Vaatleja
alla

Ülemaalise Eesti Noorsoo Ühingu Ingliste
osakonna avaliku raamatukogu pitsat. Kehtna
valla raamatukogude tutvustuse teine osa.
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KEHTNA VALLA AJALEHT AASTAST 1993

31 aastat Kaitseliidu
taasasutamisest
Järvakandis

Kuidas Kehtna klubist sai Rahvamaja selle sõna
kõige toredamas tähenduses – koht, kuhu inimesed tükikese oma südamest ja vabast ajast
on ära andnud ühise eesmärgi nimel, ja koht,
kus kõigil inimestel loodetavasti pikki aastaid
tore saab olema.
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17. veebruaril meenutati Järvakandis
Kaitseliidu taasasutamist. Kultuurihalli ees oleva mälestuskivi juurde
oli üles rivistunud KL Rapla maleva
Naiskodukaitse ja kaitseliitlaste auvahtkond. Pikema sõnavõtuga astus
üles Rapla maleva kaplan Kalle Kõiv.
Mälestuskivi jalamile asetasid pärja
KL Rapla maleva pealik major Valjo
Tooming ja Kehtna vallavolikogu
esimees Peeter Kustmann (pildil).
Kõigile kohaletulnuile pakuti teed
ja kringlit. Sündmust olid vaatama
tulnud mitmed kohalikud elanikud.
Samas käidi kalmistul mälestamas
Kaitseliidu taasasutamise eestvedajat,
tollast Rapla maavolikogu esimeest
Tõnu Saart, kes andis loa ruumide
kasutamiseks koosoleku läbiviimiseks
Järvakandis.

Stiilne postkast Lau külas. Tänases lehes „Lood
Kehtna valla asulate maamärkidest“.

Foto: AARE HINDREMÄE
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Milline on Valtu Projekt OÜ arhitektuuriline jalajälg Kehtna vallas? Oma loo ettevõtluse ilust
ja valust räägib ettevõtte juht, ehitusinseneri
haridusega arhitekt Tõnis Kurisoo (pildil).

Tekst ja foto Aare Hindremäe

Foto: AARE HINDREMÄE
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Rail Balticu Järvakandi kohaliku
peatuse osas jõuti kokkuleppele
Kehtna vallavalitsus ja Rail
Baltic Estonia sõlmisid
koostöölepingu Rail Balticu
Järvakandi kohaliku peatuse
projekteerimiseks ja ehitamiseks. Jaanuaris sõlmisid sarnase
lepingu Rail Baltic Estonia ja
Kohila vallavalitsus. Ees seisab
veel koostöölepingu sõlmimine
Rapla vallavalitsusega.
Rapla maakonna piiridesse on
planeeritud kolm Rail Balticu
kohalikku peatust. Järvakandi
peatus on planeeritud alevi
äärealale. Vastavalt sõlmitud
lepingule korraldab Rail Baltic
Estonia kohalike peatuste jaamahoonete, välialade, parklate,
valgustuse, bussipeatuste ja
juurdepääsuteede rajamise.
„Kehtna vallaga sõlmitud
koostööleping on juba teine,
mille oleme Rapla maakonna
omavalitsustega sõlminud.

Raplamaale on planeeritud kolm Rail Balticu kohalikku peatust.
Foto: rbestonia.ee

Järvakandi alevi piiril paiknema
hakkav peatus pakub tulevikus
kohalikele elanikele senisest
tunduvalt parema ja kiirema
ühenduse naabervaldadega ning
ka Tallinna ja Pärnuga,“ lausus

Rail Baltic Estonia juhatuse
esimees Tõnu Grünberg.
Rail Baltic Estonia ja Kehtna
vallavalitsuse sõlmitud koostöölepingus on võetud eesmärgiks
rajada kohalikud peatused raudtee

põhitrassiga samas ajaaknas.
See võimaldab regionaalsete
rongide opereerimisega alustada
raudtee põhitrassi valmimisel.
Detailplaneeringu koostamine ja
projekteerimine lähevad lahti sellel aastal. Ehitusluba loodetakse
saada 2023. aasta lõpuks.
Järvakandi peatuse puhul on
otsustatud ka asukoht, milleks on
Nõlva tänava pikendus (400 m
viimastest elumajadest). Samal
tänaval asub ka koolihoone (900
m). Perspektiivis saab viia rongipeatuseni ka bussiliini, mille
lõpp-peatus on praegu koolimaja juures. Rail Baltic Estonia
andmetel võiks tulevikus jõuda
rongiga Järvakandist Tallinnasse, Ülemiste ühisterminali 45
minutiga, Raplasse 11 minutiga
ja Pärnusse 27 minutiga.
Siim Jõgis
Raplamaa Sõnumid

Kehtna Põhikoolis valminud kelgud.
Foto: SIGRID KRESSEL
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Millest kirjutasid lehed 137 a tagasi?
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Valla Vaatleja

Kehtna Vallavolikogus
Mai Pärt.

Foto: SIIM SOLMAN

Mai Pärt - Raplamaa
Aasta 2020 lasteaiaõpetaja
18. veebruaril toimus Raplamaa Omavalitsuste
Liidu tänugala ja tunnustuse Raplamaa Aasta
2020 lasteaiaõpetaja pälvis Kehtna lasteaia
Siller lasteaiaõpetaja Mai Pärt.
Mai Pärti on lasteaia töötajad iseloomustanud
kui suure südamega, rõõmsameelset ja abivalmis kolleegi, kes paistab silma suure teotahtega,
õhinapõhisusega, hoolivuse ja armastusega laste vastu, õppe- ja kasvatustegevusi planeerides
on loominguline ja innovaatiline.
Õpetaja Mai planeeritud ja läbiviidud õppeja kasvatustegevused on mängulised ning mitmekesised, arvestades sellega, et kõik lapsed on
erilised. Tema töös leiavad rakendust mitmed
õpetamisviisid, toetades sellega lapse loovust
ja isikupära. Mai läheneb kõikidele lastele individuaalselt, märgates seeläbi lapse väiksematki
edasiminekut, mis annab võimaluse teda kohe
parimal viisil toetada ning julgustada.
Õpetaja annab lastele võimaluse eksida
ja teha vigu, ta ei mõista hukka, vaid laseb
katsetada ja uurida, võimaldades jõuda lastel
lahenduseni nii, et lapsed õpivad enese kogemuse kaudu. Sellisel viisil leiab juba varases eas
toetust ise enda mõtete eest seismine ja julgus
ennast väljendada.
Eesti pärimuskultuur ja kõik sellega kaasnev
on õpetajale väga südamelähedane. Igapäevast
õppetööd planeerides ja tegevusi läbi viies leiab
rakendust killuke Eesti rahvakultuurist. Õpetaja
viib läbi rahvatantsutunde ning annab lastele
võimaluse end tantsides välja elada.
Mai on koostanud “Koduvalla aabitsa”
koos seda täiendava töövihikuga, mis aitavad
lastel varakult väärtustada oma kodukohta ja
tutvustada piirkonna ajalugu. Lisaks pärimuskultuurile väärtustab Mai meid ümbritsevat
looduskeskkonda, kasutab õuesõppe mitmekülgseid võimalusi.
Koostöös lastega, vanematega, rühmameeskonnaga ja heade abistajatega valmis vahva
muinasjuturaamat, mis tugineb programmi
“Kiusamisest vabaks” põhiväärtustele. Raamatu
näol loodud tulemus näitab osapoolte vastastikust usaldust.
Õpetaja Mai Pärdi töö on igati tähelepanuväärne.
Katrin Velleste, Raplamaa Omavalitsuste Liidu
hariduskomisjoni esimees
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Kehtna Vallavolikogu
istung toimus 20.01.2021
Kehtna Põhikooli aulas
ning oli jälgitav volis.ee
keskkonnas.
Istungit juhatas volikogu esimees
Peeter Kustmann ning istungil osalesid Elmo Allika, Katrin Anto, Madis
Haasma, Rein Järvik, Kalju Kalda,
Enar Karuoja, Laura Kokk, Mati
Kutser, Karin Lega, Allar Läll, Lauri
Mölder, Illar Olesk, Andres Pärn,
Raigo Sammal, Jaan Sildoja, Riina
Tomingas ja Anne Ummalas. Eno
Hermann ja Marko Matson osalesid
volise kaudu. Istungist võtsid osa
vallavanem Indrek Kullam, abivallavanemad Katrin Velleste ja Jalmar
Mandel, arendusjuht Varri Väli,
vallasekretär Maire Pettai, ehitusspetsialist Hans- Jürgen Schumann,
maakorralduse spetsialist Ene Sulg ja
OÜ Alkranel juhatuse liige Kristjan
Karabelnik.
1. Kehtna valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2020-2032 kinnitamine
Jalmar Mandel juhatas päevakorrapunkti sisse, tutvustas kava koostaja esindajat Kristjan Karabelnikut.
Kristjan Karabelnik selgitas, et kava
koostati 12 aastaks, mis vaadatakse
üle iga 4 aasta tagant. K. Karabelnik käsitles valla asulate kaupa
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
hetkeolukordi ning olulisemaid probleeme. Kava põhilised eesmärgid on
lahenduste leidmine ÜVK- süsteemide arendamiseks ja hinnanguliste
töö- ning investeeringute mahtude
kindlakstegemine. Kavas on välja
toodud ka praegune ning prognoositav ÜVK hind arendamise perioodi
jooksul.
Eraldi käsitles ettekandja Lelles
läbi viidud küsitluse andmete põhjal
tehtud kokkuvõtet. Piirkonnas on
152 kinnistut, kõik kinnistud ei ole
hoonestatud ja osa neist reaalselt
vee- ja kanalisatsiooni ühendust ei
vaja ka tulevikus. Vastuseid laekus
95 ning vastanuist 47% soovisid
liituda ühisveevärgiga ja 55% ühiskanalisatsiooniga
Katrin Anto küsis ühiskanalisatsiooniga liitumise ja veekvaliteedi
kohta Järvakandis. K. Karabelnik
selgitas, et probleemi sisu ongi
see, et reoveekogumisala praegune
piirkond ei hõlma kogu alevit ning
äärealade liitumissoovide täitmiseks
on vajalikud investeeringud liitujate
vähese arvu tõttu põhjendamatult
suured. Veekvaliteedi osas andis
K. Karabelnik selgitusi, et võetud
analüüside põhjal pole küll välja
tulnud, et joogivesi oleks halb,
sest sel juhul poleks Terviseamet
oma kooskõlastust andnud. Samuti
andis K. Karabelnik selgitusi veeettevõtja määramise ning antud
otsuste kehtivuse kohta. Küsimuse
peale Järvakandi reoveepumplate
töövõime kohta selgitas ettekandja,
et seadmed vajavad kaasajastamist
vaatamata sellele, et need praegu

töötavad.
Katrin Anto soovis ka selgitusi, miks on kavasse märgitud
Kehtna valla vee-ettevõtjaks kuni
31.12.2021 Kehtna Elamu, kui
sellenimelist ettevõtet enam ei eksisteeri. K. Karabelnik ja Jalmar
Mandel selgitasid, et vee-ettevõtja
määratakse kohaliku omavalitsuse
üksuse volikogu otsusega ja kuna
Kehtna Elamu OÜ ja Järvakandi
Kommunaal OÜ ühinemise tulemusena moodustati uus ettevõte Kehtna
Vesi OÜ, kes võttis üle kõik mõlema
ühinenud ettevõtte varad, kohustused
ja kehtivad lepingud, siis enne volikogus uue vee-ettevõtja määramise
otsuse tegemist kehtib senine oma
kehtivusaja lõpuni.
Kalju Kalda soovis selgitusi Kaerepere asula kohta. K. Karabelnik
arutles olukorra üle, aga soovitas
laiendada reoveekogumisala. HansJürgen Schumann selgitas, et ala
laiendamisel on vaja leida ka rahaline kate, et teha vajalikke investeeringuid. Laiendatud reoveekogumisalal
kaasnevad ka täiendavad piirangud
reoveekäitluse rajatistele, aga samas
puudub vee-ettevõttel võimekus
ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonitrasside rajamiseks.
Riina Tomingas soovis selgitusi
seoses Eidapere piirkonna keskosas
suurte sadude ajal tekkiva uputusega.
Ettekandja selgitas, et praegu koostatud kavas sadeveekanalisatsiooni
lahendust välja pakutud pole ja
reoveepuhastisse pole võimalik
sadevett juhtida.
Illar Olesk soovis selgitusi Keava
asula kanalisatsioonitorustiku võimaliku ühendamise kohta Kaerepere-Kehtna reoveekanalisatsiooni
torustikuga. K. Karabelnik selgitas,
et ühendamiseks on vajalik ehitada
trass, mis on 160-170 m pikk, viia
toru maantee alt läbi ja teha ühendus
olemasoleva torustikuga. Keava
olemasoleva puhasti sulgemisel
vähenevad tervikuna ekspluatatsioonikulud, reoveepuhasti vaba ressurss
on Kehtna puhastis olemas.
Ära kuulanud ettekande ning
toimunud arutelu alusel otsustas
volikogu Kehtna valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2020-2032 kinnitada.

moodustatud 6 elamukrundi omanikud. Lepiku tee L1 kinnisasjal asuv
Lepiku tee lõik on üks osa avaliku
kasutusega teest, mida omavalitsus
hooldab ja mis on ligipääsuks
sealsetele elanikele. Vallavalitsus
ja maaomanik on kokku leppinud,
et katastriüksuse jagamise käigus
moodustada eraldi Lepiku tee L1
katastriüksus, mille vald ostab maa
mõõdistamise kulude tasumisega.
Volikogu otsustas teeosa vallale osta.
4. Laenu võtmine
Indrek Kullam selgitas, et laen
võetakse Kehtna Vesi OÜ osakapitali
suurendamiseks.
Illar Olesk soovis selgitusi Kehtna
Vesi OÜ eelneva toetamise kohta.
Vallavanem selgitas, et on toetatud,
aga mitte laenu arvelt. Volikogu
otsustas arutelu alusel võtta laenu
võtmise otsus vastu.
5. Kehtna Vallavolikogu 19.12.2018
otsuse nr 76 „Kehtna Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri,
teenistujate koosseisu ja teenistusgruppide kinnitamine“ muutmine
Indrek Kullam selgitas, et koosseisus muudetakse projektijuhi ametniku staatus töötajaks, st töösuhe on
töölepingu alusel ning projektijuhi
töökoht viiakse ametiasutuse majandusosakonnast arendusjuhi alluvusse. Volikogu võttis otsuse vastu.

2. Vallavara tasuta võõrandamine
Eesti Vabariigile
Ene Sulg selgitas eelnõu sisu.
Transpordiamet on avaldanud soovi
vallale kuuluva Põllu külas asuva
riigimaantee 15 Tallinn-Rapla-Türi
tee 19 m² suuruse kinnisasja omandamiseks Eesti Vabariigile, et riigitee
rekonstrueerimise ehitusprojekt ellu
viia. Volikogu andis nõusoleku
maatüki riigile müümiseks.

6. Kehtna valla koolieelse lasteasutuse õpetaja palga alammäära
kehtestamine 2021. aastaks
Katrin Velleste selgitas eelnõu
sisu. Vabariigi Valitsus on 6.12.2019
määrusega nr 98 kehtestanud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu
alammääraks täistööajaga töötamise
korral 1315 eurot kuus ning 2021.
aastaks pole Vabariigi Valitsus kehtestanud alammäära muudatust.
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate
tööjõukulude toetust antakse vallale
lasteaiaõpetaja töötasu alammäära
suurendamisega kaasnevate lisakulude osaliseks katmiseks juhul, kui
vald on kehtestanud lasteaiaõpetaja
töötasu alammääraks täiskohaga
töötamise korral vähemalt 90%
ning magistrikraadiga või sellega
võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli
õpetaja töötasu alammäärast toetuse
saamise aastal, seega on ettepanek
kehtestada Kehtna valla koolieelse
lasteasutuse õpetaja töötasu alammääraks täiskohaga töötamise korral
1185 eurot kuus ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega
õpetaja töötasu alammääraks 1315
eurot kuus. Volikogu kehtestas 2021.
aastaks lasteaia õpetajatele palga
alammäärad.

3. Vara omandamine
Ene Sulg selgitas eelnõu sisu.
Kaerepere alevikus asuva endise Lepiku tee 2 katastriüksuse koosseisu
kuulub Lepiku tee ligi 120-meetrine
lõik, mida mööda pääsevad oma
elukohta 4 majapidamise elanikud
ja tulevikus detailplaneeringu alusel

7. Muud küsimused
Muude küsimuste all käsitleti
valla kodaniku pöördumist volikogu
poole. Pöördumises avaldas kodanik, et Paluküla Hiiemäel toimub
ebaseaduslik tuubilaenutus ja juhtis
tähelepanu, et tegevuse korraldajal puudub Hiiemäe kasutamiseks

õiguslik alus. Illar Olesk esitas
küsimusi korraldatud hanke kohta.
Kodaniku pöördumisele vastas vallavanem Indrek Kullam ja täiendavaid
selgitusi andis vallavolikogu liige
Lauri Mölder. Antud selgitused ja
vastused olid ammendavad.
Hans-Jürgen Schumann andis
ülevaate MTÜ Sulleri Puhkeala poolt
mäe projekteerimise ja rajamisega
seonduvast, väljastatud on projekteerimistingimused.
Katrin Anto soovis selgitusi Järvakandi koolimaja kasutusloa menetluse kohta. Hans-Jürgen Schumann
selgitas, et vajalikud toimingud,
saamaks Päästeameti kooskõlastust,
on käimas.
Katrin Anto soovis teada, kas
võlgnevuse maksmine Järvakandi
Soojusele ja dividendide võtmine
on arvelduste nullimine ning kes
maksab tulumaksu. Indrek Kullam
vastas, et 2021. aasta jooksul saavad
vanad arveldused nulli ning tulumaksu maksab Järvakandi Soojus OÜ.
Katrin Anto soovis teada, kes
tasub Järvakandi Grossi poe tänavavalgustuse elektrikulud, kas OÜ
OG Elektra või vald? Indrek Kullam
lubas vastuse andmiseks andmeid
täpsustada.
Katrin Anto soovis selgitusi, kuidas ja millal algab hooldekodudes
vaktsineerimine ja kas on vaktsineeritavate nõusolek. Rein Järvik vastas,
et Järvakandi hooldatavate hulgas on
palju vastaseid, Kehtna hooldekodu
klientidest on enamik nõus.
Katrin Anto soovis selgitusi eakatele maskide jagamise kohta - kuidas
jõuavad maskid abivajajateni? Katrin
Velleste vastas, et maskide jagamine
oli algul toimetulekutoetuse saajatele ja rasketele peredele, aga kuna
maske on palju, on neid jaotatud ka
eakatele ja kõigile, kes vähegi on
soovi avaldanud või kontakti võtnud.
Katrin Anto soovis selgitusi lastekaitsespetsialisti ametikoha täitmise
kohta - kas sellele kohale toimus
konkurss, kas moodustati konkursikomisjon, kas komisjoniliikmeks
kaasati ka Järvakandi poole pealt
keegi, millele viitab Kehtna Vallavolikogu 15.12.2017 määrus nr
1 „Ametnike värbamise ja valiku
kord“, kas väljavalitul on vastav
haridus? Katrin Velleste selgitas, et
väljakuulutatud konkursile laekus
2 avaldust. Moodustatud komisjoni
koosseisus Järvakandist kedagi ei
olnud, valitul ei ole eriharidust, aga
ta on asunud osalema erialastel koolitustel ning ametnikule kohaldatakse
katseaega.
Indrek Kullam andis lühiülevaate
käimasolevaist ja planeeritavaist
ettevõtmistest ning ka viiruse levikust ja vajalikest meetmetest
haigestumise vältimiseks.
Peeter Kustmann soovis selgitusi
Järvakandi-Eidapere tee remontimise
kohta. Indrek Kullam selgitas, et
praegu koostatakse projekti, et välja
ehitada tänavavalgustus ja valvekaamerate süsteem ning töödega
alustatakse kevadel.
Selma Ustav, volikogu sekretär
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Lühiülevaade Kehtna valla
2020. aasta eelarve täitmisest
2020. aastaks olid valla prioriteedid:
• Vald on konkurentsivõimeline
tööandja, töötasud tõusid
kõigis valdkondades.
• Valla omandis olevate ehitiste renoveerimine ja energiasäästlikumaks muutmine
(Kehtna Lasteaed ja Järvakandi Kool).
• Heal tasemel avalike teenuste
pakkumine vallakodanikele,
vallas ootab külastamist 7
raamatukogu, 5 rahvamaja,
2 noortekeskust ja muuseum.
Põhitegevuse tulud
2020. aasta eelarves oli planeeritud tulude laekumiseks
9,2 miljonit eurot. Tegelikult
laekus tulusid 9,5 miljonit
eurot, mis on planeeritust
3,8% enam.
• Eelarve tuludest 48% ehk 4,6
miljonit moodustas tulumaks
(võrreldes lõpliku eelarvega
kasv 2%).
• Kaupade ja teenuste müügist
laekus eelarvesse 5% ehk
0,48 miljonit eurot (kasv
6%). Kavandatust rohkem
laekus tulu koolitusteenuse
osutamisest.
• Saadud toetused moodustasid eelarve tuludest 45%,
ulatudes 4,3 miljoni euroni
(kasv 6%).
• Muud tulud (maamaks, keskkonnatasud jms) moodusta-

sid eelarve tuludest 2% ehk
0,24 miljonit eurot (-6%).
Planeeritust vähem laekus
kaevandamisõiguse tasu.
Põhitegevuse kulud
2020. aasta eelarves oli planeeritud põhitegevuse kuludeks
9,2 miljonit eurot. Tegelikult
tehti kulutusi 8,6 miljoni euro
ulatuses, mis on planeeritust
7,4% vähem.
• Põhitegevuse kulud jaotuvad
kaheks: antavateks toetusteks
ja muudeks tegevuskuludeks.
Tegevuskulud omakorda
jagunevad tööjõu- ja majandamiskuludeks.
• Põhitegevuse kuludest kulus
8% antavateks tegevustoetusteks ehk 0,72 miljonit
eurot (võrreldes eelarves
kavandatuga kulutati vähem
-9%). Eelarves kavandatust
kulus vähem vahendeid sotsiaaltoetusteks.
• Tööjõukulud moodustasid
põhitegevuse kuludest 56%
ehk 4,76 miljonit eurot (-5%).
Majandamiskulud moodustasid
kuludest 36% ehk 3,07 miljonit
eurot (-4%). Eelarves kavandatust kulutati vähem vahendeid
seoses valla asutuste säästlikuma majandamise ja ka asutuste
väiksemate kuludega seoses
Covid-19 tingitud olukorrast.
Põhitegevuse kulud jaotuvad
kaheksa erineva tegevusvald-

KEHTNA VALLA TERVISEKANGELASED

konna vahel.
• Haridus moodustas põhitegevuse kuludest 53% ehk 4,5
miljonit eurot, millest kulus
personalikuludeks 3,4 mln
eurot ja majanduskuludeks
1,1 miljonit eurot.
• Vaba aeg, kultuur ja religioon moodustas 14% ehk 1,2
miljonit eurot.
• Sotsiaalne kaitse ja tervishoid moodustas 13% ehk 1,1
miljonit eurot, millest enamus
kulus erinevate sotsiaaltoetuste maksmiseks.
• Üldised valitsussektori teenused moodustasid 6% ehk
0,6 miljonit eurot.
• Majandus moodustas 8%
ehk 0,7 miljonit eurot, millest
65% ehk 0,4 miljonit eurot
moodustab teede ja tänavate
korrashoid.
• Keskkonnakaitse moodustas
3% ehk 0,2 miljonit eurot.
• Elamu- ja kommunaalmajandus moodustas 2% ehk
0,2 miljonit eurot.
• Avalik kord ja julgeolek
moodustasid 1% ehk 0,07
miljonit eurot.
Investeerimistegevus
2020. aasta eelarves oli planeeritud investeeringuteks
2,6 miljonit eurot. Tegelikult
teostati investeeringuid 2,4
miljoni euro ulatuses.
Investeeringuid finantseeriti
jooksva aasta eelarve tuludest
0,2 miljoni euro ulatuses, laenu

võeti 1,2 miljonit eurot ja
toetust saadi 1 miljon eurot.
Investeerimistegevust mõjutas riiklik täiendav toetus
Covid-19 eriolukorras uuteks
investeeringuteks 0,41 miljonit
eurot. Sellest teostati töid 0,128
miljoni euro ulatuses (Kehtna
Lasteaia elektrisüsteem ja Valtu
Põhikooli saal ja 3 klassiruumi)
ja 0,282 miljonit on planeeritud
2021. aasta eelarves.
Finantsseis
• Omafinantseerimisvõime
ehk põhitegevuse tulude ja
põhitegevuse kulude vahe oli
0,98 miljonit eurot, millest tasuti nii olemasolevaid laenumakseid (jooksva aasta laenumaksete põhiosa 0,35 miljonit
eurot ehk 36% põhitegevuse
tulemist), intressikulusid kui
ka rahastati investeeringuid.
Eesmärk on seda taset hoida
ka järgnevatel aastatel, et säilitada investeerimisvõimekus.
• Netovõlakoormus (kohustused miinus likviidsed
varad) oli 2020. aasta lõpuks
19% ehk 3,1 miljonit eurot.
Seaduse kohaselt on valla
ülempiiriks 60%.
• Likviidsete varade maht oli
2020. aasta lõpu seisuga 1,5
miljonit eurot ehk 11% põhitegevuse tuludest. Eesmärk
on seda taset hoida, et tagada
valla maksevõime.
Koostanud Marika Ojaperv,
finantsjuht

Taotlusvoor - Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine
Kehtna valla erivajadustega elanikel on
võimalik taotleda oma eluaseme kohandamiseks toetust Euroopa sotsiaalfondi
meetmest „Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine”.

Eluruumi kohandamist saab taotleda
isik, kellel on tuvastatud puude raskusaste
puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse
mõistes ja kellel on sellekohane kehtiv otsus.
Meetme raames eluruumi kohandamist
saab taotleda erivajaduse katmiseks:
1) liikumisega seotud toimingutes (püsti,
pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja
alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja
välja liikumine);
2) hügieenitoimingutes (pesemis- ja tualetitoimingud);
3) köögitoimingutes (toiduvalmistamine,
söömine ja joomine).
Kohandada saab eluruumi, mis:
1) asub Kehtna valla haldusterritooriumil;
2) on kohanduse saaja rahvastikuregistri
järgne ja tegelik elukoht;
3) on aastaringseks elamiseks sobiv;
4) on kohanduse saaja või tema pereliikme
omandis, kaasomandis või kasutuses lepin
gu alusel.

Taotluse kohustuslikud andmed:
Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed.
Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontakt
andmed, esindusõiguse alus.
Kohandatava eluruumi andmed: tänav,
maja number, korteri number, kasutamise
alus (leping, omand, kaasomand).
Eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, hügieeni
toimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus.
Kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee
rajamine, hoone välisukse ava kohandus,
korteri välisukse ava kohandus, siseukse
ava kohandus, uksekünnise paigaldus,
lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi
(st pesemisruum ja WC ühes ruumis või
pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohan
dus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude
paigaldus, muu).
Otsuse ja lepingu kättesaamise viis (epostiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel
märgitud kohandamist vajava eluruumi
aadressil).
Taotlusele tuleb lisada:
Koopia isikut tõendavast dokumendist.
Koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri).
Eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike
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või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole
eluruumi ainuomanik või kohandatakse
kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume.
Sotsiaalkindlustusameti otsus puude
raskusastme määramise kohta.
Selle olemasolu korral eksperdi hinnang
eluruumi kohandamise vajaduse kohta.
2 hinnapakkumust kohanduse tegijalt.
Hinnapakkumise võtmisel tuleb lähtuda
optimaalsuse printsiibist ning tehtavad tööd
peavad lähtuma otseselt puudega seotud
erivajadusest.
Taotlusi koos lisadokumentidega saab
esitada 1. märtsist 2021 kuni 3. maini
2021 digitaalselt allkirjastatuna e-posti
aadressil kehtna@kehtna.ee ;
paberkandjal posti teel aadressile:
* Kehtna Vallavalitsus, Pargi tn 2, Kehtna
alevik, Kehtna vald 79001 või
* Kehtna Vallavalitsuse Järvakandi teenus
keskus, Pargi 1, Järvakandi alev, Kehtna
vald 79101.
Taotluse esitamise vormid ja täpsem
info meetme määruse kohta Kehtna valla
kodulehel.
Lisainfo:
Kristina Solman – telefon 5333 9978,
e-post kristina.solman@kehtna.ee
Tiina Satsi – telefon 5304 0923, e-post tiina.
satsi@kehtna.ee.

Foto: AARE HINDREMÄE

Vastab Leili Vahtmäe
(pildil), 69, AS Ingle,
Ingliste elanik.
1. Mida tähendab Sinu jaoks
tervislik eluviis?
See tähendab eelkõige liikumist ja sellega seotud tegevusi,
mis tagavad hea enesetunde ja
aitavad mõningate tervisemurede korral. Tervislik eluviis
tähendab ka meeldivaid harrastusi, positiivset mõtlemist ja
mitmekesist toitu.
2. Milline roll on Sinu elus
liikumisharrastustel?
Otseselt spordiga pole ma
tegelenud, v.a mõni aasta kooliajal korvpallitrenni. Sellesse
aega kuuluvad ka hommikuvõimlemised ja iga ilmaga õues
käimised.
Juba pikemat aega teen mitu
korda nädalas parajas tempos
1,5-2-tunniseid kõnde. Sealjuures tunnen rõõmu värskest
õhust, kuna töötan kemikaalide
keskkonnas. Suvel asenduvad
kõnnid rattasõitudega. Ümbruskonna loodust nautides saab
rohkelt positiivseid emotsioone
kogeda.
Minu igapäevaosaks on kujunenud kindlate võimlemisharjutuste tegemine, et teatud
terviseprobleeme leevendada.

3. Kas pöörad tähelepanu
tervislikule toitumisele?
Pean ennast tervislikult
toitujaks, sest söön kõike mõõdukalt. Oma aias on suvel
kasvamas salatid, köögi- ja
juurvili. Ammu ei kuulu minu
menüüsse peenjahutooted.
4. Mida pead oluliseks vaimse
tervise ja heaolu säilitamiseks?
Viimased paar aastat alustan oma päeva külma dušiga,
mis annab küllaga erksust ja
energiat kogu päevaks. Talisupluseks ma veel valmis ei
ole. Füüsiliste tegevuste kõrval
on tähtsal kohal ka hobid ja
harrastused. Üle 23 aasta olen
tegelenud koorilauluga.
Pingeid aitab minu jaoks
maandada ristsõnade lahendamine ja aiatöö. Olen vanaema
kuuele lapselapsele, kellega
ühised ettevõtmised aitavad
suuresti kaasa sellele, et olla
heas toonuses.
5. Soovitusi lugejale.
Soovitan kõigile võimaluste
piires väljas liikuda ja teha
sobivaid tegevusi tervise ja
hea enesetunde tagamiseks.
Kõnd on selleks mitte mingeid
vahendeid nõudev moodus.
Ainult head pealehakkamist
peab olema.

Rail Baltic Järvakandis
Lisaks kohaliku peatuse rajamiseks sõlmitud koostöölepingule
on Rail Baltic Estonial Järvakandi piirkonnas käsil ka muid
tegevusi. Peatselt on valmimas
Järvkandi - Nõlva teele planeeritava viadukti projekt, millega
kaasneb ka osaliselt RMK teede
ümberehitus.
Rail Baltic Estonia kodulehel
(rbestonia.ee) on kõigil võimalik tutvuda raudtee trassiga
ja muude planeeritavate rajatistega, valides RB kodulehel
lingi „Kaart“. Sealt avaneb
GIS-i (geoinfosüsteem) rakendus, kus kaardil on nähtavad

planeeritavad ehitised. Kaardi
vaataja peab natuke harjutama
nn kaardiandmete lugemist, aga
üldiselt on info kergesti leitav.
Kaardilt on leitav ka nn
Järvakandi tööstusraudteeharu
võimalik asukoht, plaanide
järgi võiks tulevane rongide
laadimiskoht olla Lauavälja
tänava piirkonnas. Kuna tulevikus on Nõlva tänav raudteejaama viiv tänav, siis on ka vallal
vajalik alustada Nõlva tänava
rekonstrueerimise eskiisprojekti koostamise korraldamisega.
Hans-Jürgen Schumann,
Kehtna valla ehitusspetsialist
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Valla Vaatleja
KEHTNA VALLA RAAMATUKOGUD

Ingliste raamatukogu
Ingliste raamatukogule
pandi alus 1919.-1920.
aastail Lau vanas
koolimajas.

Ingliste
raamatukogu töötajad

R

aamatukogu asutas
Ingliste Laulu-Mängu
Selts. Seltsi korraldatud peoõhtute
sissetulekutest osteti tulevasele raamatukogule raamatuid.
Algul laenutasid raamatuid
kooliõpetajad, üks kord nädalas
laupäevaõhtuti nimekirja alusel
ja tasuta. Korraga võis laenutada
2 raamatut, lugejate arv kasvas
50 inimeseni.
Kui Ingliste mõisahoones
avati 1923. a sügisel 6-klassiline
algkool, kolis raamatukogu
mõisamajja. 18. septembril
1935 on koolikroonikas kirjas:
värviti 1.-2. kl ja 5.-6. kl seinad
ülalt kriidi- ja alt õlivärviga,
seati koolimaja ühte tuppa valla
avalik raamatukogu. Sellest
aastast tegutses juba ametlikult Ülemaalise Eesti Noorsoo
Ühingu Ingliste osakonna avalik
raamatukogu Harjumaal, juhatajaks Hilda Kuber. Laenutati
palju raamatuid ja ka ajalehti
Kaja, Teataja, Vaba Maa. Samuti
loeti palju põllumajanduslikke
ajakirju ja Taluperenaist.
1929.-1944. aastail juhatas
kooli kõrvalt raamatukogu Artur Telgmaa, edasi neli aastat
tema abikaasa Anna.
Protokoll nr 6. 21. veebruar
1935: Ü.E.N.Ü. Ingliste osakonna awaliku raamatukogu
rewideerides selgus, et raamatukogul on 512 köidet, millest 332
köidet ilukirjandust. Raamatukogus raamatud nummerdatud,
liikidesse jaotatult paigutatud
kappidesse. Raamatud kantud
liikide järele kataloogidesse,
sissekanded kataloogidesse
tehtud korralikult, raamatud
köidetud. Raamatukogu tarvitajate nimestik, raamatukogu päevaraamat, inventari nimestik,
kassaraamat peetud korralikult.
Kassadokumendid õmmeldud
kausta. Kassaraamatusse tehtud
sissekanded tõendawate dokumentide järele. Raamatukogu
tarwitajate kaardistik korras.
Raamatukogu asjaajamine üldiselt hää.
Raamatukogu ruumid on
raamatukogu jaoks kõlbmata.
Raamatukogu asub keldri toas,
milline on niiske, et raamatud
hallituwad ja niiskusest saawad
rikutud.
Ingliste raamatukogu juhataja
Anna Telgmaa vabastati raamatukogu hoidja kohalt 15. detsembril 1947. a. Ta pidas seda
ametit vähemalt paar aastat.
1948. a alguses oli Ingliste
haruraamatukogus 936 raamatut
ja 67 lugejat. 6. aug. 1948 oli

Hilda Kuber ?–1929
Artur Telgmaa 1929-1944
Anna Telgmaa 1944-1947
Ella Kuurmaa 1948-1957
Aivar Mägi 1957-1958
Lehte Leinmaa 1958-1966
Helja Pärn 1966-1989
Tiina Linamägi 1989- 2014
Pille Matt 2014-

Aastal 2000 kolis raamatukogu vastrenoveeritud Ingliste Haridus- ja Kultuurikeskusesse. Sama katuse all asub ka lasteaed.					

Helja Pärn töötas raamatukogu
juhatajana aastatel 1966-1989.

Foto: MADIS PÄRNA erakogu

Pille Matt töötab Ingliste raamatukogus alates 2014. aastast.
Fotod: AARE HINDREMÄE

Tiina Linamägi töötas raamatukogus ligi 25 aastat.

arutluse all Ingliste raamatukogu töö. Kogu avatud 5 päeva
nädalas, samas ta korraldas ka
kolhoosi Uus Elu raamatukogu.
Puuduseks peeti seda, et koguhoidja pole tutvustanud küllal-

daselt uuemat kirjandust, vähe
korraldanud kirjandusõhtuid.
Otsus - korraldada kord kuus
kirjandusõhtu tutvustamaks
NSVL ja ENSV nüüdisaja
tähtsamaid kirjanikke. Organiseerida abilaenutuskogu lugejaskonna laiaulatuslikumaks
teenindamiseks. Lugejaskonna
poliitilise taseme tõstmiseks tutvustada põhjalikumalt poliitilist
kirjandust.
Nõukogude okupatsiooni ajal
muutusid raamatukogud propagandaasutusteks. Hävitati eestiaegne kirjandus. Nende asemele
saadeti massiliselt sundeksemplare nõukogude kirjandusest.
Mälk ja Gailit asendusid Lenini
ja Stalini teostega. Muudeti ka
raamatukogu nimi – alates 1941.
aastast töötas Ingliste avalik raamatukogu haruraamatukoguna.
Saksa okupatsiooni ajal toimus arvatavasti samasugune
raamatute hävitamine, seekord
toodi ohvriks nõukogude kir-

jandus. Dokumente sellest ajast
säilinud ei ole.
1948.-1957. aastatel raamatukogus tööl olnud Ella Kuurmaa
ametikohustus nägi ette osaleda
propagandistlikel seminaridel,
mille teemadeks olid näiteks
kevadkülvi ettevalmistus, välklehtede tegemine või kohaliku
parteikooli tegevus.
Pärast sõda, Stalini kultuse
perioodil suurenes kommunistliku partei surve raamatukogudele veelgi. Korraldati propagandistlikke seminare, millest
osavõtt oli rangelt kohustuslik ja
mitteilmumine karistatav.
1947. aastaks oli lugejate arv
tõusnud 126 inimeseni. Järgnevatel aastatel vahetusid tihti ka
raamatukoguhoidjad.
Raamatukogus on säilinud
riikliku rahvaraamatukogu pass,
mis on Ingliste raamatukogule välja antud 3. detsembril

Ingliste raamatukogu
asupaigad:
1919. a Lau koolimajas
1923. a Ingliste mõisahoones
1957. a Hõreda mõisahoones
1976. a Ingliste mõisahoones
1984. a Valtu kolhoosi
Ingliste osakonna
kontoris
1989. a kortermajas
2000. a Ingliste Haridus- ja
Kultuurikeskuses

1951. Sellest saame teada, et
raamatukogu asub koolimajas.
Raamatukogu kasutuses olevate
ruumide üldine põrandapind on
64,2 m2, ruumide kütteks ahjuküte. Raamatukogu töötajaid 1,
tehnilist personali ei ole. Põhinimestikku kantud raamatute,
brošüüride, ajakirjade üldarv
2893. Lugejate üldarv 372,
täisealisi 251, lapsi (kuni 16
aastani) 121.
Inventar. Raamaturiiuleid: ei
ole, raamatukappe: 3, raamatuvitriine: ei ole, laenutuslette:
ei ole, kataloogikappe: ei ole,
neist kataloogikaste 4, treppredel: ei ole, laudu: 1, toole:
10, diivaneid: ei ole, tugitoole:
ei ole, taburette: ei ole, pinke:
10, kelli: ei ole, telefone: ei ole,
translatsioonivõrgu reproduktoreid: ei ole, raadio-vastuvõtjaid:
ei ole, põrandalinikuid: ei ole,
petrooleumlampe: 1, elektrilaualampe: ei ole, laearmatuure:
ei ole. Eelarve. Assigneeritud
aastas kokku: 8100 rbl, sellest
töötasudeks 5500 rbl, raamatute
ostmiseks 1000 rbl. Sellest aastas kulutatud: 8100 rbl, sellest
töötasudeks 5500 rbl, raamatute
soetamiseks 1000 rbl.
1957. aastal koliti raamatukogu Hõreda mõisa, kuppelsaali
kõrval asuvasse kahte tuppa.
Juhataja oli siis Aivar Mägi.
1957. aasta Ingliste raamatukogu päevikut sirvides selgub
järgmist. Raamatukogu oli suletud 1.-16. jaanuar, selgituseks loomade loendus. 8.-30. aprillini
raamatukogu kolimine Inglistelt
Hõredale. Mais raamatukogu
avatud 10.05, lugejaid käis

kokku 5 ja 20.05 oli külastajaid
1 (keskharidusega teenistuja,
üle 23 a, eestlane, naine). Alates
septembrist on raamatukogu
töögraafik selline, et neli päeva
järjest suletud, kolm päeva
avatud.
Aasta pärast vahetati Aivar
Mägi välja ja uueks töötajaks
sai Lehte Leinmaa. 1966. aastal
asus tööle Helja Pärn, siis oli
asutus avatud ka pühapäeviti.
Kord nädalas pidi raamatukogu
juhataja teenindama rahvast Lau
ja Pae küla laenutuspunktides.
Jalgratta lenksu küljes ja pakiraamil olid raamatukohvrid,
millega Helja raamatuid küladesse vedas.
1976. aastal koliti raamatukogu Ingliste mõisa tagasi, hoone
jõeäärsesse tiiba. Lugejate arv
oli siis 302 ja raamatuid 6245.
1984. aastal, mil mõisahoone
põles, suudeti raamatud päästa
ning asutus paigutati Valtu
kolhoosi Ingliste osakonna kontori ühte toakesse. 1989. aastal
siirdus vana juhataja Helja
Pärn pensionile. Ta oli senistest
töötajatest pikima staažiga - 23
aastat. Ta on meenutanud, et
omal ajal pidi raamatukogu
juhataja lisaks oma põhitööle
tegelema ka loomade loendamisega või meisterdama punaseid
loosungeid.
1989. a asus tööle noor raamatukogu juhataja Tiina Linamägi.
Peagi järgnes taas kolimine,
seekord kortermaja kolmandale
korrusele ning 2000. aastal sealt
tagasi vastrenoveeritud Ingliste
Haridus- ja Kultuurikeskusesse.
Lugejaid oli selleks ajaks 484,
raamatuid 8762.
„Tänapäeval on külaraamatukogude funktsioon taas
teisenenud. Raamatukogu
põhitegevuse kõrvalt tegeleb
raamatukogu juhataja tihti ka
külaliikumise edendamisega,
koduloo uurimisega, sotsiaaltööga, on vahetalitajaks valla
ja küla vahel.“ Tiina Linamägi
Raamatukogust lahkus Tiina Linamägi sügisel 2014,
olles raamatukogus töötanud
ligi 25 aastat. Uueks töötajaks
sai Pille Matt. Raamatukogu
hakkas tööle poole koormusega, olles nüüd avatud kolm
korda nädalas. Raamatukogu
koordineerib piirkonna eakate
kooskäimist, käsitööklubi ja
kohalikku kino. 2020. aastal
oli piirkonna 340 elanikust
raamatukogu kasutajaid 122.
Raamatukogu külastusi oli
kokku 1466, laenutusi 1168 ja
raamatuid raamatukogus 7608.
Pille Matt,
Ingliste raamatukogu juhataja

Valla Vaatleja
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Ruumide remondil lõid kaasa paljud vabatahtlikud. Esiplaanil Anu Puhkan.

Pärast noortekeskuse väljakolimist tuli hakata ruume remontima.

Kehtna Klubil on häid uudiseid
Kehtna Klubi on selline
huvitav kultuurimaja,
millel maja ju tegelikult
ei ole ega ole ka kunagi
olnud.
Kõik suuremad üritused on
läbi aegade toimunud sõbralike asutuste uhketes saalides
ja igapäevane ringide töö on
siiani pidanud mahtuma Kehtna
Kunstide Kooliga koos ühte
pisikesse saali, mida päris
saaliks lugeda ju polegi õige.
Oleme kenasti ära mahtunud
ja hakkama saanud ka, nagu
kahele toredale naabrile kohane,
aga vahel on olnud päris raske
mahutada kooli kontserte ning
arvestusi läbisegi klubi ringide,
mälumängude ja üritustega.
Eelmise aasta oktoobrikuus
tuli aga vallalt tore ettepanek
– seni lasteaias paiknenud noortekeskus kolis ära ning ruumid
jäid vabaks, võime need endale
saada. Selline pakkumine tuli
muidugi rõõmuga vastu võtta ja
tegutsema asuda.
Terve lasteaia hoone oli parasjagu remontimisel, nii ka meie
uued ruumid. Maja soojustati
ning sai uue küttesüsteemi,

elektrijuhtmed ning ventilatsiooni. Sealt edasi tuli aga oma
vahenditega toime tulla ja neid
vahendeid Kehtna Klubil ju
tegelikult eelarves kohe mitte
ei olnud. Oli vaid veidike raha
ärajäänud ürituste real ja suur
tahe asjad ikkagi toimima saada.
Aga teha oli vaja palju – maha
võtta võdisevad seinad sealt,
kus neid vaja ei olnud, ning
ehitada uued teise kohta. Võtta
üles nõukogude ajal valatud
põrandad, mis tolle aja kombe
kohaselt viltu olid ning valada
ja laduda uued. Võtta maha
allesjäänud keraamilised seinaplaadid, krohvida, pahteldada
ning lihvida. Ehitada ripplaed,
kuhu kinnitada moodsad valgustid, ning mustmiljon muud
hädatarvilikku toimetust. Need
tööd tegid ära tublid töömehed
osaühingutest Privil Ehitus ning
Willu Ehitus.
Sellega oli aga klubi eelarve
täiesti tühi ja tegelikult oli
ka juba hirm, et muist arveid
uude aastasse kaasa tuleb võtta.
Õnneks ulatas oma lahke abikäe AkzoNobel, sponsoreerides
meid Sadolini värvidega, ning
suur maalritöö võis alata.
Olles ära värvinud mõned

Tänaseks on uus saal täiesti valmis saanud ja esimesed treeningudki on seal juba toimunud. Kui ajad
lubavad, saab seal edaspidi ka väiksemaid salongilikke üritusi läbi viia ja ka koosolekuruumiks sobib
see suurepäraselt. Teises ruumis aga alustab tööd Kehtna Klubi Käsitöökamber, esialgu kaltsuvaipade
kudumisega, edaspidi aga kõiksugu kursuseid läbi viies.
Fotod: SIGRID KALLE-VAINOLA

kümned meetrid põrandaliistu,
hakkas kohale jõudma arusaam,
et tahtmine midagi ära teha võib
ju suur olla, aga kahekesi (igal
sammul on klubile tohutuks
abiks olnud Anne Ummalas
Kehtna Kunstide Koolist) selle
kõigega toime tulemine ei ole
realistlik ja tarvis on vabatahtlikke appi hõigata, mida me ka
tegime.

UUS RAAMAT
Kirjastuselt Koolibri ilmus õuemängude raamat „Õuemängud.
137 põnevat mängu ja tegevust“.
Raamatu koostas Pille Matt.
Autor on raamatusse kogunud
137 põnevat tegevust. Laps saab
nii joosta ja mürada kui ka meisterdada ja keskendunult loodust
uurida. Et oleks lihtsam sobivat
mängu leida, on need jagatud
nelja teema alla: veekogud, puud,
maapind ja ilm.
Olgu märgitud, et varem on
samalt autorilt ilmunud kolm
lasteraamatut: „Nukupiiga Saara
Kai“ (2014), „Väike Villem“
(2017) ja „Tihti tehti tähti“
(2018).
Raamat „Õuemängud“.

Aare Hindremäe

Ning kõigi pessimistide
suureks üllatuseks hakkaski
kõiksugu toredaid inimesi meile
järjest appi tulema. Tulid need,
kes mitte kunagi Kehtna Klubi
üritustel käinud ei ole, ja need,
kes aastakümneid juba huviringides osalevad. Tulid need,
kes kohe siinsamas alevikus
elavad, ja tulid need, kes isegi
mitte Kehtna vallas ei ela. Tulid

need, kes ise sarnases olukorras
vabatahtlike abi on saanud,
ja tulid need, kes varem mitte
kunagi vabatahtlikku tööd pole
teinud. Tulid need, kes igapäevast leiba maalrina on teeninud,
ja tulid need, kes kunagi varem
värvinud ei ole.
Tuldi üksi ja tuldi koos abikaasa või lapsega. Tuldi kohe
mitmel korral ja tuldi tunnike-

sekski end appi pakkuma. Ja nii
sai klubist Rahvamaja selle sõna
kõige toredamas tähenduses –
koht, kuhu inimesed tükikese
oma südamest ja vabast ajast
on ära andnud ühise eesmärgi
nimel, ja koht, kus neil samadel
ning ka kõigil teistel inimestel
loodetavasti pikki aastaid tore
saab olema.
Sellega ei ole head uudised
veel läbi, sest ilusad ruumid
on ju toredad küll, aga millegagi tuleb need ära täita. Siin
saime abi Sotsiaaldemokraatlikult Erakonnalt, kes osa oma
katuserahast meile inventari
hankimiseks jagas. Uued toolid
ja lauad on juba meie poole teel.
On, mida oodata. Ning eelmise
aasta võlgu me uude kaasa
võtma ei pidanud, siin tuli appi
vald lisaeelarvest väikest tuge
pakkudes.
Suur-suur tänu kõigile, kes
ühel või teisel moel oma õla
selle suure ettevõtmise alla on
pannud ja lahkelt appi tulnud.
Nüüd ootame üheskoos, mil
olukord jälle täiel rinnal neid
uusi võimalusi kasutada lubab.
Sigrid Kalle-Vainola,
Kehtna Klubi juhataja

Karupoeg
Puhh 95
1926. aastal sai kirjanik
Alan Alexander Milne valmis raamatu „Winnie the
Pooh”, eesti keeles „Karupoeg Puhh”. Selle auks
oli Ingliste raamatukogus
Puhhide näitus. Karud pärinevad kohaliku vanaema
Leeni Lepikulti varasalvest ja neid on kokku 57.
Kollased karud pakkusid
rõõmu nii suurtele kui ka
väikestele külastajatele.
Tekst ja foto: Pille Matt
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Lood Kehtna valla asulate maamärkidest
Eelmisel aastal alustas Valla
Vaatleja meie valla asulate
tutvustamist. Jõudsime
lehes tutvustada külade
sümboolikat, lippe ja nimelisi pinke (mida tänaseks on
kokku juba 18). Vaatlesime
kõlakodasid ja laululavasid,
külade silte ja tutvusime
infotahvlitega. Sel aastal
plaanime seda traditsiooni
jätkata.
Laual on mitmeid põnevaid külasid
tutvustavaid teemasid. Tänases lehes
toome lugejateni mitmed avalikus ruumis asuvad miniobjektid, mis kirjatüki
autoril fotoobjektiivi ette on jäänud.

Eidapere Piirkonna Külade Seltsi
logo saamise lugu on Mati Michelis
meenutanud järgmiselt: „Kui olime saanud MTÜ Eidapere Piirkonna Külade
Seltsi asutatud, oli suur kihk midagi ära
teha. Mõeldud-tehtud – teeme Eidapere
jaanitulele oma putka. Aga kuidas
meid seal ära tunda? Selleks oli minu
visioonis vaja suurt ja massiivset
silti. Materjal pidi olema tamm. Ideest
haaras kinni Teet Oole, kellel kodus
väike saekaater ja kes leidis ka vajalikud
tammeplangud. Ise põdesin alguses, kui
palju see maksma läheb, sest tean ju,
palju puhas tammekaba maksta võib,
aga öeldi, et ei midagi. Vastata oskasin
ainult, et “küla tänab”, sest õige see ju
oligi, meie kogukonna jaoks see projekt
ju läkski.
Plangud koju veetud, printisin välja
tähed “MTÜ Eidapere Piirkonna Külade

Selts” oma 3-4 korda, enne kui suurused
olid sobivad. Joonistasin kääridega välja
lõigatud šabloonide järgi ette kontuurid
ja poeg Martin tuli oma spetsiaalse
freesiga appi ning üks kõva suvepäev
freesimist, lihvimist ja mõõtu saagimist
andis meie siltidele kuju. Väga korralik
tööpäev oli ja Martinile megad tänud.
Kuna vanast saunaprojektist oli üle
palkmaja kaitsevahendit nii heledas
kui ka tumedas toonis, siis võõpasime
sellega sildid ja tähed, jalgadeks leidsime kuurist jupi ketti ja kruve, paar
5x10 prussi ja sildid olidki valmis
presenteerimiseks. Siiamaani oleme
nende üle uhked, sest 100 aastat kestvat
tammeviita ikka igaüks ei tee ja loodame, et isegi 50 aasta pärast on selle sildi
najal, mida meenutada. Ilmselgelt tuleb
jalgu iga 10 aasta tagant vahetada.“
Aare Hindremäe

Lelles, Viljandi maantee ja Rohu tänava ristmikul, raamatukogu lähedal, asub
piiripost koos nägusa lilleklumbiga. Idee teostajad olid lähedalasuvate majade
elanikud Aivar Kaal ja Katrin Talu. Katrin Talu sõnul ei ole post otseselt mingi
konkreetne piiritähis. See on sündinud lihtsalt vahvast ideest, kantuna EV100
vaimust ja paigaldatud augustikuus 2018, vahetult enne Lelle hariduselu 150.
aastapäeva tähistamise sündmust. “Piiritulba” otsas lehviv väike lipuke saab
tuulte käes räsida ja iga aasta on vaja see välja vahetada. Riigis kehtiva eriolukorra ajal sai post eriti suureks turismiobjektiks – iga päev jagus uudistajaid
ja pildistajaid.			
Foto: AARE HINDREMÄE

Silt valmis 2019. aasta külapäevadeks ja seda kasutatakse küla üritustel, püsiasukoht on Eidapere mõisa
juures. 									Foto: AARE HINDREMÄE

Mitmes külas võib märgata stiilseid postkaste, kas üksikult või kobarlahendustena. Tõsi, mõnel juhul
tuleb rääkida juba minevikuvormis, sest näiteks Kumma külas on Kati Kõrtsini disainitud ja tollase
külavanema Kaido Laurimaa paigaldatud postkastid vahetatud uute vastu. Kumma küla postkastid
Uuetalu talli seinal aastal 2011.
Foto: AARE HINDREMÄE

Stiilne postkast Lau külas 2015. (Vaata ka lk 1). Mõlema postkastihoidja ehitamise idee autor ja ehitaja
oli Mait Küla, abistajateks pereliikmed ja sugulased. 			
Foto: AARE HINDREMÄE
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Kehtnas Nooruse tänava
alguses perekond Pajula
aias paistab üle hekiääre
puuokste külge kinnitatud
vann. Lähemal vaatlusel
näeme, et vanni põhja on
kinnitatud Kehtna valla kauni kodu metallist märk koos
erinevate aastaarvudega siltidega. Aastaarvud viitavad
sellele, et kogu Nooruse
tänava elamud ja koduaiad
on hooldatud. Kaheksal aastal on Nooruse tänav valla
heakorraspetsialistidele silma jäänud ja vald on seda
tunnustanud. Kuna aastate
jooksul kogunes märke palju, tulid Vain Pajula ja Jüri
Solman mõttele, et tunnustust võiks ka möödujatele
jagada. Edgar Pits tinutas
sildid vanni põhjale.
Foto: AARE HINDREMÄE

Saunaküla postkastide „maja“ idee autor on külavanem Raul Piirioja. Ehitusel oli abiks Aivar Lilienthal.
Metallist embleemi sepistas Andres Roosimaa. Postkast valmis 2019. aasta kevadel, embleem paigaldati
2020. aasta märtsis. 						
Foto: erakogu

Raudhansu talu piimapukk Kumma külas. Puki keevitas 90-ndate algul kokku Aivo Smitt. Metallist
pukk on hästi säilinud ja kenasti hooldatud. Piimapukk on tänaseks saanud hoopis uue tähenduse ja
otstarbe. Piimapuki juurde on tekkinud külaperede postkastid ja väike infotahvel. Kõige tipus troonib
Aivo abikaasa Aime Smiti maitsekalt kujundatud lilleklump.
Foto: AIME SMITT
Kehtna poolt tulles mõnisada meetrit enne Lelle ristmikku on Põllu külas tee ääres vasakul pool raudkivi külge kinnitatud ühehõlmaline ader. See märgib Männi maja kohta ja selle paigaldas 1991. aastal
tollane peremees Rein Lehtmets. 						
Foto: AARE HINDREMÄE

Seda Vana-Kio (varem Kio) talu puidust pukki Kumma külas tänasel päeval enam alles ei ole. Puki ehitas
90-ndate algul tollane peremees Kaarel Kõrtsini. Aare Kõrtsini sõnul pukk oma ülesannet täita ei jõudnudki, enne hakkas piimaauto piima varuma otse talu piimamahutist.
Foto: AARE HINDREMÄE 2011

Sanglepa talu piimapukk Kalbu külas. Külavanem Rait Verrev on piimapuki ehituslugu kirjeldanud
järgnevalt: „Meie talu nimi on Sanglepa talu ja piimapuki ehitas talu perenaine Raili Kabral 2018. aastal
oma kätega, sest keegi teine ei suutnud piisavalt autentset piimapukki teha. Piimanõud tõid erinevate
talude inimesed, kellel siis kodus veel vanu piimanõusid oli. Piimanõusid on üheksa tükki. Ainult esimesed kiiremad said oma piimanõu tuua, sest piimapukk lõpmatult ei mahuta. Kuna piimapukk oli vanasti
inimestele ka kogunemise ja info vahetamise koht, siis selle otstarbega sai ka tehtud „Saame kokku
piimapuki juures“. Samuti leiavad nii kullerid kui ka kõik inimesed selle talu kiiresti üles, sest piimapukk
on suhteliselt haruldane nähtus ja sobib tee juhatamisel väga hästi maamärgiks. Eriti kasulikuks on ta
osutunud koroona ajal, kaupa saab vahetada kontaktivabalt.“ 		
Foto: AARE HINDREMÄE
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Valtu Projekt OÜ arhitektuuriline
jalajälg Kehtna vallas
Kui laenata “Kevade”
raamatus kasutatud
fraasi, võib öelda, et
enne läheb Issanda
päike looja, kui saab
üles loetud kõik Valtu
Projekt OÜ projekteeritud hooned. See nali ei
ole tõest kaugel.
Aastakümnete jooksul on
kogunenud Valtu Projekt OÜ ja
selle vedaja Tõnis Kurisoo tööde nimekirja hulgaliselt hooneid
ja detailplaneeringuid. Ainuüksi
Kehtna valla territooriumil võib
loetleda kümnete kaupa olulisi
hooneid, mis on projekti staadiumis käinud läbi Valtu Projekt
OÜ laualt.
Kui teha mõnus jalutuskäik
näiteks Kehtnas, Eidaperes,
Lelles või Inglistel, on suur
tõenäosus, et olete mööda jalutanud mõnest hoonest, mille on
projekteerinud Tõnis Kurisoo.
Kui tuua mõned näited, on
sellised hooned näiteks maadlusmaja Kehtna Põhikooli juures (2017), Eidapere Lasteaed
(2004), Lelle Kultuurikeskus
(2011) ja Ingliste Haridus- ja
Kultuurikeskus (1998). Tõnis
Kurisoo ei ole teinud kõiki neid
töid üksinda. Lisaks temale
töötavad Valtu Projekt OÜ
juures kaks projekteerijat, Sirje
Kurisoo ja Ülle Krais. Koostööd
tehakse ka arhitekt Piret Kiviga.
Kolmeliikmeline koosseis on
püsinud kolhoosiaja lõpust saati.
Ettevõtte kontor asub Kurisoode
enda kodus. Kontoris torkab
kohe silma, et töölaua kohal
asub must-valge maailmakaart.
Valge tähistab seda, millist riiki
on külastatud. Tõnis Kurisoo
rääkis, et nad käivad koos
abikaasaga meelsasti reisimas.
Alles eelmisel aastal, vahetult
enne koroonapiiranguid, külastati Lõuna-Ameerikat. Tõnis
meenutas, et tagasi Eestisse
jõuti kaks nädalat enne reisipiirangute kehtestamist. Peruus,
Boliivias Tšiilis, Argentiinas ja
Brasiilias sõideti ringi kokku
neli nädalat.

Reaalained lemmikud
Tõnis Kurisoo on pärit Raplast. Seal kasvas ta üles, käis
koolis ning omandas Rapla
Keskkoolis põhihariduse. Tal
on alati olnud taipu reaalainete peale ning need talle ka
meeldisid. Polnud siis ime,
et õpetajad saatsid teda hea
meelega matemaatika ja füüsika
olümpiaadidele.
Kaheksandas klassis võitis ta
rajooni füüsika olümpiaadi ning
läks edasi üle-eestilisele olümpiaadile Tartus. Seal tutvustati

VALTU PROJEKT OÜ
OÜ Valtu Projekt suuremad tööd
Kehtna vallas:
Valtu kolhoosi ajal:
1983
Mineraalväetiste hoidla Kaerepere külas
1983
Ingliste vasikalaut
1983-1990 Pereelamute sidumisprojektid Kaereperes (1983),
Hertus (1983), Inglistel (1984), Laus (1986), Saunakülas (1990)
1984
Estosteriili tootmistsehh Inglistel
1984
Valtu kolhoosi Estosteriili tsehh
1984
Kaerepere saekaater-puidutöökoda
1985
Kaerepere puidukuivati
1986
Aiandi abihoone
1988
Piimamüügihoone
1988
Valtu jahilasketiiru teenindushoone
1988
Kaerepere laululava (nüüdseks lammutatud)
1989
Kaerepere masinakeskuse olmehoone
1989
Ingliste teraviljakuivati
1989
Jõusöödahoidla Kaereperes
1989
Pae lauda jõusöödahoidla
1990
Ülejõe noorloomalaut Inglistel
1990
Ingliste laululava
1991
Keskuse teraviljakuivati rekonstrueerimine
1992
Valtu kooli tööõpetushoone (ei ehitatud)

Valtu saekaater-puidutöökoda.

Foto: TÕNIS KURISOO erakogu

Pae Farmer OÜ laudakompleks Inglistel.

Nõo Keskkooli, kuhu Kurisoo
läks aastal 1969 pärast põhikooli füüsika eriklassi õppima.
Seal kohtuski ta oma tulevase
abikaasa Sirjega. Keskharidus
omandatud, liikus Kurisoo edasi
Tallinnasse, kus astus toonasesse TPI-sse (praegune TalTech).
Selle lõpetas ta 1977. aastal
ehitusinsenerina.
Pärast kaheaastast teenistust
nõukogude armees ootas ees
töökoht Raplas põllumajandusvalitsuse projekteerimisosakonnas, mis asus praeguses riigimajas. Päris tundmatusse vette
ta seal ei hüpanud. Ehitusega
oli ta varem kokku puutunud
ka üliõpilasmalevas. Vastutus
oli muidugi suur. Kui ta oli
seal juba paar aastat töötanud,
saabus kutse tulla tööle Valtu
kolhoosi. Selle kutse esitas talle
toonane Valtu kolhoosi esimees
Tenno Teets. Ehitus käis täie
hooga ja kolhoosil oli vaja
projekteerijat. Kurisoo võttis
pakkumise vastu ja asus seal
tööle 1982. aastal.
Suuremad projektid sellest
ajast olid mineraalväetiste hoidla Kaerepere külas, Valtu kolhoosi Estosteriili tsehh Inglistel

ja Kaerepere saekaater-puidutöökoda. Kõige esimene objekt
sellest perioodist oli nimetatud
mineraalväetiste hoidla. Esialgu
elas ta edasi Raplas, Kaereperre
koliti perega 1986. aastal.

Rapla kultuurikeskus
Kuigi kolhoosiaeg sai ühel
hetkel läbi, ei tähendanud see,
et töö oleks otsa lõppenud. Oma
firma esialgse nimega Valtu
Projekt AS asutati esimesel
võimalusel. Hiljem nimetati
see ümber osaühinguks. Suurtel
ettevõtetel läks raskeks, kuid
väikesed tegijad olid kohanemisvõimelised. Kurisoo sõnas,
et neil sel ajal vedas. Kehtnasse
oli sovhoostehnikumi ajal hakatud ehitama teenindusmaja,
ehitus oli jäänud pooleli.
Grupp soomlasi ostis pooliku
ehitise ja nüüd sooviti selle
baasil ehitada ärihoone, kuhu
pidid tulema hotell, restoran,
väike autokauplus ja muid väiksemaid äripindu. Tuli koostada
vastav projekt, mis telliti Valtu
Projektist. See andis tööd ja
leiba tükiks ajaks.
„Nad maksid meile töö ilusti
kinni. Kui see töö sai tehtud,

Foto: AARE HINDREMÄE

tuli tellimusi juba rohkem,”
meenutas Kurisoo. Kuigi projekt oli uhke, soomlased hoonet
edasi ei ehitanud ja poolik ehitis
lammutati. 2006. aastal projekteeriti samale kohale ettevõtte
Triger-E administratiivhoone
ja garaaž-töökoda, kuhu nad
järgmisel aastal ka sisse kolisid.
Kogu oma ajaloo vältel
on Kurisoo ettevõte püsinud
suhteliselt väiksena. Ka praegu
ollakse seal kolmekesi, kuid
teinekord on abiks ka Piret Kivi.
Kurisoo ütles, et see oli teadlik
valik. Kui oleks tahetud hakata kasvama, oleks ka selleks
oma võimalused olnud. „Mulle
meeldib, kui ma tean kõike,
mis minu ettevõttes toimub,
ja mina vastutan,” sõnas ta.
Muide, teadlik valik on ka see,
et Valtu Projekt OÜ-l ei ole oma
veebilehte. Sellele on varem
ka tähelepanu juhitud. Kurisoo
selgitas, et kui ta veebilehekülge
tahaks, oleks see viie minuti
küsimus. Üks põhjus, miks ta
sellest hoidunud on, seisneb
selles, et ta ei oleks liiga kättesaadav hinnapäringutele.
„Kui hinnapäringuid hakkab
liiga palju tulema, tuleb hakata

• Mitmesugused Valtu veinitehase tehnoloogiatega seotud ümberehitused
• Lillekaupluste siselahendused Tallinnas, Paldiskis, Haapsalus ja Raplas
• Mitmesugused põllumajandusrajatised nagu kuivsilohoidlad,
kartulipesula, kruusapurusti...
Iseseisva Eesti ajal:
1994
Rapla teraviljaühistu leivatööstus Kaereperes
1994
Kehtna vallamaja rekonstrueerimine
1994
Tohuvana saeveski
1995
Valtu-Viva teraviljakuivati Valtu külas
1998
Ingliste Haridus- ja Kultuurikeskus
1998
Kehtna konteiner-tankla
1998
Valtu Spordimaja rekonstrueerimine
2001
Järvakandi Klaas AS-i valmistoodangu laohoone nr 4
2002
Ingliste lüpsikarjalauda I ehitusjärjekord
2002
OÜ Taveton Hertu remonditöökoda
2003
Järvakandi Klaas AS-i külalistemaja
2003
Keava laululava
2004
Kaerepere laululava rekonstrueerimine (nüüdseks
lammutatud)
2004
Eidapere lasteaed
2004
Eidapere jalgteed
2004
Järvakandi Klaas AS-i valmistoodangu laohoone nr 5
2004
Kehtna Põhikooli rekonstrueerimine (on olnud mitu
projekteerimise etappi)
2004
Teravilja punker-hoidla-kuivati Juurus
2005
Kaerepere raamatukogu
2005
Valtu seltsimaja rekonstrueerimine külakeskuseks
2005
Pae Farmeri Ingliste laudakompleks
2005
Lepiku Farmi OÜ farmi I eh.järk Saksa külas
2006
Triger-E administratiivhoone ja garaaž-töökoda Kehtnas
2006
Järvakandi Klaas AS-i administratiivhoone
2007
Järvakandi Klaas AS-i vana tehase lammutusprojekt
2008
Valtu Jahimeeste Seltsi puhkemaja
2008
Valtu Spordimaja juurdeehitus
2008
Pargi tn kõnnitee Järvakandi alevis
2009
Paluküla puhkekeskus (ei ehitatud)
2009
Paluküla suusarajad
2010
OÜ Kehtna Lihatööstus tootmishoone
2011
Lelle Kultuurikeskus
2011
Valtu Spordimaja minispordiväljak
2011
Kehtna Põhikooli rekonstrueerimine (mitu projekteerimise
etappi)
2012
Kehtna mõisa pargi laululava (ei ehitatud selle projekti järgi)
2012
Pae Farmer OÜ Ingliste karjalauda laiendus
2012
Lepiku Farmi OÜ farmi II järk Saksa külas
2012
Kristliku kodu Petrula ööbimismaja
2012
Valtu noortekeskus (pole lõplikult välja ehitatud)
2013
Valtu Spordimaja rekonstrueerimine
2013
Kehtna Põhikooli rekonstrueerimine seoses Kehtna
raamatukogu toomisega hoonesse
2013
ETKÜ Kehtna seemendusjaama põllutööriistade
hoiukuur
2014
Valtu Põhikooli katuste rekonstrueerimine
2014
Lokuta saekaatri katlamaja
2015
Kehtna lasteaia köögiruumide rekonstrueerimine
2015
Endise Kumma karjalauda rek. Mahlkooti talliks
2017
Maadlusmaja Kehtna Põhikooli hoones
2019
Kalda farmi osaline rekonstrueerimine
2019
Kehtna Klubi ja Kunstide Kooli ümberehituse eskiisprojekt
Osalesime ka esimese Kehtna valla üldplaneeringu koostamisel, see oli
Eesti mastaabis nn pilootprojekt, mis jäi hiljem pikaks ajaks eeskujuks
ka teiste Eesti valdade üldplaneeringute koostamisel
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Kehtna põhikooli leidlikud õpetajad
Koroonaaeg seab piirangud
meile kõigile. Eriti leidlik
peab olema erinevate sündmuste väljamõtlemisega, sest
eri klassid omavahel kokku
puutuda ei tohi ja tavapäraseid
sündmuseid, mis kogu koolipere haaraks, korraldada ei saa.
Seepärast ongi tore, et Kehtna
kooli õpetajad on jaanuari- ja
veebruarikuus olnud vahvate
ideedega õpilaste igapäeva
koolielu elavdamas.
Ingliste Haridus- ja Kultuurikeskus.

nendele pidevalt vastama, ning
kui ma pakkumist ei võida,
siis on see kõik tühi töö,”
rääkis ta. Tänapäeval hoidutakse
juba ka riigihangetel osalemast.
Sellegipoolest on tööd laual
piisavalt. Kui heita pilk viimase
kolmekümne aasta peale, ei
olegi sellist hetke, kus tööd
üldse poleks olnud.
Näiteid Kurisoo ja Valtu
Projekt OÜ käekirjast leiab
mitmel pool Kehtna vallas, kuid
loomulikult ka kaugemal. Võib
julgelt öelda, et enamik nende
projekteeritud töödest paikneb
Rapla maakonnas. Laiemalt
on neid ka terves Eestis, kuid
välismaal mitte.
Kui vaadata korraks Kehtna
valla piiridest väljapoole, saab
viimase aja suurematest töödest
välja tuua Rapla Kultuurikeskuse rekonstrueerimise. Ka see on
Valtu Projekt OÜ töö. Kui seista
uuel Rapla keskväljakul ja heita
pilk kultuurimaja poole, jääb
silma maaliline vaade Mukri
rabale. Selle klõpsu on teinud
Tõnis Kurisoo. Eemalt vaadates
võib jääda mulje, et tegemist on
suure pildiga, kuid tegelikult on
see kantud spetsiaalsele PVCmaterjalist võrgustikule, mille
sees on väikesed augud. See
võimaldab tormide, lumesaju
ja muude ilmastikutingimuste
kiuste vastu pidada.

Ühepereelamud
Projekteerija töö on iseenesestmõistetavalt vastutusrikas.
Probleemidele alla anda ei saa.
„Iga maja juures kerkib esile

Valtu Seltsimaja.

musttuhat omanäolist probleemi. Ühepereelamute puhul on
sedasi, et sa võid välja mõelda
väga head asjad, aga tellija,
kes ehitab enda kodu, tema
tahab mingit asja ikka enda
moodi ja me alati anname talle
järele. Me võime küll teada, et
meil on õigus, aga kui me ei
suuda klienti veenda, peame
ikkagi arvestama, et tema ehitab
endale kodu, mitte meie,” rääkis
Kurisoo.
Kui vaadata tema projekteeritud tööde nimekirja, tasub
tähele panna, et ühepereelamud
on sellest välja jäetud. Põhjus
on lihtne: vastasel juhul veniks
nimekiri liiga pikaks ning ei
mahuks ära.
Aastate jooksul on loomulikult muutunud ka töövahendid.
Esialgu kasutusel olnud joonestuslauad vahetati arvutite vastu
üheksakümnendate keskel. Kõik
see toimus katse-eksituse meetodil, kuni kõik toimima hakkas.

Foto: AARE HINDREMÄE

Foto: TÕNIS KURISOO erakogu

Üks huvitav tähelepanek on
muide see, et üsna kerge on ära
tunda Kurisoo poolt üheksakümnendate alguses projekteeritud hooneid. Neid ühendavad
sarnased aknad, mille ülemine
osa on kaldu. Selliseid võib
silmata nii Inglistel, Kehtnas kui
ka Kaereperes. Praegu ta seda
võtet enam ei kasuta. Kurisoo
ütles, et see oli lihtsalt üks kiiks,
mis temaga üheksakümnendate
aastate algul kaasas käis, kuid
sinna aega on see ka jäänud.
Lisaks tuli sellel ajal tegeleda projektide väljaajamisega tolleaegsetest projekteerimisinstituutidest.
Tellija esindajana tuli suhelda
eelnimetatud instituutide
pr o j ekt eer i j at ega. K una
Val tu kolhoos ehitas väga
suures mahus, oli suhtlus
projekteerijatega väga suuremahuline ja aeganõudev.
Siim Jõgis,
Raplamaa Sõnumid

Valtu Projekt üks suuremaid töid oli Rapla Kultuurikeskuse rekonstrueerimine. Maaliline pilt Mukri
rabast kultuurimaja seinal on samuti Tõnis Kurisoo tehtud.
Foto: Tõnis Kurisoo

Matemaatika ainepäeval lahendasid kõik klassid esimese
nelja tunni alguses 10 minutit
vahvaid ja proovile panevaid
matemaatilisi ülesandeid: sudoku, kakuro, piltidega arvutamine ja kujundite leidmine.
Koridoridesse oli õpilastele
nuputamiseks üles pandud
hulk mõistatusi.
Lisaks sai end mõõta ja
võrrelda enda pikkust maailma
pikima mehega. Sai teada
pinnalaotuse inimese puhul,
kes kaalub 60 kilo ja on 150
cm pikk. Esimesel korrusel sai
näha erinevate matemaatiliste
kujundite väljapanekut.
Loomulikult selgusid ka
parimad ainetundjad. Esimese
kooliastme nupukaim on 3.
klassi Jasper Sildoja, teise
kooliastme kõige targem matemaatikas on Margus Metsaäär
4. klassist ja vanima kooliastme parim ainetundja on 8.
klassi Liselle Karjane. Aitäh,

Kehtna Põhikooli õpilased omavalmistatud kelkudega.
Foto: SIGRID KRESSEL

õpetaja Johanna, ja õpetaja
Laura!
Poiste tööõpetuse tunnis
valmisid õpetaja Sigridi juhendamisel vahvad kelgud,
mis olid valmistatud vanadest
suuskadest ja kooli keldrisse
seisma jäänud toolidest, mida
keegi enam ei kasutanud. 5. B
poisid jagasid ennast paarideks, küürisid toolid puhtaks
ning iga paar meisterdas ühe
kelgu. Õpilased olid meisterdamisega väga õhinas ja oskused
tulid iseenesest, õpetajal jäi üle

jälgida ja vähese nõuga abiks
olla. Paaristunni teisel poolel
sai juba kogu kambaga ronida
kohalikule künkanõlvale ja
kelgutamine algas.
Kelgu meisterdamise idee
tuli tööõpetajate seltsi liikmelt,
kes meisterdas oma kooli
õpilastega sellised kelgud ja
jagas ideed Facebookis.
Nüüd käivad poisid kelkudega koolist koju ja tagasi,
päeval saavad kelke kasutada
ka teised õpilased.
Kersti Mäevälja

Noortesport piirangute ajal

Pilt on tehtud 14. veebruaril 2021 Lelle hokiväljakul. Kohtuvad Lelle HK Saurused (sinised) ja HK
Uudeküla Päts (Lääne-Virumaa). Kohtumine lõppes 8:7 külaliste võiduga.
Foto: MARIINA MADISSON

Tänaste piirangute ajal on
noortesporti ja huvitegevust
saanud jätkata tänu vabariigi
valitsuse, kultuuriministeeriumi ja alaliitude ühisele pingutusele, usaldusmeetmete ja
riskide maandamise abinõude
väljatöötamisele. Siinkohal tuleb kõiki osapooli kiita, et pole
mindud sulgemise teed, vaid
leitud ikka lahendus noortespordi ja huvitegevuse avatuna
hoidmiseks. Saalihoki treeninguid on tavagruppidele lubatud
läbi viia 10+1 formaadis. Esija meistriliiga mängijatele ja
koondise kandidaatidele pole
grupi suuruse osas piiranguid

seatud. Täpsemad määrused on
leitavad saalihoki.ee ja kriis.ee
kodulehelt.
HK Kaigas treeninggrupid
on jagatud väiksemateks ning
eri vanusegrupid omavahel
kokku ei puutu, mis annab
meile võimaluse treeninguid
läbi viia. Meie seisukoht ja
üks põhjustest, miks oleme
ka jätkanud treeningutega piirangute ajal, on arusaamine,
et hea tervise tagamiseks on
väga vajalik kehaline aktiivsus.
Aktiivse ja liikuva lapse organism ja immuunsüsteem on
tugev ning vähem vastuvõtlik
viirustele ning teistele tervise-

probleemidele. Lisaks annab
järjepidev füüsiline treening
emotsionaalse stabiilsuse, hea
meeleolu, aitab ära hoida vigastuste teket ja rasvumist ning
kindlasti on oluline ka sportlike
saavutuste pool.
Ei ole kahtlustki, et füüsiliselt aktiivne ja huvialaga
tegelev laps on rõõmsam kodus ja edukam ka õppetöös.
Loodame, et noortesport ja
huvitegevus jäävad endiselt
avatuks, kuni vähegi võimalik
ja ohutu. Ega asjata öelda, et
terves kehas terve vaim!
Siim Viisut,
MTÜ Hokiklubi Kaigas
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Kolmas
Naiste Ööde Filmifestival
Kolmas Naiste Ööde Filmifestival NÖFF toimub sel aastal
4.-8. märtsil Raplamaa neljas vallas: Rapla Kultuurikeskuses,
Märjamaa Rahvamajas, Järvakandi Kultuurihallis ja Kohilas
TOHI Destillery Külastuskeskuses.
Filmivaliku aitavad teha Eesti näitleja Maarja Jakobson
ja Raplamaalt pärit zooloog, looduse propageerija Lennart
Lennuk, ﬁlmid aitab hankida PÖFF-i meeskond Tiina Loki
juhtimisel.
Kogu festivali läbiv teema on keskkonnaga seotud probleemid, on nii draamasid kui ka dokﬁlme. Filmiprogrammile
lisaks on Rapla Kultuurikeskuses Riin Palloni maalide näitus
“Pinnavirvendus”, Riigiarhiivi Filmiarhiivi ﬁlmiplakatite
näitus ning klaasikunstnike pop-up näitus O2, kaminasaalis
on loodusmatkajuhi Romet Vaino raamatuesitlus ning on
ka mitmeid töötubasid. Ettekande keskkonnakunstist teeb
TAKKK-i eestvedaja Alina Zvorovski. Festivalile kaasatakse
seekord ka Vesiroosi Kooli õpilased, kes valmistavad koos
animaator Rao Heidmetsaga taaskasutusteemalisi animaﬁlme, mis linastuvad Rapla kinos festivali ajal. Rapla Vesiroosi
Koolis avatakse festivali ajal Keskkonnaameti näitus “Hoia,
mida armastad”.
Jätkub eelmisel aastal alanud koostöö Märjamaa kinoga,
kus linastuvad mõned ﬁlmid. Kehtna vallas Järvakandi
Kultuurihallis avatakse kohaliku noore maalikunstniku
Kristiina Jakimenko näitus „Naine ja hunt - habras ja tugev“
ning näidatakse üht loodusdokumentaali “Järve tütar”,
režissöör Ernesto Cabellos, Peruu 2015.
Festival lõpetatakse Kohilas TOHI Destillery Külastuskeskuses.
Festivali korraldavad ühingu Ettevõtlikud Naised Raplamaal liikmed Katrin Klaebo juhtimisel.

SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldab

ALUSTAVA ETTEVÕTJA
BAASKOOLITUSE
Koolitus annab vajalikud baasteadmised oma ettevõtte alustamiseks ja oskused ettevõtlusega tegutsemiseks.
Koolituse teemad:
• strateegiline planeerimine väikeettevõttes
• turundus ja müük
• finantsjuhtimine ja -planeerimine
• juhtimine
Koolitajad on Elmo Puidet, Urmas Kamdron ja Kristo Krumm
Koolituse käigus koostab osaleja praktilise suunitlusega äriplaani
ja tegevuskava.
Koolitus toimub: 16., 17., 25. ja 26. märtsil, 1., 5. ja 13.
aprillil Rapla Kultuurikeskuses (Tallinna mnt 17a)
II korruse Kammersaalis. Kõigil päevadel kell 10.00-17.00.
Osalemistasu: 50 eurot, milles sisalduvad koolitusmaterjalid
ja kohvipausid.
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus,
mille leiate www.raek.ee.
Osalemissoov ja ankeet tuleb täita hiljemalt 13. märtsiks.

Tähelepanu! Kohtade arv on piiratud.

Lisainfo Tatjana Jääger tatjana@raek.ee ja 489 4750.

Naiskodukaitse Hiie jaoskond
pidas aastakoosolekut
10. veebruaril pidas Hiie
jaoskond oma aastakoosolekut ja ka 17. aastapäeva
Kehtnas asuvas söögikohas Eastern Outback.
Koosoleku teemad olid nagu ikka, et
mis tehtud ja kuidas tehtud ning mida
on plaanis teha. Pidulikkust lisas
medali üleandmine – Lea Karjane
sai rinda Liiliaristi V klassi teenetemedali. Lisaks jagati liikmetele tehtu
eest tänukirju ning diplomeid.
Eelmisele aastale tagasi vaadates
võib öelda, et suuri laineid Hiie
jaoskond ei löö, vaid sammub edasi
vaiksel viisil. Me ei ole korraldanud suuremat kõlapinda leidvaid
üritusi, kuid jaoskonna liikmed
on igakülgselt pildil – osaletud on
erialavõistlustel, koolitustel, paraadil
ja militaarretkedel. Läbi on viidud
arenguvestlusi ning arendatud on
mentorsuhteid. Jaoskonnas toimus
23. septembril joogateemaline tervisepäev Järvakandis, kus nii mõnigi
liige leidis, et jooga on just tema
tassike teed ning jäi selle alaga edasi
tegelema.
Kersti Ojamets viis meid väikesele
mõtterännakule, et mis ühendab Hiie
jaoskonda. Mis on see teema, mis
kõiki jaoskonna liikmeid köidab
ning n-ö kodust välja tulema sunnib?
Ühiselt jõuti järeldusele, et Hiie
jaoskonnas on selleks ühisosaks
terviseteemad. Ajalooliselt on jaoskonna üritused just tervisega seotud

KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee

Lea Karjane pälvis Naiskodukaitse kõrge tunnustuse - Liiliaristi V klassi teenetemedali.
Foto: KALEV KIVISTE

olnud – toit taimedest ja energiakõnd,
vesivõimlemine, jooga jne.
Valiti ka uued juhatuse liikmed
– aeg sai täis Kaidi Kauﬀeldtil
ja asendusliikmel Piret Tammel
ning organisatsioonist astus välja
Kadri Liiver. Uuteks Hiie jaoskonna juhatuse liikmeteks valiti Lea
Karjane ja Maire-Anu-Liis Oidsalu
ning asendusliikmeks uuesti Piret
Tamm. Seega veavad Hiie jaoskonda
Kaie Kensap, Ragne Roosla, Kersti
Ojamets, Lea Karjane ja Maire-AnuLiis Oidsalu.
Kui ametlik osa läbi sai, lubas
köögikunn Kenneth naised oma
kuningriiki ehk kööki! Igaüks sai
teha endale just oma maitsele vas-

tava kiviahjupitsa. Taigen oli küll
juba valmis tehtud, kuid rullimine,
katmine, ahju lükkamine ja ka
väljavõtmine tuli Kennethi valvsa
pilgu ja juhendamise all ise teha.
Kogu protsess oli väga kiire – ehtsa
tulega kiviahjus valmisid maitsvad
pitsad minutitega. Küsimusi sadas
kokale siit- ja sealtnurgast, kuid
mõne infokillu jättis Kenneth ka
enda teada - ei saa ju kõiki saladusi
välja rääkida.
Hiie jaoskonna eluolu peegeldavad
kokkuvõtlikult mõned head vanasõnad nagu „väike, aga tubli“ ja „tasa
sõuad, kaugele jõuad“!
Maire-Anu-Liis Oidsalu

Liiliaristi medal.

Liiliaristi V klassi medalit on õigus
anda Naiskodukaitse liikmele, keda
on eelnevalt autasustatud Naiskodukaitse keskjuhatuse tänukirjaga
ja kes:
1) on olnud NK noor- või tegevliige
kokku vähemalt viis aastat;
2) tegutseb aktiivselt valitud erialal;
3) on osalenud ürituste korraldamisel või olnud tegev juhatuse või
revisjonikomisjoni liikmena või
erialagrupi juhina;
4) on läbinud NK baasväljaõppe
täies mahus;
5) on tasunud kõikidel tegevusaastatel liikmemaksu või olnud vabastatud liikmemaksu tasumisest.

Ei midagi uut
siin päikese all
Haigused käivad ikka mööda inimesi. Enam kui
sada aastat tagasi laastasid leetrid Eestimaad ja
koolid olid suletud. Kas ja mil moel distantsõpet
korraldati, seda artiklist ei selgu. Ühest sarnasest
juhtumist on kirjutatud 1884. a 8. aprilli Ristirahva Pühhapäewalehes.
„Nii kui mitmest kohast ajalehtede sees kuulutatakse leetri haigusest, on ka Rapla kihelkonnas see
tõbi juba liikumas, iseäranis laste seas. Kehtna
walla Kalbu küla kool on juba mõne nädala
eest seisma jäetud, niisamuti ka Raikküla kool
on märtsi kuus oma töö seisma jätnud. Ülemal
nimetatud vallas on mõned lapsed selles haiguses
ka juba surnud.
Inimese jutu järele peab Valgu walla Märjamaal ka õige raskeste see tõbi liikuma.
M.L.“
Vanu lehti sirvis Aare Hindremäe

Sündmused ja teated
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KIRIKUTEATED
EELK Rapla Maarja-Magdaleena
koguduses
Kolmapäeval, 24. veebruaril kell 12
iseseisvuspäeva jumalateenistus koos
pärgade asetamisega Vabadussõja ausambale, kaastegev pasunakoor
Pühapäeval, 28. veebruaril kell 12
II paastuaja pühapäeva armulauaga
jumalateenistus
Pühapäeval, 7. märtsil kell 12
III paastuaja pühapäeva armulauaga
jumalateenistus
Pühapäeval, 14. märtsil kell 12
IV paastuaja pühapäeva armulauaga
jumalateenistus
Pühapäeval, 21. märtsil kell 12
V paastuaja pühapäeva armulauaga
jumalateenistus
EELK Järvakandi Pauluse kirikus
Pühapäeval, 7. märtsil kell 15
III paastuaja pühapäeva armulauaga
jumalateenistus, järgneb koguduse
täiskogu koosolek
Pühapäeval, 21. märtsil kell 15
V paastuaja pühapäeva armulauaga
jumalateenistus
Leerikool toimub pühapäeviti
pärast jumalateenistust kell 13.30
pastoraadi inglisaalis,
kuhu on võimalik liituda.
Leeriõnnistamine on
I nelipühal, 23. mail.
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ÕNNITLEME
94
Salme Murumägi
Jaan Kersna
85
Lemmi Kamp
80
Inna Kruusimägi
Elle Kivilo
Kaia Lepp
Linda Tael
Aino Reiner
75
Siiri Pärnamägi
Vello Kaljuste
Anne Puhkan
70
Jelena Heinaste
Svetlana Lutkova
Viktor Tsiviljov
Silvi Meelis
Elle Haud
Endel Assin
65
Ülle Samuel
Kaja Letlane
Mart Järvik
Valentina Oržanikidze
Milvi Tombak
Raivo Rähni
Ants Kensap
60
Vallo Leinaru
Tiit Sullakatko
Tiina Radiko
Sirje Mardu

Koosveedetud hetked ei unune...
Mälestame
ELVI PRIIVITSAT.
Südamlik kaastunne lähedastele
ja Lelle eakate klubile Hõbene.

UUS VALLAKODANIK

Hannibal Otenurm

Valtu Pensionäride Klubi Koduläte

MÄLESTAME
Meist sa lahkusid, sõbrake hea,
ei muredest, vaevadest enam Sa tea.
Aeg antud tulla ja olla
ja kord ka lahkuda siit,
mälestus – see jääb.
Helgi Purga

Elvi Priivits
31.10.1939 - 8.02.2021

Lelle kogukonda on tabanud valus kaotus.
Meie hulgast on lahkunud aktiivselt seltsi- ja
kultuurielus osalenud, Lelle eakate klubi
Hõbene pikka aega vedanud Elvi Priivits.
Just need tema tegemised alates 2003.
aastast eakate klubi energilise juhina on
jäänud eredamalt meelde. Elvi soov oli, et
eakad ei jääks üksi koju nelja seina vahele,
vaid suhtleks omavahel. Alati oli tal ideid ja
mõtteid, mida ette võtta. Aastate jooksul on
ta palju huvitavat korraldanud ja kaasanud
peale eakate alati ka nooremaid kogukonna
liikmeid. Elvi läbi viidud ekskursioonid olid
väga populaarsed. Risti-rästi sai läbi käidud
Eestimaa ja jõutud ka kaugemale, näiteks

Soome ja Lätti. Elvi oli suur loodusesõber,
oli ta ju õppinud agronoomiks ning töötanudki sellel alal. Lisaks ekskursioonidele
korraldas Elvi eakatega teatriskäimisi, osaleti koos Lokuta puhkekeskuse üritustel,
tehti matku loodusesse, kuulati reisimuljeid,
arutleti tervise teemadel, kokati ja katsetati
uusi huvitavaid retsepte, osaleti raamatukogus kirjanikega kohtumistel ja veel
palju muud. Koos laulukooriga Lepalinnud
tähistati erinevaid tähtpäevi ja peeti meeles
sünnipäevalapsi. Elvi eestvedamisel oli alati
kaetud ilus ja rikkalik laud. Elvi harrastas
ka kepikõndi ning julgustas teisigi endaga
kaasa tulema. Elvi üks suur hobi oli kangastelgedel vaipade kudumine.
Armas Elvi, tunneme Sinust ja Sinu
tegemistest väga puudust, igatseme Sind ja
jääme alati sooja tänutundega meenutama.
Sinu Hõbene

Viktor Maljatin
Agu Tamm
Hele-Mall Kio
Otto Salm
Ille Luhtoja
Vahur Tõnissoo
Johannes Ritson
Helju Reisi
Jüri Ustinov
Linda Asu
Urve Kaljusaar

Kui Teie ei soovi oma andmete avaldamist
õnnitluste rubriigis, palume sellest kirjalikult
Kehtna Vallavalitsusele teada anda. Sellel juhul
jääb piirang alaliselt kehtima, kuni Teilt laekub
avaldamise nõusolek.
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Anton Tšehhov

ONU VANJA
Stseenid maaelust

Lavastaja Eili Neuhaus
Osades Ülle Lichtfeldt, Jaune Kimmel, Helgi Annast,
Laura Baumverk (külalisena), Hannes Kaljujärv (Vanemuine), Velvo Väli,
Toomas Suuman, Tarmo Tagamets

24. märtsil kell 19 JÄRVAKANDI KULTUURIHALLIS
Pilet 16.-/ 14.Piletid müügil Piletimaailmas, Järvakandi raamatukogus ja kohapeal.

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Rapla Tarbijate Ühistu
pakub tööd
Kandi Konsumis
Järvakandis

MÜÜJALE

(asendaja)
Lisainfo:
5322 6086,
ingrid@raplaty.ee

AVATUD KANAMUNADE E-POOD
Kanamunade e-poest tellimine: kmoy.ee/pood
Lihatoodete tellimine: kehtnavorst.ee

Korra proovid - alati soovid!

Müüa
ÜMARPUITBRIKETTI
500 kg 75 €,
1000 kg 140 €.
Pakitud kottidesse.
Transport valla piires
tasuta.
Info tel 513 0838

