ületanud
Margit õpetab Jussile hiiu-rootsikannelt

Kultuur, omalooming
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Väike ülevaade Ingliste kooli tegemistest
Elame igapäevast koolielu. Õpime põhiliselt.
Ootame pisut närvitsedes tasemetöid ja
valmistume selleks. Kindlasti nagu kõikides
koolides III klasside lapsed. Pärast tunde
tegeleme muude lõbusamate asjadega.
Järgnevalt, küll ehk rohkem suurte inimeste
vaatenurgast, mõnedest meie ettevõtmistest.
Alates aastast 2000 oleme suhelnud Myllyoja
sõpruskooliga Soomest. Kool asub Heinola
linnas Lahti lähedal. 21.-22.märtsil käisime
õpetajatega neil külas. Juba mitu korda on meid
külastatud, nüüd ei andnud enam vastukülaskäigust taganeda ja nii otsustatigi märtsivaheajal
sõit ette võtta. Eriti meeldis see, et seal oli
kooliaeg ja sai vaadata ka nende igapäevast
koolielu. Sealne kool on muidugi meie mõistes
suur- üle 200 õpilase. Klasse on kuus. Toimus
kohtumine ka lastevanematega, kes elavalt
tundsid huvi meie koolikorralduse vastu. Meie
vanemad saatsid tervituskama soome koolirahvale, mis olla maitsnud paremini kui nende
kama. Õpetajad külastasid tunde. Meeldiv
kogemus oli sealsest koolisööklast- mõnus lihtne
toit, väga hea köögitehnika ja mitte mingisuguseid
ületamatuid euro-nõudeid. Koolis ei muretsetud
liigselt tühjade asjade pärast- klaasvitriinid
topiste ja piiritusleotistega keset koridore, suured
peeglid seintel ja kaltsuvaibad põrandal –ja
tervisekaitsele see sobib.
Oleme püüdnud pakkuda koolis tegevust küla
noortele ja vanematele. Jätkasime noorte projekti
Noorteklubi. Klubi tegutseb juba mitu aastat
põhiliselt vilistlaste eestvedamisel. Lemmikuks
on kohtumised teiste Eesti noortega ja võimalus
internetis surfata. Selle kevadega tahame lõpuni
viia töö koolimaja ümbruse korrastamisega. Ka
selleks kirjutasime projekti keskkonnateenistusse.
Agaramad külaelanikud on loonud mittetulundusühingu Ingliste Arendusselts. Seal on
liikmeteks nii küla elanikud kui asutused, samuti
teised ühingud. Koos püüame mõisa parki ja
kõrvalhooneid korrastama hakata. Loodame aga
jälle fondide peale, ka vallast on ehk sellisel juhul
abi saada kui ise otsast alustada.

Suvel, täpsemalt juuli keskpaiku, loodame
Inglistel korraldada toreda suvepäeva Juuru
kihelkonnapäevade raames.
Just tänasel neljapäevasel päeval õnnestus
püsiühenduse loomine - pilt maailma peaks olema
vabamalt lahti. Pole me ennastki ära unustanud –
õppimis- ja vaba aja veetmise võimalustega saab
tutvuda meie vast-avatud koduleheküljel.
Jutu jätkuks, ehk ka meeldivaks ajaviiteks
avaldame III ja IV klassi laste kirjutatud
jutukesi ja luuletusi, samuti kooli ajalehe
toimetaja toimetamistest.

Pille LAOS,
Ingliste Lastead-Algkooli juhataja

Ilus muinasjutt
Elas kord üks tüdruk, kelle nimi oli Krete.
Tal oli ema, kes oli haige. Aga ta isa sai sõjas
surma, mis toimus 1809 a. Tal oli vanaema, kes
elas kaugel metsa sees.
Krete vanaema ei teadnud, et Krete ema on
haige. Kaugel elas üks prints, kes kutsus ta enda
juurde. Krete ehmus, kui kuulis seda. Krete läks.
Prints küsis Kretelt kätt ja ta oli nõus. Krete
läks koju ja nägi, et ema on terve. Krete kutsus
oma ema lossi elama ja prints tuli neile järele.
Sellest ajast peale elavad nad seal kenasti.

Liisa REBANE
Siiri SELLING
III klass

Punane Caater
Meie Ingliste koolil on oma ajaleht ning mina
olengi selle lehe toimetaja. Paljudele lastele
meeldib meie ajaleht “PUNANE CAATER”. Selles
lehes ilmuvad anekdoodid, jutud, arvutused ja
peaaegu igakord ilmub lehes ka konkurss. Iga
õpilane saab ajalehe kaks korda kuus. Tavaliselt
on PUNANE CAATER kahe leheküljeline.
Ma saan infot meie ajalehte “Tähekestest” ja
teistes lasteajakirjadest ning internetist. Ükskord

tegin ma lehte koos Vardo Reinvartiga. Tal olid
päris head ideed. Ma loodan, et ma olen selle
kooliaasta lõpuni “PUNASE CAATRI” autor.

Kaisa VAHTMÄE
IV klass

Ümber-nurga jutt
Lahe on olla koolis kui ei pea referaate välja
munema. Ja ei pea öösiti koolis käima. Ja üldse
on see lahe kui ei pea midagi rasket tegema. Kuna
sellega peab ka kuidagi hakkama saama, siis ei
ole see nii kerge. Kuid seda saab ka natuke
kergemaks muuta, sest see on ju ainult
naljajutuke ja ei pea seda üldse uskuma mida on
siia kirja pandud. Kes uskus, eks see ise tea!

Kirja pani IV klass
Kool
Meie kool on väga hää,
sedasama õpetajad.
koolilastega on hää,
mängida ja möllata.
Meil keka ja mata ja inglise keel,
kõiki neid õppima ikka pean veel.
Mul inglise keel on raske veel,
aga hakkama saan ikkagi.

Liisa REBANE
III klass
Kellad
Hommikul äratab meid äratuskell.
Kooli viib meid koolikell.
Kooli lõpetab koolikell.
Unne viib meid õhtukell.
Hommikul meid jälle äratab äratuskell.
Vanaema juurde viib autokell.
Vanaema juures meid sööma kutsub käokell.
Kirikuse kutsub meid kirikukell.
Kirikus laulab meile kirikukell.
Kirikust välja viib meid unekell.
Kill-kõll,kill-kõll, Mannil aega
vähe!!!!!!!!

Külaskäik Noortekeskusesse
Kehtna Lasteaia “Siller” koolieelikutel oli hea
võimalus külastada Noortekeskust. Saada teada,
miks on vaja sellist asutust, mida seal tehakse,
kes seal töötavad, missugused lapsed seal
käivad. Eks ütle ju vanasõnagi: “Oma silm on
kuningas”.
Nõnda asusimegi ühiselt teele. Uksel võttis
meid vastu lõbusa naeratuse saatel tädi Heli,
sisenedes kohtusime ka tädi Mallega.
Tube oli seal kaks. Suuremas toas oli riiulitel
palju lauamänge, puzzlesid, joonistamis- ja
meisterdamisvahendeid. Keset tuba aga ilutses
koroona, mis tundus olevat “kuum suutäis”.
Poisid tegutsesid selle kallal väga andunult,
ümbritsev sigin-sagin ei viinud ühte pilku ka
laualt kõrvale. Kunstiliste tegevuste jäljed
kajastusid ka seintel.
Teises veidi väiksemas toas oli väike lauake,
palju istmeid ja “pildikast”, kus parasjagu jooksis
lastefilm. Seegi toake tundus õdus ja kodune paik
olema.
Köögist aga tulid head lõhnad. Tädi Malle

paotas veidi ahjusuud, et veenduda, kas kook
on oma värvigamma juba kätte saanud.
Kui tubadest ülevaade olemas, asutasid
lapsed end koheselt tegutsema: lauamänge ja
puzzlesid mängima ning telerit vaatama.
Tädi Malle ja tädi Heli andsid ka väikese
ülevaate Noortekeskusest. Saime teada, et see
on avatud 15.00 – 19.00 tööpäevadel. Seal saab
koolipoiss, -tüdruk õhtupoolset aega veeta,
väiksem laps aga otsida turvatunnet ajaks, kui
vanemad on tööl. Siin kaob üksildustunne kui
viirastus, sest koos on võimalus ette võtta nii
mõndagi põnevat. Ütleksin Tiiu Variku
laulusõnadega:
Iga mure raske on ainult üksi kanda,
poole murest mulle võid
usaldavalt anda.
Lapsi kostitatakse siin ka ootega. Sisseseades
on palju abi saadud rootslastelt. Koroonamängu
saab õppida tädi Malle juhendamisel.
Küsimusele, et kas on kõige selle rahulolu
sees ka väikeseid soove, vastasid tädid, et oleks

Marian JUGANSON
Daisi TÄHTLA
III klass

Lasteaialapsed noortekeskuses
vaid veidi rohkem ruumi, sest lapsi kes siin käib
on päris palju 20 ja rohkem. Tore oleks ka koos
lastega veidi tööd teha, kas metsa istutada või ...
Jääb loota vaid lahkete tädide ja samas ka
laste soovide täitumisele, et töö Noortekeskuses
kulgeks sujuvalt ja pakuks rahulolu abivajavatele
lastele. Lastekeskuse töökaid naisi saatku pidev
teotahe, reibas meel ning entusiastlik töörütm.

Imbi SAARE,
“Võilille”rühma lasteaiaõpetaja
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Õnnitleme
On pisut küll kahju, kuid tunneme ikka,
et küpsemalt elu on suurem ja rikkam,
ning eal ei või öelda, et kunagi enam
ei tule veel miski, mis senisest kenam.
60
Miroslava Bortnikova
4.mail Kaereperes
Enn Aasamäe
7.mail Lelles
Reet Reinola
23.mail Kehtnas
Eevi Arendi
29.mail Kehtnas
65
Kalju Kuusk
6.mail Lelles
Linda Aarna
8.mail Koogimäe külas
Valdu Palandi
13.mail Keavas
Uno Salmisto
24.mail Lelles
70
Olga Rätte
17.mail Kehtnas
Õie Rutumäe
20.mail Keavas

TAIMEKAITSEVAHENDITE
JA
VÄETISTE
MÜÜK
Vajadusel:
*Väetustarbe määramine
*Kauba kojuvedu
*Seemnete müük
Info: 053 406 459
Faks: 048 44 380
ojasalus@hot.ee

Registreeritud
sünnid

Karmo Kütt
20.veebruaril
Kehtnasse
Kathrina Raudkats
2.märtsil
Inglistele
Carmen Tõnisson
11.märtsil
Lelle
Kristiina Tali
13.märtsil
Keavasse

Teated, kuulutused& õnnitlused
75
Veera Vara
5.mail Kehtnas
Armilde Heinmets
14.mail Lelles
Nelli-Miralda Toome
28.mail Linnaaluste külas
80
Linda Saar
4.mail Lelles
Elmar Reimets
11.mail Reonda külas
Leida Schmidt
25.mail Eidaperes
90
Salme Laurimaa
30.mail Kaereperes
94
Erna-Elfride Tammaru
23.mail Ohekatku külas
97
Anatoli TŠaban
20.mail Hertu külas
98
Elfriede Pärnamägi
31.mail Ingliste külas

KOGU PERE POOD
KEHTNAS
ootab ostjaid
E-R 10-18, L 10-15
Sissepääs Kehtna
tehnikumi punase
ühiselamu tagauksest.
Müügil kasutatud
tööstuskaup, kodukaup,
tehnika, riided ja jalanõud.
Iga päev lisame uut kaupa!
Olete alati teretulnud!
Tel 051 42 709

AS Eesti Post
Pärnu Postkontor
tuletab veel kord
meelde

Politsei palub
abi
Kes nägid 28.märtsil ja
1.aprillil liikumas Lelles
halli GAZ-53 tüüpi furgoonautot, palutakse teatada tel
051 44 042
Jätke meelde öisel ajal
liikuvate ja kahtlust äratavate autode registreerimisnumbrid.

Seoses ümberkorraldusega teenindusvõrgus on AS Eesti Post
Pärnu Postkontor välja töötanud
igale külale oma sihtnumbri.
Sellega kaasneb ka Teie sihtnumbri muutus.
Kuni 01.juulini 2002.a. jääb
paralleelselt uuega kehtima ka vana
sihtnumber.
Ahekõnnu 79111
Nõlva
79112
Selja
79113
Eidapere
79003
Ellamaa
79011
Kenni
79012
Mukri
79013
Saarepõllu 79014
Reonda
79015
Lelle
79002
Kastna
79016
Lalli
79017
Palasi
79018
Paluküla
79019
Põllu
79020
Lokuta
79006
Haakla
79021
Koogiste
79022
Kõrbja
79023
Info kõikidest sihtnumbritest
lähimast postkontorist.

Ettevaatust
Maakonna asutustes on sagenenud rahakottide vargused.
Olge ettevaatlikud ja tähelepanelikud. Mingil juhu ärge
jätke vargale kättesaadavaks
PIN-koode ja pangakaarte.

Tähelepanu
Rapla Politseiprefektuuri
anonüümne vihjetelefon on
92 916

Kevad algab
Aia Ärist!
Aia Äri Raplas Viljandi mnt 3 pakub
Teile kevadisteks aiatöödeks kõike
vajalikku.
Müügil on
*aed- ja köögiviljaseemned
* muruseemned
* heinaseemned (ettetellimisel)
* väetised
* turbad, mullad
* aiatööriistad jpm
Avatud E-R 9 – 18
L 9 – 15
Tel 94 579

Tähelepanu!
Kehtna sidejaoskonnal
(praeguse nimega
postkontoril) on nüüd uus
telefoninumber - 92 295
1

Vabaks hetkeks
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PAREMALE
1 Puhtal kujul; 5 Ahistamata; 9 Odrasort; 10 Mööbliese;
11 Minister; 12 Germaani usundi loodusvaim; 13 Tuntud
küla Kehtna vallas; 16 Masti rõhtpuu; 18 Truu; 21 Eesti
Aianduse ja Mesinduse Selts; 23 Määrsõna; 25 Riigiametnik
Vana-Roomas; 26 Taskukell; 27 Ilutaim; 28 Hautatud liharoog
ALLA
1 Sünteetiline kautshuk; 2 Eesti linn; 3 Vald IdaVirumaal; 4 Õigusteta isik; 5 Usin; 6 Teatud ahv; 7 Ürik; 8
Kreeka täht; 14 Uustulnuk; 15 Väljend, kõnend, lausung; 17
Ülev mõte; 19 Salaja; 20 Tagavara; 22 Millal; 24 Kont
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Registreeritud surmad
Lõikan viljapuude oksi
Tel 98 414, 055 688 239.
Enn Viitkar

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

Ostan 1-2-toalise korteri
Kehtnas või vahetan Kehtnas
asuva 3-toalise korteri vastu.
Tel 75 191

Laine Kurvits
(21.04.1948 – 25.03.2002)
Kehtnast
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