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Kehtna valla volikogu uus koosseis

Volikogu liikmed esireas vasakult: Mait Järvik, Enar Karuoja, Moonika Olju, Angelica Vaerand, Piret Priivits, Katrin Anto (volikogu esimees),
Leaanyka Leisson (volikogu aseesimees), Riina Tomingas, Katrin Velleste, Rait Verrev ja Tõnis Blank. Tagareas vasakult: Kristo Kaaring,
Kalju Kalda, Hendrik Ross, Villy Võrk, Marko Matson, Mikk Meinberg, Eno Hermann, Lauri Mölder, Allar Läll ja Mati Kutser.
Foto: AARE HINDREMÄE

MTÜ Meie Lelle Selts loomise järel kirjutati
esimene projekt ning kuulutati välja sümboolika ja logo konkurss. Lelle sai endale uue
logo ning lipu. Meie Lelle Seltsi lipu autor on
Tambet Valinu.
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Fotol alt paremalt Andre Arro, Tõnis Meresmaa
ja Villu Meresmaa. Üleval paremalt Tambet
Valinu, Margus Pärt ja kõige üleval Mattis
Meresmaa. Foto: ANNABELL LOHVART
Lk 5

Lahke naeratus loeb!

28. oktoobril tänas Kehtna Raamatukogu
oma töötajaid, lugejaid ja koostööpartnereid.
Maale kino toomise eest võtab vallavanem
Indrek Kullamilt tänukirja vastu Kehtna
raamatukoguhoidja Evelin Saare.
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Valtu Põhikooli 1. klassi lapsed pärast kingituste kättesaamist.

Eesti Lions Piirkond kingib koostöös
Suukooliga kõikidele sel sügisel
esimesse klassi läinud lastele suu
tervisele pühendatud kinkekoti,
mis sisaldab hambaharja ja -pastat,
Suukooli ja Lions-liikumise teabelehte,
Punase Risti plaastrit ja lõvi pea
kujulist helkurit.
Haridus- ja Teadusministeerium
kiitis heaks meie ettevõtmise pöörata
tähelepanu laste suuhügieenile ning

Foto: ALLAR LÄLL

tuletada meelde, et laste hambaid ravitakse Eestis kuni 19. eluaastani tasuta.  
13. novembril tähistati ülemaailmset lahkuse päeva (World Kindness
Day), mille Eesti patroon on imeline
särava naeratusega Elina Netchayeva.
Eesti Lions Piirkond korraldas 8.-12.
novembrini lahkuse nädala, et kingitus jõuaks kõikide esimeste klasside
lasteni. Elina salvestas lahkuse päeva
tähistamiseks lastele tervitusvideo,

Rapla Lõvi klubi liige Allar Läll koos Eidapere kooli lastega
pärast kingituste üleandmist.
Foto: PIRET OOLE

mis on saadetud koolidele, et saaks seda lastele näidata.
Raplamaa koolidesse toimetas pakid Rapla Lions klubi
ja kõik meie maakonna 1. klassi lapsed on oma pakid
kätte saanud. Vastuvõtt koolides on olnud väga soe ja
mõnus ning laste teadmised lahkusest ja lahke olemisest
on kiiduväärt.
Allar Läll, Rapla Lions klubi liige

Nimed marmortahvlil VII osa
toob lugejateni
vendade Saalistete loo, kes
langesid 14.
detsembril 1949
punkrilahingus
Eidapere lähistel.
Foto: AARE HINDREMÄE
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Koalitsioonileppe
sõlmimine

Valimisliit Ühtne ja Edumeelne
Koduvald ning Valimisliit Kõik On
Olulised sõlmisid 23. oktoobril
Kumma küla külaplatsil Kehtna
vallavolikogu koalitsioonileppe.

Oleme väga tänulikud kõigile inimestele, kes
on meie valimisliidule toetust avaldanud ja
aitavad üheskoos kaasa mõelda. Kindlasti
soovime tänada kõiki Kehtna valla kodanikke,
kes valimispäeval valimas käisid! Te olete meie
jaoks väga olulised!
Püüame ühtselt ja edumeelselt leida parimaid
lahendusi vallaelus kaasa rääkimisel.
Hoiame teid kindlasti ka edaspidiste prot-

sessidega kursis. Kutsume teid üles kuulama
ja vaatama otseülekandeid volikogu istungitelt
volis.ee kaudu. Istungite protokollid on kättesaadavad Kehtna valla kodulehel ning istungite
ajad ja päevakord leitavad ka sotsiaalmeedias
Facebook.
Aitäh, et olete!

Foto on tehtud koalitsioonileppe sõlmimisel
Kumma külaplatsil. Pildil Enar Karuoja, Le
aanyka Leisson, Moonika Olju, Hendrik Ross,
Angelyca Vaerand, Piret Priivits, Villy Võrk,
Riina Tomingas ja Katrin Anto. Pildilt puuduvad
volikogu liikmed Kalju Kalda ja Marko Matson.
Foto: TOIVO MATKEVICIUS

KEHTNA VALLAVOLIKOGU
KOALITSIOONILEPING AASTATEKS 2021-2025
Kumma külas 23. oktoobril 2021
Valimisliidu Ühtne ja Edumeelne Koduvald ja
Valimisliidu Kõik On Olulised
valimisnimekirjades Kehtna valla volikogusse
17. oktoobril 2021 valitud volikogu liikmed ja
asendusliikmed
• deklareerides soovi võtta vastutus Kehtna valla
juhtimise eest järgneva nelja aasta jooksul;
• pidades esmatähtsaks Kehtna valla piirkondade
tasakaalustatud arengut, lähtudes vallaelanike vajadustest ja huvidest;
• väärtustades ja hoides olemasolevat ning väljendades koostöövalmidust kõigi vallas esindatud
poliitiliste jõudude ja huvigruppidega ning samuti
teiste omavalitsustega;
• ühtse ja edumeelse suhtluse ning koostöö abil
kasvatades inimeste usaldust oma koduvalla vastu;
• panustades kõikide kantide elukeskkonna arendamisesse, et valla igas piirkonnas jätkuks elu ja
aktiivne tegevus;
• seistes selle eest, et järgneva nelja aasta jooksul
ei toimu vabatahtlikku Kehtna valla liitmist Rapla
vallaga
lepivad kokku järgnevas:
• optimeerime valla juhtimise struktuuri ning volikogu otsusega kaotatakse 1 abivallavanema ametikoht;
• iga piirkond tunneb end võrdse ja iseseisvana
meie valla ühtses tervikus;
• omavalitsuse eesmärgid on kõigile mõistetavad ja
otsused läbipaistvad ning põhjendatud;
• teenuste kättesaadavuseks ja elanike heaolu
parandamiseks kasutatakse igas piirkonnas kogukonnapõhiseid lahendusi;
• omavalitsuse teede majandamine lähtub läbimõeldud teehoiukavast ja eesmärk on tolmuvabad
ning vajadusepõhiselt valgustatud teed;
• usaldame kohalikke vabaühendusi ja anname
neile rohkem vahendeid kohaliku kultuuri- ja
spordielu korraldamiseks;
• loodava haridusstrateegia 2030 abil tõstame selgeid sihte seades hariduse kvaliteeti;
• leiame võimalusi erispetsialistide (logopeed, sotsiaalpedagoog, psühholoog) palkamiseks valla haridusasutustesse või osta teenus sisse;
• valla eelarvelised otsused on valla elanikele kaasavad, läbipaistvamad ja kontrollitavad;
• omavalitsuse eestvedamisel loodav ettevõtjate
võrgustik soodustab vallas ettevõtjatevahelist
koostööd, moodustatakse ettevõtjate ümarlaud;

• toetame tehnopargi väljaehitamist;
• soodustame roheenergiaga seotud tehnoloogiate
kasutuselevõttu;
• kaasame enam riiklikke ja Euroopa Liidu vahendeid, andes vallale võimalusi rohkemate projektide elluviimiseks;
• arendame vallas atraktiivseid ja heakorrastatud
pere-, jalgratta- ja loodusturismi ning muid vaba
aja veetmise võimalusi.
Prioriteetsemad arendustegevused vallas:
Kehtna piirkond
• Räägu järve ümbruse korrastamine ja sinna hakkepuidust jalutusradade rajamine.
• Kehtna laululava piirkonna edasiarendamine.
• Kehtna-Kaerepere kergtee valgustamine Kaerepere teeotsani.
• Kehtna-Lelle valgustatud kergliiklustee rajamise
algatamine.
• Tervikliku ja mitmekülgse Männituka pargiala
väljakujundamine.
• Kehtna (Kalbu) hooldekodu tingimuste parandamine
Järvakandi piirkond
• Järvakandi kvaliteetse joogivee küsimuste lahendamine.
• Järvakandi hooldekodu tingimuste parandamine.
• Järvakandi lasteaia ja kooli võimla ventilatsiooni
renoveerimine.
• Sulleri puhkeala arendamise toetamine
• Järvakandi Kooli spordiväljaku väljaehitamine ja
terviseraja valgustamine
Kaerepere piirkond
• Valtu põhikooli juurdeehitus.
• Valtu kooli staadioni renoveerimine.
• Estonia paisjärve veeolude parandamine ja puhkeala edasiarendamine.
Eidapere-Lokuta piirkond
• Eidapere kooli jätkamine paikkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks.
• Perearsti ja teiste eluks vajalike teenuste tagamine.
• Vee- ja kanalisatsiooni ja kergteede teema lahendamine.
• Eidapere-Järvakandi tee korrastamine
Ingliste piirkond
• Noortetoa loomine koos eraldiseisva eelarvega.
• Laululava renoveerimine koos elektri võimaluse
tekitamisega.
• Tänavavalgustuse korrastamine.

Keava piirkond
• Kohaliku müra- ja reostusprobleemiga konstruktiivne ja jätkusuutlik tegelemine.
• Keava tee liiklusohutuse parandamine.
• Kõnnumaa maastikukaitseala, Keava mägede ja
terviseraja edendamine.
Lelle piirkond
• Kergliiklustee pikendamine surnuaiani.
• Ühisveevärgi rajamise jätkamise soodustamine.
• Paluküla kui turismikeskuse arendamine.
Koostöölepingu läbivaatamine, muutmine ja
lõpetamine
• koostööleping vaadatakse läbi esmakordselt 6
kuu möödudes ja hiljem vähemalt kord aastas;
• kõik muudatused ja täiendused vormistatakse
kirjalikult ning allkirjastatakse kõigi osapoole poolt;
• koostöölepingust juhindutakse kuni järgmise vallavolikogu valimiseni.
Muud tingimused:
• koostöölepingu juurde kuulub lepingu lisa 1, mis
samuti allkirjastatakse osapoolte poolt;
• käesoleva lepingu täitmisest tulenevad erimeelsused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel.
Lepingu pooled:
Valimisliit Ühtne ja Edumeelne Koduvald
Kalju Kalda, Enar Karuoja Leaanyka Leisson,
Moonika Olju, Piret Priivits, Hendrik Ross,
Riina Tomingas
Valimisliit Kõik On Olulised
Katrin Anto, Marko Matson, Angelyca Vaerand,
Villy Võrk
LISA 1
KOALITSIOONILEPING AASTATEKS 2021 - 2025
Kumma külas 23. oktoobril 2021
Valimisliidu Ühtne ja Edumeelne Koduvald (edaspidi ÜE) ja Valimisliidu Kõik On Olulised (edaspidi
KOO) valimisnimekirjades Kehtna valla volikogusse
17. oktoobril 2021 valitud volikogu liikmed ja
asendusliikmed lepivad kokku järgnevas:
Vallavolikogu esimees, vallavolikogu aseesimees ja vallavanem
Kandidaatide esitamine:
Vallavolikogu esimehe kandidaadi esitab Valimisliit Kõik On Olulised
Vallavolikogu aseesimehe kandidaadi esitab Valimisliit Ühtne ja Edumeelne Koduvald

Vallavanema kandidaadi esitab Valimisliit Ühtne
ja Edumeelne Koduvald
Vallavalitsuse liikmed
Kandidaatide esitamine:
Vallavalitsus moodustatakse kuni 7-liikmelisena.
Vallavalitsuse kandidaadid esitab volikogule kinnitamiseks vallavanem.
Vallavolikogu komisjonid ja
komisjonide esimehed
Teha ettepanek järgmiste vähemalt 5-7-liikmeliste
komisjonide moodustamiseks ja esitada komisjonide esimeeste kandidaadid järgmiselt:
Eelarve ja arengukomisjon, esimehe kandidaadi
esitab Valimisliit Ühtne ja Edumeelne Koduvald
Majandus-, ettevõtlus- ja keskkonnakomisjon, esimehe kandidaadi esitab Valimisliit Ühtne ja Edumeelne Koduvald
Kultuuri- ja sporditöö komisjon, esimehe kandidaadi esitab Valimisliit Kõik On Olulised
Haridus- ja noorsootöö komisjon, esimehe kandidaadi esitab Valimisliit Ühtne ja Edumeelne Koduvald
Sotsiaalkomisjon, esimehe kandidaadi esitab Valimisliit Kõik On Olulised
Külade komisjon, esimehe kandidaadi esitab Valimisliit Ühtne ja Edumeelne Koduvald
Revisjonikomisjon, esimehe kandidaadi esitab
opositsioon
Vallavolikogu esindaja Raplamaa
Omavalitsuste Liidus (ROL)
Kandidaatide esitamine:
Vallavolikogu esindaja kandidaadi ROL-i nimetab
Valimisliit Kõik On Olulised
Vallavolikogu esindaja II kandidaadi ROL-i nimetab
Valimisliit Ühtne ja Edumeelne Koduvald
Vallavolikogu esindaja asendusliikme kandidaadi
ROL-i nimetab Valimisliit Kõik On Olulised
Linnade Liidu esindaja nimetab Valimisliit Ühtne ja
Edumeelne Koduvald
Koostöölepingu aastateks 2021-2025 lisa on
allkirjastanud:
Valimisliit Ühtne ja Edumeelne Koduvald
Kalju Kalda, Enar Karuoja, Leaanyka Leisson,
Moonika Olju, Piret Priivits, Hendrik Ross,
Riina Tomingas
Valimisliit Kõik On Olulised
Katrin Anto, Marko Matson,
Angelyca Vaerand, Villy Võrk
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Kehtna Vallavolikogus
Kehtna Vallavolikogu 2.
koosseisu 1. istung toimus
Järvakandi Kultuurihallis.
Istungil osalesid 21 volikogu
liiget: Enar Karuoja, Kalju Kalda, Leaanyka Leisson, Moonika
Olju, Piret Priivits, Hendrik
Ross, Riina Tomingas, Katrin
Velleste, Mati Kutser, Allar Läll,
Eno Hermann, Mikk Meinberg,
Tõnis Blank, Lauri Mölder,
Katrin Anto, Villy Võrk, Marko
Matson, Angelyca Vaerand,
Mait Järvik, Rait Verrev, Kristo
Kaaring.
Istungist võtsid osa vallavanem Indrek Kullam, abivallavanem Jalmar Mandel,
Varri Väli. Valimiskomisjoni
liikmed: Andi Liblikman, Kairi
Schumann, Tiina Satsi ja Aivar
Puur. Poolthäälteenamusega
kinnitati järgmine päevakord:
1. Vallavolikogu esimehe valimine
2. Vallavolikogu aseesimehe
valimine
3. Vallavalitsuse lahkumispalve
ärakuulamine

Teisi kandidaate ei esitatud.
Vallavolikogu esimehe kandidaat esines volikogu ees kõnega,
milles tutvustas oma senist
elukäiku ning tutvustas põgusalt
volikogu esimeheks valimisel
ees ootavaid väljakutseid.
Valla valimiskomisjoni aseesimees kuulutas välja volikogu
esimehe valimised ja toimus
salajane hääletamine.
Esitatud kandidaat Katrin
Anto sai 18 poolthäält, 2
vastuhäält ja rikutud oli 1 sedel.
Volikogu esimeheks osutus
valituks volikogu koosseisu
poolthäälte enamusega Katrin
Anto, kes võttis üle volikogu
istungi juhtimise.
2. Vallavolikogu aseesimehe
valimine.
Volikogu esimees kuulutas
välja volikogu aseesimehe valimised. Volikogu liige Kalju

1. Vallavolikogu esimehe
valimine.
Valla valimiskomisjoni aseesimees Andi Liblikman avas
Kehtna Vallavolikogu 2. koosseisu 1. istungi ning palus esitada kandidaate volikogu esimehe
salajasele hääletusele. Volikogu
liige Angelyca Vaerand esitas
Katrin Anto kandidatuuri. Katrin Anto oli nõus kandideerima
vallavolikogu esimeheks.

Kalda esitas kirjalikult volikogu
aseesimehe kandidaadiks Leaanyka Leissoni. Volikogu liige
Eno Hermann esitas kirjalikult
volikogu aseesimehe kandidaadiks Allar Lälli. Mõlemad kandidaadid andsid suulise nõusoleku enda seadmiseks volikogu
aseesimehe kandidaadiks.
Volikogu esimees andis kandidaatidele sõna ja volikogu
liikmetele võimaluse esitada
küsimusi. Leaanyka Leisson
tutvustas lühidalt oma elukäiku.
Seejärel tutvustas oma elukäiku
Allar Läll.
Volikogu esimees Katrin
Anto kuulutas välja volikogu aseesimehe valimised ja
toimus salajane hääletamine.
Valimiskomisjoni aseesimees
Andi Liblikman luges ette
hääletamise tulemused. Kandidaat Leaanyka Leisson sai

Kehtna valla üldplaneeringu ja KSH aruande
eelnõu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemustest

13 poolthäält. Kandidaat Allar
Läll sai 8 poolthäält. Volikogu
aseesimeheks osutus valituks
volikogu poolthäälte enamusega
Leaanyka Leisson.
3. Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.
Kehtna vallavanem Indrek
Kullam luges ette ja esitas volikogu esimehele Katrin Antole
Kehtna Vallavalitsuse lahkumispalve. Volikogu esimees,
kuulanud ära esitatud lahkumispalve, pani hääletusele volikogu
otsuse „Kehtna Vallavalitsuse
lahkumispalve“. Otsus võeti
vastu 21 poolthäälega.
Otsuse kohaselt jätkab senine
vallavalitsus oma ülesannete
täitmist kuni uue valitsuse ametisse kinnitamiseni.
Protokollis Maret Salumäe

17. novembriks 2021 on kinnitatud volikogu liikmeteks:
1. Allar Läll
2. Angelica Vaerand
3. Enar Karuoja
4. Eno Hermann
5. Hendrik Ross
6. Kalju Kalda
7. Katrin Anto
8. Katrin Velleste
9. Kristo Kaaring (Rait Pihlapi asendusliige,
volitused volikogu liikmena peatatud tähtajaga
15.11.2022)
10. Lauri Mölder (Siim Riisenbergi asendusliige,
volitused volikogu liikmena peatatud tähtajaga
31.07.2022)

11. Leaanyka Leisson
12. Mait Järvik
13. Marko Matson
14. Mati Kutser
15. Mikk Meinberg
16. Moonika Olju
17. Piret Priivits
18. Rait Verrev
19. Riina Tomingas
20. Tõnis Blank
21. Villy Võrk

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem
pälvis Prantsusmaa Auleegioni ordeni
Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem viibis töövisiidil
Prantsusmaal, kus talle anti Auleegioni komandöri klassi orden.
Kindralleitnant Herem pälvis ordeni Prantsusmaa kaitseväe juhatajalt
kindral Thierry Burkhardilt suurepärase koostöö eest, Eesti kaitseväe
panuse eest Euroopa ja rahvusvahelise julgeoleku tagamisel ning Saheli
piirkonna mässutõrjeoperatsioonil,
teatas kaitseväe peastaap.
Kahepäevase töövisiidi käigus
kohtus Herem oma Prantsuse kolleegiga, külastas Prantsusmaa küberväejuhatust ning arutas kujunenud
julgeolekuolukorda Euroopas ja
Aafrikas.
Kindralleitnant Martin Herem
Auleegioni ordeni üleandmisel.
Autor/allikas: Kaitseväe peastaap
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Kehtna valla üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik
väljapanek toimus 02.08.2021 - 10.09.2021, mille
jooksul laekus vallavalitsusele 13 kirja ametkondadelt,
ettevõtjatelt ja kodanikelt. Avaliku väljapaneku järel
toimusid avalikud arutelud 20. ja 21. oktoobril 2021
Järvakandis, Kehtnas ja Kaereperes.
Väljapaneku jooksul laekunud eraisikute kirjad puudutasid valdavalt ettepanekuid teatud asulate (nt Järvakandi,
Lelle, Kumma küla) osas. Ettevõtted tegid ettepanekuid
näiteks elektriliinide ja taastuvenergeetika kohta. Ametkondadest esitasid ettepanekuid Kaitseministeerium,
Maa-amet, Maaeluministeerium, Transpordiamet, RMK,
Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium. Ametkondade ettepanekud puudutasid peamiselt oma haldusalasse
kuuluvaid teemasid. Konkreetsete ettepanekute ja valla
vastusseisukohtadega saab tutvuda valla kodulehel.
Järvakandis toimunud avaliku arutelu käigus arutleti,
kuidas toimub elamumaade kavandamine, kui rahvastik
ühelt poolt vananeb, kuid teisalt võib Rail Balticu rajamine
tõsta nõudlust elamumaa järele. Valla üldplaneering
arvestab mõlema protsessiga, nähes ette mõõdukat
elamumaade laiendamise võimalust Järvakandis.
Arutleti ka tootmise ja elukvaliteedi vastuolulisuse
teemal. KSH ekspert Piret Toonpere selgitas, et tootmistegevuseks on enamasti vajalikud keskkonnaload, samuti ei
tohi mürahäiring elamualadel ületada norme.
Veebi vahendusel täiendavaid küsimusi esitanutele
selgitati, et ÜP raames päikeseenergeetika arendamiseks
alasid ei leita, parke võib rajada vastavalt arendamise
tingimustele. Samuti ei kavatseta ÜP raames ökoduktide
piirkondades metsaraiet piirata, kuid teemat arutatakse
edasi vastavate ametitega. Kergliiklusteede kavandamisel
on jäädud pigem asulalähedaste kergteede kavandamise
juurde, nt Lelle–Kehtna vahelist kergliiklusteed ei saa
suure maksumuse tõttu kavandada.
Kehtna avalikul arutelul arutati, kas üldplaneeringus
võiks kajastuda ka biogaasi kasutuselevõtu võimaldamine.
Tegelikult saab ÜP biogaasi kasutuselevõttu toetada,
kuid tähtsam on valla energia-ja kliimakava koostamine,
kus teemat käsitleda. Samuti tõstatati küsimus, kas
Kehtna aleviku lähedale oleks võimalik tuuleparke rajada.
Planeeringu ja KSH eksperdid selgitasid, et tuuleparkide
asukohtade eelvalikus arvestatud piirangute raames
Kehtna aleviku lähedale selliseid alasid ei tekkinud, kus
tuuleparkide rajamist saaks kaaluda.
Kaerepere avalikul arutelul keskenduti eelkõige
Kaerepere aleviku planeeringulahendusele ning arutati
seda, kus võiksid paikneda kompostimisväljak, aiamaad,
korterelamud jt arendused. Kumma küla osas tehti ka
ettepanek arvata Kumma miljööalasse piirkonna kiviaiad.
ÜP ja KSH avaliku väljapaneku ja arutelude raames
tehtud ettepanekute põhjal täiendatakse planeeringu
dokumente. Seejärel on järgmiseks sammuks üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande täiendatud eelnõu esitamine kooskõlastamiseks
ja arvamuse andmiseks.
Kehtna Vallavalitsus

Kehtna Vallavalitsus sai Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoorust “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks
tavakoolidesse” projektile „Valmisoleku tõstmine kaasava
hariduse põhimõtete rakendamiseks Kehtna valla koolides“
toetust 21 990,35 eurot.
Projekti abil paigaldatakse Kehtna Põhikooli invatõstuk ja
peasissekäigu ette käetugedega kaldtee, Järvakandi Kooli
paigaldatakse invatõstuk. Projekti kogumaksumus on 25 871
eurot.
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Meie Lelle Seltsi juhatus Lelle laste mängualal. Vasakult Sille Valinu, Astrid Otsa, Anette Ross ja Tiina
Valinu. Juhuslikud ei ole ka pildile sattunud lapsed - nelja peale kokku on juhatuse liikmetel üheksa last.

Talgutööd pakendikonteineri varjualuse rajamiseks.

Parema Lelle heaks - MTÜ Meie Lelle Selts
olulistele arenguvajadustele.
Nõu andma kutsuti Valtu-Nurme
küla tollane külavanem Helen
Link, kes andis jõudu ja hoogu
ning oli suureks inspiratsiooniks.
Ühingu algatamises lõi kaasa
üle ootuste suur arv inimesi
ning ühingu loojad tõdesid, et
tehtud sai midagi olulist, mis
täitis piirkonnas olnud tühimiku.
Meie Lelle Seltsi ametlikke
asutajaliikmeid oli kokku 14
ning seitsme aastaga on see
kasvanud veelgi suuremaks.
Meil on kokku 23 liiget ja
neljaliikmeline juhatus. Rõõmu
teeb, et seltsis saavad kokku
nii põlised lellekad kui ka uued
Lelle elanikud ning ühiselt
mõeldakse oma ümbruskonna
oleviku ja tuleviku peale.

Juba kaheksandat
aastat toob MTÜ Meie
Lelle Selts kokku te
gusaid Lelle piirkonna
elanikke, et üheskoos
midagi ära teha ja oma
piirkonna elu eden
dada.
Meie Lelle Selts sai alguse
kolme tegusa lelleka soovist
luua mittetulundusühing, mis
aitaks parandada elukeskkonda,
toetada kogukonda ning aidata
erinevate ideede elluviimisega.
Selleks tulid 2014. aastal kokku
Eva-Maria Murel, Sille Valinu
ja Vallo Hansen, kes juba samal
varakevadel soovisid kirjutada
kohe lastelaagri projekti “Lelle
Laste Lätted”.
Kuna sel hetkel oli ühing veel
loomisel, tuli appi naaberküla
MTÜ Paluküla Klubi, tänu
kellele seltsi loojad oma projekti ellu viia said. Lastelaager
oli ühingute loojate esimene
õnnestunud projekt, mis pakkus
rõõmu 40-le piirkonnaga seotud
lapsele ning peagi sai ametliku
alguse ka MTÜ Meie Lelle
Selts.
Ühingu loomisel lepiti piirkonna elanikega kokku just
sellel hetkel kõige kõnetavamad eesmärgid meie piirkonna
heaks: Lelle piirkonna arengukava koostamine ja elluviimine,
elujõuline kogukond, kogukonna ühtsuse tõus, elamisväärne
ja tervislik keskkond, Lelle
piirkonna looduskeskkonna
väärtustamine ja piirkonna
elanike vaba aja veetmise mitmekesisemad võimalused.
Alguses keskenduti peamisele eesmärgile alustada Lelle

Paluküla mäel korraldatud heategevuslik kohvik Lelle laste mängu
ala arendamiseks. Telgil on Lelle logo.

Lelle kooli mälestuspink.

piirkonna esimese arengukava
loomist ja keskenduda Lelle
piirkonna ülese arengu ja visiooni kaardistamisele. Selleks

Fotod: erakogu

korraldati mitu järjestikust
rahvakoosolekut, tehti ajurünnakuid, keskenduti piirkonna
suurimatele väärtustele ning

Meie Lelle Seltsi tugevus
on avatus uutele ideedele ja
erinevate huvidega liikmete
kaasamine. Nii on aastate
jooksul hangitud kogukonna
sündmuste jaoks pop-up telk,
loodud lastele mänguväljak, mis
iga mõne aja tagant täiendust
saab, peetud Lelle kooli 150
aasta juubel vilistlaste kokkutulekuga ja rajatud kooli auks
mälestuspink. Kõigi valla laste
rõõmuks koostas Mai Pärt 2016.
aastal “Koduvalla Aabitsa”,
kaasates Sille Valinu raamatu
illustraatorina. Üsna pea võttis
Mai ette ka “Koduvalla Aabitsa”
töövihiku tegemise.
Viimase aasta jooksul rajati
üheskoos kohaliku omaalgatuse
programmi rahastusel pakendikonteinerite varjualune, et külaplatsi juures oleks lihtsam korda
hoida ja pakendikonteinerite rivi
vähem silma riivaks. Sel suvel
korraldati koos Lelle Rahvamajaga laste ja teiste külaelanike

rõõmuks rattavõistlus “Sputniku
sõit”, mis tõi külapäeval kokku
33 spordisõpra vankris võidu
sõitjatest kuni teismeliste ratturiteni.
MTÜ projektide rahastamiseks on kirjutatud hulganisti
projekte ning õhtute kaupa
küpsetatud kringleid ja pirukaid,
et heategevuslike kohvikute
tuluga rahastada erinevaid tegevusi. Selline ühisel eesmärgil
tegutsemine on toonud kokku
lugematu arvu Lelle inimesi ja
igal ühel on olnud oma panus
külaelu paremaks muutmisel.
Meie Lelle Selts ei ole Lelle
piirkonnas ainus aktiivne MTÜ.
Aleviku spordielu veab FC
Lelle, kes suviti hoiab korras
jalgpalliväljakut ja külaplatsi
ning talvel rõõmustab paljusid
Kehtna valla elanikke hokiväljaku ja uisutamisvõimalusega
klubi juures tegutsev Hokiklubi
Saurused. Kaugel ei asu ka
MTÜ Paluküla Klubi, kelle
hooldatud matka- ja suusaradadele jõuavad inimesed lähemalt
ja kaugemalt Eestist. Meie Lelle
Selts teeb tihedat koostööd Lelle
Rahvamajaga, kellega mõtiskletakse sündmuste ja tegevuste
planeerimise üle ning kellega
koos neid ka ellu viiakse.
Uuteks väljakutseteks on
seltsi jaoks Lelle piirkonna uue
arengukava loomine ning aleviku vahele pinkide paigaldamine,
et jalutuskäigu ettevõtmisel
oleks kõigil koht, kus vahepeal
jalga puhata või värskes õhus
lehte lugeda. Piirkonna hea
käekäigu toetamiseks võetakse veel sel aastal ette uue
arengukava koostamine. Selle
loomisprotsessis on ühingul
plaan teha koostööd piirkonna
teiste mittetulundusühendustega ja maksimaalselt kaasata

ka meie kohalikke elanikke.
Soovime kindlasti jätkata Lelle
külapäeval alguse saanud laste
rattaralli traditsiooni “Sputniku
sõit”. Suuremad unistused, mis
nõuavad rohkem läbimõtlemist,
on tekitada noortele rohkem
vaba aja veetmise võimalusi,
Imsi järve puhkeala arendamine
ja kõigile tegevust pakkuva
välijõusaali loomine.
Kuigi kohalikel MTÜ-del on
õnnestunud praegusi tegevusi
kaasaelajate lahke toega läbi
viia, on palju auru läinud selliste
tegevuste peale, mis võiksid
igas vallas olla juba korraldatud, nagu avalikus kasutuses
olevate alade korrashoid. Hea
võimalus on kasutada kohaliku
omavalitsuse mittetulundusühenduste taotlusvooru, kuid
ühingute majandamise teeksid
palju lihtsamaks valla toetused
alade korrashoiuks ja muuks
elementaarseks, mille kõrvalt
saaks keskenduda oma piirkonna sisulisele arendamisele. See
on mõtteaine meie uuele, tööle
asuvale volikogule.
MTÜ Meie Lelle Selts on
avatud kogukonna inimeste erinevatele ettepanekutele, kuidas
meie elukeskkonda veel paremaks muuta. Kui mõttes mõlgub
mõni sündmuse, tegevuse või
projekti idee, oleme koostööaltid ja valmis ühingu liikmetega
kaasa mõtlema. MTÜ-ga saab
ühendust liikmete kaudu või
meiliaadressil lelleselts@gmail.
com.
Täname kohaliku omaalgatuse programmi ja Kehtna
valda abi eest Meie Lelle Seltsi
erinevate projektide elluviimisel
läbi aastate.
Anette Ross, Sille Valinu,
Astrid Otsa, Tiina Valinu
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Lelle meeste showtantsutrupp VäntWõllid 7!
2014. aastal tekkis Mai Pärdil
mõte kutsuda kokku Lelle
kohalikud mehed ja õpetada
neile paar tantsu jaanipäeval
esitamiseks. Esialgu ei osanud
keegi arvata, et sellest kasvab
välja showtantsutrupp, mis
on praeguseks juba 7-aastane!
Esimestest tantsudest „Meremehe tants“ („Väike neiu“)
ja „YMCA“ said suured hitid
oma maakonna erinevatel
sündmustel. Mehed jõudsid
Käbikülla, Kärru, Raplasse ja
mujalegi. Esinemispakkumisi
tuli aga järjest juurde, mis pani
juhendajat ja mehi mõtlema
uutele tantsudele. Tänaseks on
meestel tantse kokku 11.
Wõllid on võtnud hulganisti
sõite ette eri maakondadesse,
eriliselt just Lõuna-Eestisse,
kuhu kutsutakse iga aasta ikka
uuesti ja uuesti tagasi. Läbi
on käidud peaaegu terve Eesti
Setomaast Harjumaani.
Tantsude juurde kuuluvad
läbimõeldud kostüümid ja rekvisiidid, mis loovad täispaketi
kogu esinemisele.
VäntWõllide koosseisu
on läbi 7 aasta kuulunud 7
meest – Villu Meresmaa, Märt

Pärnu tantsutrupp Celavy ja Lelle VäntWõllid. Esiplaanil õhtujuht Märt Meresmaa. 			
Foto: ANNABELL LOHVART

Meresmaa, Mattis Meresmaa,
Tõnis Meresmaa, Margus Pärt,
Andre Arro ja Tambet Valinu.
Mai on olnud meeste majakas
neid juhendades, nendega koos
tantse mõeldes ja kokkutoojana. Aastate sisse on mahtunud
mitmed käigud üleriigilise
laulu- ja tantsupeo rongkäigu
päises, erinevad spordiliitude

ja kogukondade sündmused,
suvepäevad, tähtpäevad ja
juubelid, pulmad ning sõprustantsutruppide sünnipäevad.
Lelle inimeste sõnul on tegemist trupiga, keda pole kunagi
igav vaadata. Mehed on säravad
ja rõõmsad, entusiastlikud ja
teotahtelised.
Proovile on end pandud ka

laulmises ning appi on viisijuppe õpetama tulnud Lea Karjane.
6. novembril tähistasidki
VäntWõllid oma 7. tähtpäeva,
mis on pidanud riigis kehtiva
olukorra tõttu ootel olema
lausa kaks aastat. Nüüd ei
jaksanud ei oodata meie tantsijad ega ka nende austajad
ja pidu peeti suurejooneliselt

Lelle Rahvamajas. Õhtu oli
täis suurepäraseid üllatusi
– VäntWõllid olid parimas
vormis. Kokku sai esitatud
10 tantsu oma repertuaarist ja
osale neist antud ka uus hingamine. VäntWõllide õhtujuht oli
nende ridades tantsinud Märt
Meresmaa. VäntWõllide lemmik Nukker Kukeke täitis õhtu
meeldivate paladega, mille järgi
oli rõõm tantsida. VäntWõllide
üllatuseks oli peole kutsutud
Blackstreet Boys nende enda
tantsuga. Ootamatult oli tegemist VäntWõllide naistega,
kes esitasid oma versiooni
tantsust „Daddy Cool“. Naised
said meestelt suuri kiidusõnu!
Sünnipäevakingiks tulid meestele külla imekaunis burleskitar
Miss Krissi ning energiline ja
silmailu pakkuv tantsutrupp
Celavy.
Sünnipäevalastele toodi ka
kingitusi ja laualt ei puudunud
sünnipäevatort. Arvestades
praegust keerulist olukorda riigis, õnnestus peo pidamine vastavalt meetmetele fantastiliselt.
VäntWõllid tänavad südamest
oma fänne ja koostööpartnereid
– Lelle Rahvamaja, Kujunduskoda OÜ, Lea Karjane.

Kehtna valla 2021. aasta
parimate sportlaste ja
võistkondade
kandidaatide esitamine
Aasta hakkab lõppema
ning taas on käes aeg, kui
teeme spordivaldkonna
kokkuvõtteid ja valmistame
ette parimate tunnustamist. Sarnaselt eelmise
aastaga ootame, et kandidaadid esitatakse e-ankeediga, mis asub Kehtna valla
spordiportaalis sport.kehtna.ee. Esilehel on ankeet,
kus on kohustuslikud ja
mittekohustuslikud väljad.
Kandidaadi esitamiseks
tuleb vajutada nuppu “kinnita ankeet”. Kandidaate
saab esitada 5. jaanuarini.
Märkame tublisid tegijaid
enda ümber!
Artur Ojasalu,
Kehtna vallavalitsuse
spordi- ja noorsootööspetsialist

Sille Valinu

70 aastat tagasi avati Inglistel esimene lasteaed
kamad kui teised lapsed.
Käesoleval aastal on suurendatud tunduvalt lasteaia ruume,
on varutud täiendavat inventaari. Tänavu muudetakse lasteaed
ööpäevaseks, et võimaldada
lastel ka öösiti viibida lasteaias.
E. Tüüts
Seda lasteaeda ei jagunud aga
kauaks. Ühistöö 15.05.1955
kirjutas:
„Võidu” kolhoos ei pea millegi pärast vajalikuks tänavu
lasteaeda organiseerida, kuigi
vastavad tingimused selleks on
ja vajadus lasteaia järele on isegi
suurem kui mullu.

Esimese lasteaia kohta
on ainukesed materja
lid kolhoosi juhatuse
protokollid, mõistmaks
mis ja kuidas toimus.
Kolhoosi „Võit“ juhatuse
protokoll nr. 17 24. juulil 1951
Juhatus otsustas avada kolhoosi lasteaia 5. aug. 1951 asukohaga Pajumäel Jüripere talus
ja määrata juhatajaks õpetaja
Aliis Raadik palgaga 400 rbl.
kuus. Abistamisfondist määrati
lasteaiale laste toitlustamiseks
500 kg rukist, 500 kg nisu, 300
kg otra ümbertöötlemiseks ning
iga lapse kohta 1 l täispiima, 1
kanamuna, 50 gr võid ja 50 gr
liha. Vajaliku inventari soetamiseks lasteaeda otsustati eraldada
kultuurfondist 2000 rbl.
Kolhoosi juhatuse protokoll
nr. 6 20. veebruaril 1952
Juhatus otsustas nõutada
Pajult üks tuba juurde, mis on
vaja lasteaia avamiseks 1952.
aastal. Vaja on välja ehitada
ka köök, mis oleks eraldi Paju
omast. Pajuga läbirääkimisi pidama volitas juhatus Ferdinand
Mahlapuud. Kui on luba, asuda
kohe ruumide väljaehitamisele.
Üldkoosoleku protokoll nr. 2
26. märtsil 1953

1952. aastal Ingliste Pajumäe lasteaias. Fotol vasakult Madis Pärn (palliga), käru taga tema kõrval Tiit Le
pikult, keskel ees tumedas sviitris tõsine Rein Lepikult. Pildil veel Tiia Vaarpuu, Malle Pärn, Avo Vahtmäe.

Foto: TIINA LINAMÄGI erakogu

August Isak kritiseeris lasteasutuse tööd 1952. a., kuna
lasteaia juhatajal ei olnud kindlat arvestust, palju lapsi viibis
iga päev lasteaias. Lasteaed
otsustati avada ka 1953. a.
Ühistöö kirjutas:
Naised - suur jõud kolhoosis
Suur tähtsus “Võidu” kolhoo-

si elus on naistel naiskomisjoni
Ida Vürsti juhtimisel. Kevadel
alustab tööd möödunud aastal
asutatud lasteaed koos lastesõimega. Mullused kogemused
andsid kindla veendumuse
lasteaia suurest paremusest kolhoosis. Kõik emad võtsid osa
ühistööst, teades, et nende laste
eest hoolitsetakse hästi. Laste-

aias viibisid 2-8 aasta vanused
lapsed. Neid toideti neli korda
päevas. Ehitati mängumuru,
supelbassein ja varustati küllaldaselt mänguasjadega. Lasteaia
juhataja Aliis Raadik on suurte
kogemustega pedagoog, kasvatades lapsi õigesti.
Koolis selgus, et lasteaia
kasvandikud olid õppetöös edu-

*
Valtu kolhoosi lasteaed avati
1972. Siis veeti Ingliste piirkonna lapsi kolhoosi bussiga
Valtusse (praegune Kaerepere).
18. oktoobril 1984. aastal avati Inglistel uue kortermaja (nr
3) esimesel korrusel 5-toalises
korteris kolhoosi lasteaed Krõll,
mis oli mõeldud Ingliste, Pae ja
Lau küla lastele.
Uut lasteaeda juhatas Ingrid
Rebane, kasvataja oli Laine Miilen ja kokatädi Koidu Leinberg.
1986. a. alustas juhataja kt-na
tööd Eda Rebane. Lasteaed
koosnes ühest liitrühmast, kus
käis keskmiselt 24 last.
2000. aastal kolis lasteaed
seoses haridus- ja kultuurikes-

kuse loomisega uutesse ruumidesse. Lasteaiale jäi kasutada
pool esimest korrust endisest
kolhoosi kontorist. Seoses algkooli ja lasteaia liitumisega
vahetus osaliselt töötajaskond
ning lastega hakkasid tegelema
ka algkooli õpetajad. Mängu- ja
kooliks ettevalmistuse tunnid
maja sees vaheldusid jalutuskäikudega kaunisse mõisaparki
ja mänguaeda. Ikka nii, et
õpiti hommikuti ja õhtuti olid
vabategevused.
2001. aastal käis lasteaias
11 last. Lähiaastad näitasid
lasteaialaste arvu kahanemist.
Laulev revolutsioon ja Balti kett
olid jäänud ajalukku.
2007. aastal pärast algkooli
sulgemist otsustati lasteaed
kolida vabaks jäänud kooliruumidesse, s.o teisele korrusele.
Nüüd said lasteaialapsed endale
avarad ruumid. Eraldi olid
magamistuba, õppeklass ja mängutuba. Pesemiseks kohandati
rühma dušinurk.
1. veebruaril 2008. aastal
liideti Ingliste lasteaed Kehtna
lasteaiaga Siller ning uue lahusrühma nimeks sai Põnnipesa.
Rühma täitumus on 20 kohta ja
täna vabu kohti lasteaias ei ole.
Pille Matt,
Kehtna lasteaia Siller
Ingliste Põnnipesa õpetaja
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Rahva tahtel sündinud Valtu raamatukogu
Ühes talumaja ruumis
alguse saanud mõ
nekümne raamatuga
Valtu raamatukogust
on suuresti tänu põllu
mehe tarkusele ja tööle
ühiskondlikul algatusel
kasvanud kogukonnale
tähtis koht, mis viima
sed 28 aastat asub küla
keskel endise ühisma
jandi kontori ruumides.
Aastal 1923 pani Valtu Noorsoo Eneseharijate Ühing aluse raamatukogule, mis asus
Kaereperes Vahtra talus, mille
omanik oli Mihkel Kadakas.
1927. aastast kuulus raamatukogu Rapla Valla Raamatukogude võrku, finantseeris Valtu
Hariduse Selts ja asukohaks
sai üks tuba Epamardi talus
Kaereperes. Juhatajana asus
tööle maja peremees, elukutselt
algharidusega põllutööline August Leinberg. Raamatukogus
töötas ta ühiskondlikel alustel,
raamatud asusid ühes kinnises
kapis liigitatult (0 - ilukirjandus,
1-8 - üld- ja teaduslik kirjandus,
9 - lastekirjandus), sisse oli
seatud vihiknimestik ja laenutati
üks kord nädalas korraga kaks
tundi. Vallast saadud toetuse
eest soetati raamatukogule
rakendusraamatud, pitsat ja
muid tarbeid. Raamatuid hangiti
haridusministeeriumilt saadud
summade eest Rapla vallast
ja Harju Maakoolivalitsuselt.
Samuti kinkisid neid lugejad ise.

Ruumikitsikus
viis koolimajja
Neil aastatel Valtu Haridusseltsi Avaliku Raamatukogu
toimkonna liikmeks olnud Helene Kensapi mälestuste järgi
peeti toimkonna koosolekuid
vajaduste järgi. Raamatukogu
massiüritusi otseselt ei korral-

Valtu raamatukogu juhatajad läbi aastate
1923 – 1927 Mihkel Kadakas
1927 – 1935 August Leinberg
1936 – 1940 August Roosimaa
1940 – 1940 Elmar Saage
1944 – 1948 Ferdinand Roosimaa
1948 – 1951 Anna Raig
1951 – 1954 Hilse Puuorg (Roosimaa)
1954 – 1955 Hilja Laurimaa (Hallist)
1955 – 1958 Aino Ellermaa
1958 – 1968 Laine Laurimaa
1968 – 2011 Luule Bortnikova
2012 – 2019 Signe Mürkhain
Valtu raamatukoguhoidja
2020-2021 Signe Mürkhain

Valtu raamatukoguhoidja Signe Mürkhain. 					

danud, vaid koos haridusseltsiga
organiseeriti raamatute arutelusid. Sedasi toimis raamatukogu
Leinbergi juhatusel kuni 1935.
aastani.
Kuna fond kasvas ja senised
ruumid kippusid kitsaks jääma,
hakati raamatukogule uut kohta
otsima. Kokkuleppele saadi
Valtu Algkooli juhatajaga ja
raamatukogu viidi üle kooli
ruumidesse.
Seoses eelmise raamatukogu juhataja töölt lahkumisega
teostas laenutamist raamatukogu
nõukogu, kuid 1936. aastal asus
raamatukogu juhataja kohale
Valtu Hariduse Seltsi juhatuse
pikaaegne liige August Roosimaa. Samuti algharidusega
põllumees, kes oli lõpetanud ka
lühiajalised raamatupidamise
kursused ning varem olnud
raamatukogu juhataja. Raamatukogu oli endiselt avatud
üks kord nädalas kaks tundi.
Roosimaa juhtimisel tegutseti
kuni tema surmani 1940. aasta
märtsis.
Roosimaa tööd jätkas Elmar Saage, kes töötas Valtu Algkooli õpetajana ja oli
lõpetanud Rakvere Õpetajate

Tee Kommunismile kolhoosi töötajad lugemas Valtu raamatukogu
lugemistoas Äparil. Fotol vasakult kolhoosi laohoidja Jaan Agu,
põllutööline Elmar Piirioja, Aino (Laur) Nurmsalu, põllubrigadir
Kalju Titt ja raamatupidaja Elli Laurimaa (Tarkmeel).
Foto: erakogu

Seminari. Alustati kataloogimist
ja nõukogudevastaste teoste
kõrvaldamist. Nende seas olid
A. Jakobsoni teosed ja A. Gailiti „Punane tuli“. Kirjandust
propageeriti plakatite kaudu ja
loeti seda, mida raamatukogu
juhataja soovitas. Raamatukogu nõukogu koosolekuid peeti
seitsmel korral. Raamatukogu
sai toetussummasid riigilt ja
omavalitsuselt.
Kuid 11. novembril 1940
toimunud toimkonna koosolekul
kontrolliti raamatukogu ja leiti,
et kõik on korras likvideerimiseks. Likvideeriti ka Hariduse
Selts. Raamatud jäid koolimajja
ja olid teisel korrusel klassiruumis kapis.
Kui „Harju Maakonna TK
Rahvahariduse Osakonna 6.
märtsi 1941. a. kirja nr. 782
kohaselt teatas Rapla Valla TK,
et raamatukogu on võetud harukoguna rahvaraamatukogude
võrku kehtivusega 1. jaanuar
1941. a.“, siis raamatukogus
juhatajat ei olnud. Raamatuid
laenutasid ka sõja ajal ühiskondlikus korras Ferdinad Roosimaa
ja kooli juhataja Elmar Saage.
1944. aastal alustas raamatukogu juhatajana tööd Ferdinand
Roosimaa, sündinud 1924,
parteitu. Ta on meenutanud:
“Varem töötasin Valla Täitevkomitees, kuid Harju Maakonna
TK haridusosakond määras
mind Valtusse esimeseks külanõukogu sekretäriks. Ühtlasi
täitsin ka raamatukogu juhataja
kohuseid. Sõjapäevil Saage,
Elmar lahkus Valtust, kuid tänu
temale ei läinud kaotsi 1940. a.
kõrvaldatud keelatud kirjandus.
Raamatud leiti üles koolimaja
keldrikorruselt ja võeti raamatukogu arvele. Viimane allus
Harju Maakonna Rahvahariduse
Osakonnale. Raamatuid saadi
Tallinna Bibkollektorist tsentraliseeritud korras. Laenutamine
toimus pühapäeviti 2 tundi.“

Foto: AARE HINDREMÄE

Raamatukogu
külanõukoguga
käsikäes
1946. a. viidi raamatukogu
koolimajast Remmelga tallu,
mille valdaja oli Tiina Sucharov. Paigutati endise kaupluse
ruumidesse. Samades ruumides
asus ka Valtu külanõukogu. Raamatuid laenutas külanõukogu
sekretär Anna Raig. Laenutati
nädala sees ja teatud kellaaegadel.
Rändraamatukogud asusid
Põrsaku külas Juhani talus,
laenutas Erich Maasoo; Nurme
külas Kõpu talus, laenutas Veera
Avasalu. Peale selle viidi raamatuid vanematele inimestele otse
kodudesse.
Suuri üritusi ei korraldatud.
Klubis pandi välja raamatunäitusi.
1948. aastal asus Ferdinand
Roosimaa tööle rajooni TK
põllumajandusosakonda. Samal ajal hakkas raamatukogu
tööd juhtima Anna Raig ning
raamatukogu viidi üle Tänava
majja, kus asus ka külanõukogu. Raamatuid saatis Tallinna
Bibkollektor.
1951. a. märtsis asus raamatukogu juhataja kohuste
täitjaks Hilse Antoni t. Puuorg
(Roosimaa).
Tänava majas hakkas ruumikitsikus halvama raamatukogu
tööd. Raamatukogu allus Rapla
Kultuurihariduse Osakonnale.
Raamatuid saadeti Tallinna
Bibkollektorist tsentraliseeritud korras ja osteti arvega
kohalikust raamatukauplusest.
Raamatukogu teenindas lugejaid
iga päev kella 13.00 – 20.00ni, puhkepäev oli esmaspäev.
Suureks abiks oldi ka Tee
Kommunismile kolhoosile
majanduskampaaniate läbiviimisel loosungite, välk- ja
seinalehtede, plakatite ning
brigaadidevahelise sotsialistliku
võistluse tabelite väljapanekuga.

Raamatukogu asukohad Kaereperes
1923 – 1927 Vahtra talu
1927 – 1935 Epamardi talu
1936 – 1946 Valtu Algkool
1946 – 1948 Remmelga talu
1948 – 1972 Tänava maja (Äpari)
1972 – 1993 Kontorihoone (praegune kauplusehoone)
1993 – Kontorihoone (praegune Hoiu-Laenuühistu hoone)

Raamatukogu ülesannete hulka
kuulusid raamatunäituste ja
väljapanekute organiseerimine.
Lugejate juurdesaamiseks
koostati bibliograafilisi ülevaateid korraga kolmest-neljast
uuest raamatust. Palju korraldati
ajalehtede ühislugemisi. Kuna
tol ajal käisid ajalehed vähestel,
olid ühislugemised üsna teretulnud.
Kui Hilse Puuorg 1954. aastal
abiellus ja asus elama Lelle ning
tööle Paluküla raamatukokku,
töötas raamatukogus lühikest
aega Hilja Laurimaa Rapla
Rajooni Rahvaharidusvõrgust.
Valtu raamatukogu sai taas
juhataja 1955. aasta 4. veebruarist, mil tööd alustas Aino
Ellermaa. Raamatukogu allus
Rapla Rajooni TSN TK Kultuuriosakonnale. Finantseeris Rapla
Küla TSN Täitevkomitee.
Raamatukogu sai Tänava
majas omaette ruumi koos
lugemistoaga, kus olid Valtu
esimene televiisor, piljardilaud,

lauamängud jne. Ruumi kasutati
veel koosolekute ja ajaviitekohana.
Raamatukogu juhataja Aino
Ellermaa oli väga tänulik tolleaegsele kolhoosi esimehele
Viktor Tiidemannile, kelle eestvõttel muretseti raamatukogule
uued ruumid ja palju inventari.
1958. a. lõpetas Aino Ellermaa
oma töö raamatukogus ja tema
asemele suunati raamatukogu
juhatajana tööle äsja Tallinna
Kultuuriharidusala Kooli lõpetanud Laine Sinisalu (Laurimaa).
Hoogustusid kirjandusürituste
läbiviimised, kirjanduslikud
kohtud ja kirjanduslikud karnevalid. Raamatufondi ja kataloogide kujundamine sujus
hästi. Juhataja asus omandama
kõrgharidust kaugõppes.
Kui Laine Laurimaa suundus
1968. aastal tööle Rapla Kesk
raamatukokku metoodikuks,
võttis tema ülesanded Valtu
külaraamatukogus üle Luule
Sinisalu (Bortnikova). Luule

Rapla rajooni Valtu külanõukogu raamatukogu uus lugemissaal
Äparil. Valtu Algkooli direktor Aino Suviste loeb kolhoosnikele N.
S. Hruštšovi aruannet Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei 20.
kongressil. Fotol paremalt: põllutööline Leida Piirioja, õpetaja ja
kolhoosiklubi juhataja Osvald Ellermaa, raamatukogu juhataja Aino
Ellermaa, õpetaja Naima Kadakas, aseesimees Arnold Jõulu, zooteh
nik Johannes Saia, ?, õpetaja Saima Titt ja maanoor Vaike Piirioja.
			
Foto: EFA.204.0.8860
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Bortnikova töötas raamatukogus 52
aastat, kuni aastani 2020.
1972. a. kolis raamatukogu
juhataja kohusetäitja Milvi Paeste
raamatukogu vastvalminud kauplus-söökla-kontorihoonesse.
1977. a. loodi Valtu Raamatusõprade Klubi Varak, mis tegutseb
praeguseni. Liikmeid selles klubis
hoiab koos kirjandushuvi ja lugemissoov. Raamatukogu ja Varaku
korraldusel toimus palju ekskursioone kirjanduslikesse paikadesse
Eestis, Lätis, ka Venemaal.
1993. aastast asub raamatukogu
endise ühismajandi kontori ruumides, teisel korrusel. Algul kahes
väikeses ruumis, kuid alates 2003.
aastast raamatukogu jaoks ümber
ehitatud ruumides.
2001. a. nimetati Valtu külaraamatukogu Valtu Rahvaraamatukoguks. Kasutusele võeti paljundusmasin, aasta hiljem lisandus
printer. Omaalgatuslikus korras
loodi interneti püsiühendus.
2003. aastal saadi kogule kaks
arvutit ja interneti püsiühendus.
2005. aastal võeti kasutusele
elektrooniline laenutusprogramm
URRAM. Nüüdseks on see välja
vahetatud programmiga Riks.
Tööle asus raamatukoguhoidja-infotöötajana Signe Mürkhain, kes
aastatel 2012-2019 töötas Valtu
Raamatukogu juhatajana.
Valtu Raamatukogus on toimunud väga palju erinevaid sündmusi,
kus külaliseks kirjanik või poliitik,
mitmeid reisimuljete õhtuid, kus
kuulati meenutusi reisidest, vaadati
slaide. Korraldati lastelaagreid
lugemishuvilistele, kus kahe päeva
vältel joonistati, luuletati, mängiti,
deklameeriti, kiideti tublimaid,
innustati ja toitlustati, magati
põrandal.

Uue asukoha ootuses
Ühe meeldejäävama kirjandusüritusena meenub kevadine päev, mil
loeti kaanest kaaneni läbi raamat
„Kevade”, esitati rahvalaule, valmistati toite ja söödi, kuulati ja
meenutati menufilmis nähtut.
Valtu Raamatukogu 95. sünnipäeva ürituste raames toimus
raamatukogus ja seltsimajas ühe
armastatud kirjandusteose „Tõde ja
õigus” 1. köite ühislugemine. Loeti,
kuulati, tehti fotosid. Selle sündmusega tähistati ka autori A. H.
Tammsaare 140. sünniaastapäeva.
Alates 2020. aasta 1. jaanuarist
on Valtu Raamatukogu Kehtna
Raamatukogu haruraamatukogu.
Raamatukogus töötab raamatukoguhoidjana Signe Mürkhain.
2020. aasta seisuga on raamatukogu teeninduspiirkonnas 853
elanikku, kogus on üle 12 000
teaviku. Raamatukogu teenuste
kasutajate arv on 321, lugejaid 267.
Eelmisel aastal külastati raamatukogu 8524 korral. Uusi raamatuid
lisandus 364, lugeda pakume 33
nimetust ajakirju ja kümme nimetust ajalehti. Valtu Raamatukogu
on lugejasõbralik, siin toimuvad
sündmused nii suurtele kui ka
väikestele ja elatakse uue maja
lootuses saada taas naabruses asuva
koolimaja tiiva alla.
Signe Mürkhain,
Valtu raamatukoguhoidja
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Raamatukogu tunnustas tänukirjaga
Kehtna Raamatukogu
tänas toetajaid, lugejaid ja
koostööpartnereid, keda
me vajame, kelleta me
hakkama ei saa ja kellest me
sõltume. Kokku jagasime
raamatukogupäevade ajal
toimunud tänuüritusel välja
79 tänukirja. Tänuüritus
peeti 28. oktoobril Kehtna
Põhikooli saalis.
Raamatukogu on kogukonnas koht,
mis tõmbab ligi raamatutega, kus
toimub põnevaid ettevõtmisi ja kuhu
iga inimene on alati oodatud. Nii
toimides soovisime innustada lapsi
suvel lugema mängulisemas vormis
- raamatubingoga, milles nurkade ja
diagonaalide jagu raamatute lugemise
eest jagasime maiuseid ja täismänguni
jõudnud lapsi premeerisime 20-eurose
kinkekaardiga.
Seda kõike tänu ettevõtetele, keda
vajasime, et katta auhinnalaud. Suur
aitäh teile, Kehtna Mõisa OÜ, Eesti
Tõuloomakasvatajate Ühistu, Vindor
OÜ, Tavex OÜ, Jerwencato Bistro,
Kaire Magus Maailm, Rapla Tarbijate
Ühistu ja Minna Sahver OÜ. Kokku
andsime välja 77 auhinda. Tänukirjaga
tunnustasime 11 paremat last koos
lapsevanemaga.
Laste kõrval soovisime tänavu
esile tõsta ka meie kirglikke lugejaid,
kelleta üks raamatukogu kohe mitte

Järvakandi Raamatukogu hoidja Aita Kadakas võtab Silvi Lukjanovilt tänukirja vastu. Aita kohta on kaastöötajad öel
nud: „Meeskonnatöötaja, kes hindab oma töökaaslasi kõrgelt. Paistab silma oma sõnaosavusega ja nakatava naeruga.“

Foto: AARE HINDREMÄE

kuidagi hakkama ei saa. Kes lisaks
ohtrale lugemisele aitavad raamatukogutöötajal hoida silma peal ka
ilmuvatel raamatutel. Nii tõime igast
raamatukogust esile viis enim raamatuid võtnud ja raamatukogu külastanud
lugejat. Jätkame koostööd!
Kelleta raamatukogu hakkama ei

saa, need on koostööpartnerid, ja
ühel raamatukogul on neid mitmeid.
Kehtna Raamatukogu tõstis tänavu
tänukirjaga esile neist 15, kellega viimase kahe aasta jooksul on tihedamalt
koostööd tehtud.
Tänuüritusel pakkusid kultuurilist
vahepala Kehtna Kunstide Kooli

tüdrukute ansamblid Ea Hargi juhendamisel.
Raamatukogu on ja jääb ja areneb
ning seda kõike tänu teile ja vaid koos
teiega.
Kohtumisteni raamatukogus!

Helkuripuu Eidaperes

Täiskasvanud
lugejad saavad
auhinnad
mängides

Teist aastat järjest ehtisime Eidapere Kultuurikeskuse ees
oleva männipuu helkuritega.
Ikka selleks, et kellel on pimedal ajal helkur puudu, saab
selle omale puu pealt võtta. Samuti on soov propageerida
helkurite kandmist ja meelde tuletada, et pimedal ajal on
väga tähtis igaühel ennast nähtavamaks teha, et juhtuks
vähem õnnetusi.
Lapsed olid ise helkureid kaasa võtnud ja osa helkureid
olid koos meisterdanud kultuurikeskuse kunstitoas käivad
noored.
Kõigile osalejatele oli pärast tänutäheks tasuta kino
“Appi, ma kahandasin oma sõbrad!”.
Loodame selle traditsiooniga jätkata ka järgmistel aastatel, et tõsta laste ja noorte teadlikkust ning oskust märgata
ka teisi inimesi.
Nii et helkurid ootavad kandjaid ja olge terved!
Katrin Jair, Eidapere Kultuurikeskuse juhataja

Silvi Lukjanov,
Kehtna Raamatukogu juhataja

Foto: KATRIN JAIR

Tähelepanu, täiskasvanute
lugem isprogrammis „Sügissärts 2021“ osalejad! 15.
novembri seisuga on teid
kokku lausa 90!
Täismängu võitjate auhinnatseremoonia toimub
kolmapäeval, 8. detsembril
kell 17.30 Kehtna Raamatukogus. Oodatud on kõik,
kes lugesid 1. detsembriks
läbi raamatubingo piletil
täismängu jagu raamatuid.
Koosviibimisel saab jagada
muljeid loetust, panna oma
õnn proovile bingos ning
nautida koosolemist.
Täpsemat infot kokkusaamise kohta jagavad raamatukogutöötajad. Sissepääsu
õhtusele üritusele tagab
koroonapassi olemasolu.
Tulekust palun anda oma
raamatukogusse teada
hiljemalt esmaspäevaks,
6. detsembriks.
Kohtumisteni
raamatukogus!
Silvi Lukjanov,
Kehtna Raamatukogu
juhataja
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Nimed marmortahvlil ehk lood Kehtna valla
mälestusmärkidest ja -kividest VII osa
Alljärgnev kirjatükk on
Jaak Pihlau kirjutatud
ja 1999. a ajakirjas
Tuna nr 4 avaldatud
artikli „Vendade Saalis
tete lugu“ lühendatud
versioon. (Toimetaja)
Eesti sõjajärgse vastupanuliikumise kõige silmapaistvam
mees oli kahtlemata leitnant
Richard Saaliste, kelle kohta liikus arvukalt legende juba tema
eluajal ja kellele on pühendatud
palju artikleid, isegi terveid
raamatupeatükke nii Kodu- kui
ka Välis-Eestis.
Richard Saaliste sündis 6.
juulil 1916 neljalapselises taluperekonnas Nurtu-Ojaäärse
külas Läänemaal. Ta põlvnes
igipõlisest põllumeeste perekonnast, kellele kuulus suur
(70 ha) hästikorrastatud talu
kaunis kohas Velise jõe ääres.
Richard Saaliste lõpetas Jäneda
põllutöökooli ja EV Sõjakooli
aspirantide klassi, saades 1940
augustis lipniku aukraadi.
1941. aastal organiseeris ta
Läänemaal metsavendade salga
ja osales lahingutes saartel ning
Virumaal, kus sai parema käe
küünarnukist haavata. Rindeteenistuseks kõlbmatuna suunati ta
Omakaitse ülemaks Hiiumaale,
kus õppis relva käsitsema ka vasaku käega, tehes seda niisama
hästi kui varem paremaga.
1944. aastal määrati ta mobilisatsiooni käigus leitnandina 6.
piirikaitserügemendi 3. pataljoni
kompaniiülemaks ja ta võttis
osa Kagu-Eesti lahingutest,
saades Lääniste all 18. augustil
1944 uuesti haavata. Lahtise
reiehaavaga viibis ta mitmes
haiglas, viimati Hiiumaal, kust
2. oktoobril, kui venelased
saarel maabusid, evakueerus
Rootsi.

Kojutulek
Sügisel 1946 tegi Richard Saaliste koos Läänemaa Omakaitse
endise staabiülema Talvariga
esimese katse mere kaudu kodumaale tagasi pöörduda, kuid
seda takistasid torm, mootoririke ja Vene piirivalvelaevade blokaad. Mõnede teadete
kohaselt oli paadis ka ajalehe
New York Herald Tribune korrespondent, kuid muud allikad
seda ei kinnita.
Teine ja edukam mereretk
toimus paar nädalat hiljem, kui
1. detsembril maabuti Saaremaa
kagurannal Kübassaare poolsaarel (mitte Sõrves, nagu vahel
väidetud). Kübassaare neemest

2014. aastal avati Põrgupõhja Retke käigus Toomas Tõnissoni valmistatud mälestusmärk. Punkrikohas
on 1999. aastast 14. detsembril saanud kokku Eidapere ja Järvakandi kaitseliitlased ja mälestanud
lahingus langenuid. Traditsioon jätkub. Samuti on punkrikohas olnud traditsiooniliselt Põrgupõhja
Retke viimane kontrollpunkt koos ülesannetega.
Foto: AARE HINDREMÄE

Richard Ottomar Saaliste.

Foto: geni.com.compeopleRichard-Saaliste

möödumisel satuti aga karile ja
Muhu kaudu mandrile jõudmiseks tuli kasutada juhuslikult
ette sattunud kalapaate. Algul
oli kavas sama paadiga nädala
pärast tagasi pöörduda (kaasa
võeti 1200 liitrit bensiini), kuid
avarii tõmbas sellele plaanile
kriipsu peale.
Kogu kuueliikmeline meeskond (Saaliste, Tarvis, Krabi,
Nurk, Tammiksalu, Mutso)
koosnes Läänemaa meestest
(kapteniks olnud Vassili Tarvis
oli pärit Muhust, kuid temagi
pere elas tollal Virtsu lähedal).
Retke peamine eesmärk oli
perekonnaliikmete ja mõnede
teiste Eestis viibivate isikute toimetamine Rootsi. Seda
küll suurema päästekaatri abil,
mis 10.-12. detsembri paiku
pidi saabuma Nõva rannikule.
Saaliste hiljem arreteeritud
kaaslaste ülekuulamisprotokollid kummutavad üldlevinud
arvamuse, et kaasa oli antud ka
raadiosaatja ning relvad.
On tõsi, et vahetult enne lahkumist kohtus Saaliste mõnede

Eesti pagulaskonna juhtidega,
kuid Ameerika või mõne muu
välisluure ülesande täitmisest
ei olnud juttugi. Tegelikult liitusid Richard Saaliste ja Talvarit
asendanud Tammiksalu reisiga
viimasel hetkel, paadiretke tegelikeks organiseerijateks olid
Eesti baptistid (Aleksander Krabi oli endine baptisti jutlustaja
Haapsalu lähedalt Asukülast).
Saaliste ja tema kaaslased
ei aimanud aga, et nende saabumisest julgeolek juba teadis
(seda nii postitsensuuri kui ka
välisluurelt saadud teadaannete
kaudu). Välisluure andmetel oli
retke üheks eesmärgiks Rootsi
toimetada Eesti baptistide juht
ja julgeolek selgitas otsekohe
välja tema isiku. Eesti MGB
2. osakonna aruandes on kirjutatud: “ENSV baptistide juht,
Lipstok Johannes Jaani p.,
kelle järgi Rootsist pidi paat
saabuma, tuvastati Haapsalu
linnas, värvati ja ühtlasi võeti
agentuurtöötluse alla.”
Julgeolek saatis nüüd otsingule mitu oma paremat
agenti, nende seas “Tasuja” ja
“Zharski”. 1947. aasta kevadel
õnnestus “Tasujal” ühelt Mutso
sugulaselt teada saada, et Rootsist on Eestisse salaja saabunud
Paul Mutso koos mitme oma
kaaslasega. Agent kohtus ka
paar korda Paul Mutso endaga,
kuid 9./10. augusti ööl Haapsalu
lähedases metsas korraldatud
haarangus pääses Mutso põgenema ja tapeti tagaajamise
käigus. Seejärel seati Mutso
tallu üles lõks ja arreteeriti
mitu Saaliste kaaslast, veidi
hiljem ka teised temaga seotud
isikud. Kokku anti kohtu alla
ja saadeti laagrisse 19 inimest,
mõned kinnipeetutest vabastati
ja värvati agentideks.

Artur ja Ilse Saaliste metsas
1949. aastal.

Foto: www.ra.eepublicTUNAArtiklid
199941999-4-Jaak_Pihlau-Saalisted

Alles hiljuti on selgeks saanud agendi “Tasuja” nimi. See
oli Leopold Ruuval, kelle värbas
isiklikult vastuluure osakonna
ülem Eduard Neelus ja kes tol
ajal töötas Haapsalu Kalakombinaadis randade inspektori
ametikohal.

Metsavenna-aastad
Richard Saaliste pääses lõksust
seetõttu, et viibis Haapsalust
kaugel ja pidas oma endiste
kaaslastega sidet ainult sidepidajate kaudu, kes tema tegelikku
asukohta ei teadnud. 1947. aasta
jooksul kohtus Richard Saaliste
paljude Läänemaa, Harjumaa,
Pärnumaa ja Järvamaa metsavendadega, kujunedes tegelikult
Lääne- ja Kesk-Eesti metsavendade üldtunnustatud juhiks.
Turvalisuse huvides ei peatunud
ta kaua ühegi metsavendade
salga juures.
Artur Saaliste vahendusel
kohtuti Vigala valla Araste
külast pärit Endel Redlichiga,
kes 1947. aasta suvel oli metsa
läinud ja rajanud RVL-nimelise (Relvastatud Võitluse Liit)
ülemaalise vastupanuorganisatsiooni. Põhimõtteliselt Saalisted

aktsepteerisid Redlichi koostatud RVLi põhikirja punkte,
kuid pidasid poolavalikku
tegutsemisviisi liiga ohtlikuks
ning ametlikult RVLi liikmeks
ennast ei registreerinud.
Suureks probleemiks jäi aga
side loomine Rootsiga. Hiljem
on väidetud, et Saaliste raadiojaam uppus koos paadiga, kuid
ta jätkas sidepidamist Rootsiga
teadmata viisil. Seda kinnitas ta
isegi mõnele tuttavale metsavennale, ilmselt soovimata neile
pettumust valmistada. Tegelikult
olidki talle mõned raadioshifrid
ja kuupäevad kaasa antud, et
võimaluse korral Rootsiga raadioühendusse astuda.
Jerleti abiga õnnestus hankida
Saksa luurajatest maha jäänud
vene päritolu Sever-tüüpi raadiojaam ja veidi raadiotööd
tundva Orase abil üritatigi 1947.
aasta kevadel Rootsiga ühendust
võtta. Katsed aga ebaõnnestusid
(võib-olla saatejaama vähese
väljundvõimsuse tõttu, võib-olla
seepärast, et Saaliste Rootsist
lahkumisest oli möödunud liiga
palju aega ja raadioseansse seal
enam ei oodatud.)
Pärast kaaslaste arreteerimist
katkestas Richard Saaliste sügisel 1947 igasugused sidemed
RVLiga ja lahkus Läänemaalt
sügavamale sisemaale Raikküla, Järvakandi, Lelle ja Käru
valla territooriumile. Talve
1947/48 veetis ta arvatavasti
Käru valla Määrasmaa küla
talus, kus elas Helje Ainsalu
nimeline noor neiu, kellega ta
äsja oli tutvunud. Metsavendade
aktsioonides Artur ja Richard
Saaliste ei osalenud, pidades
õigemaks äraootetaktikat, eeldades, et peatselt puhkeb uus
maailmasõda Nõukogude Liidu
ja lääneriikide vahel, kus ka
organiseeritud metsavendlusel
on oma roll täita.
Järgmisel, 1948. aastal kohtasid Saalisted Lelle lähedases
Riiuma talus paljusid ümbruskonna metsavendi ja illegaale,
nende hulgas ka Endel Pärna,
Elmar Saart, Evald Virkust,
Valdo Põldverit ja Sulev Hansenit. Hanseni soovitusel rajati
uus talvepunker Eidaperest
lõuna poole Reonda ja Ellamaa
küla lähedasse metsatukka talu
lähedale, kus elas Sulev Hanseni
vend Jaan.
Julgeolek jätkas muidugi
Richard Saaliste jahti. Teda
otsima saadeti palju teenekaid
agente, nende seas ka saksaaegse Haapsalu politseikomissari
abi Eduard Mursal (koodnimega
“Rändur”). Tema otsinguid ei
saatnud küll edu, kuid tal õnnestus kohtuda ühe Helmuti-nimelise metsavennaga, kes talle

tutvustas RVLi põhikirja, värbas
selle organisatsiooni liikmeks
ja kinnitas, et nende tegevust
juhib Rootsist saabunud Richard
Saaliste. Sel ajal oli julgeolekul
RVList veel vähe teada ja nii
sündis legend, nagu tegutseks
Eestis võimas põrandaalune organisatsioon nimega RVL, mille
on loonud Rootsist saabunud
Saaliste ja tema kaaslased.

Saatuslik 1949. aasta
1948/49. aasta talve veetsid
vennad Saalisted Eidapere-lähedases punkris. Kuigi nad
teadlikult püüdsid kokkupõrgetest julgeolekuga kõrvale hoida,
juhtus sellel talvel siiski üks
intsident. Richard Saaliste sattus
öösel Koogiste jaama lähedal
raudteel kõndides vastamisi
samas valvekäiku tegeva Lelle
miilitsa Õispuuga. Viimane
möödus temast, käsutas siis
ootamatult käed üles ja tulistas,
Saalistet siiski tabamata (kuul
läbis mantlikrae). Vastuseks
tulistas metsavendade juht läbi
tasku ja tabas meest kohe surmavalt. Võimud ei suutnudki
Õispuu tapjat leida, peamine
kahtlus langes Lelle lähedal
metsas end varjavale Elmar
Sopile.
Märtsiküüditamine tõi metsavendade ellu suuri muutusi.
Toiduvarude hankimine muutus
raskemaks, palju abistajaid ja
varjajaid küüditati, üha enam
metsavendi tabati või langes
reetmise läbi. Küüditamise
vastuaktsioonina ilmusid vennad Saalisted oma kodukülla
Nurtusse ja lasid maha kaks
kohalikku nõukogude aktivisti,
küüditamise peaorganisaatorit.
Märtsis arreteeriti ka Saalistega tihedalt seotud Vambola Oras
(“Vammila”), kelle ülekuulamisel KGBl õnnestus saada olulisi
andmeid Saalistete võimaliku
asukoha kohta. Saalistete tabamiseks seati sisse agentuurasi
(agenturnoe delo) “Miraaz”,
mille raamides saadeti illegaalina Rapla-Lelle-Järvakandi
piirkonda agent “Välk”, endine
Eesti Vabariigi ohvitser. Tal
õnnestus kiiresti kohalike metsavendade, nende hulgas ka
Sulev Hanseni usaldus võita ja
Riiuma talus kohtuda ka Artur
Saalistega, keda ta tundis juba
Tondi sõjakooli ajast. Arhiivis
on säilinud kümmekond agent
“Välgu” ja tema sidepidaja
“Tulbi” (kelleks oli tema naine
Asta-Virve) ettekannet, kus
antakse põhjalik ülevaade
ümbruskonnas tegutsevatest
metsavendadest, nende tegevuskavadest, varjumispaikadest ja
abistajatest.

Valla Vaatleja
Agent püüdis ka Saaliste
punkri täpset asukohta välja selgitada, kuid see ei õnnestunud,
kuna rangeid konspiratsioonireegleid järgides kutsuti sinna
vaid üksikuid äraproovitud võitluskaaslasi. Samal põhjusel ei
kohtunud Saalisted lähikonnas
ringi liikuva ja end kolonel
Sinkaks nimetava mehega, keda
õigusega peeti KGB agendiks.
Sügisel liitusid uute punkrikaaslastena Ilse Saaliste õde Erika
Kuusk, Helje Ainsalu ja Elmar
Toomingas.
Meenutab Erika Kuusk-Kask:
“Mu õde Ilse oli abielus Artur
Saalistega, kes varjas end peale
1944. aastat kodutalu lähedal
Nurme talus, samuti Lelle vallas
Riiumal. Mingit kavatsust 1944.
a. sügisel koos naisega evakueeruda neil polnud, Ilse sel
ajal haige ka polnud; mäletan,
kuidas Artur rääkis Eesti oma
valitsuse loomisest ja koos Tiefi
valitsusega Läänemaa rannikul
viibimisest.
Kohtasin teda ja Rootsist saabunud Richard Saalistet 1947.
aasta talvel, kui nad varjasid
ennast kodukülas Nurtul sigala
lakas. Toiduga varustasid neid
kaks kohalikku neiut, kelle
nimesid ma ei tea. Saalistete
vanemad olid kodutalust välja
aetud, elasid saunas. Samal
talvel suri nende ema, pojad
vaatasid matuserongkäiku pealt,
piiludes laudahoone ukse vahelt. Isa Otto suri hiljem tütre
Meeta juures Pärnus.
1949. a. märtsiküüditamine
tabas minu vanemaid, ka Meetat, mina ise pääsesin, kuna
õppisin Tallinnas Kergetööstuse
Tehnikumis. Õde Ilse varjas sel
ajal end koos mehega Eidapere
lähedases punkris, kuhu ma
samuti läksin aprilli alguses.
Seal olid ka Richard Saaliste ja
Elmar Saar. Elasin punkris paar
kuud, siis lahkusin oma tuttavate juurde Virumaal, elades
peamiselt Moel. Kui sain teada,
et kohapeal tehakse passikontrolli, tulin Eidapere punkrisse
tagasi. Seal viibis nüüd lisaks
Saalistetele ja Ilsele ka Richard
Saaliste pruut Helje Ainsalu
Kärult ja Elmar Toomingas.
Hiljem olen kuulnud, et
Toomingas varjas end varem
oma tädi juures Pärnus. Tema
naine Lilli viibis koos alaealiste
lastega lühiajaliselt küll Lelles,
kuid minu arvates polnud sellel
Eidapere punkriga mingit seost.
Helje Ainsalu oli töötanud telefonistina Kärus. Kui ta ükskord
käis Saaliste piltide ilmutamise
pärast Paides fotograafi juures,
siis ta arreteeriti ja värvati
KGB kaastööliseks. Helje andiski koostööks nõusoleku,
kuid peale vabastamist putkas
kohe metsa. Toiduga varustas
meid peamiselt lähedalolevas
Saunaaseme talus elav Jaan
Hansen, kelle vend Sulev meid
aegajalt külastas.
Ta liikus ringi koos Lõhmuse-nimelise mehega, keda hüüti
kapteniks. Naistele räägiti vähe

14. detsembril 1949 tapeti tulevahetuses:
1. Saaliste Richard Otto p., hüüdnimi Hendrik, 32-aastane, pärit Velise vallast Läänemaal, endine Omakaitse
pataljonikomandör, Stockholmi Eesti Rahvuskomitee
emissar ja Ameerika luure agent; saabus illegaalselt
Eestisse detsembris 1946.

2. Saaliste Artur Otto p., hüüdnimi Ants /Richard Saaliste vend/, 36-aastane, pärit Velise vallast Läänemaalt,
endine sõjalis-fashistliku organisatsiooni Omakaitse
pataljonikomandör.
3. Toomingas Elmar Jüri p., hüüdnimi Andres, sünd.
1908 Pärnus. Juhtis 1941. a. Nõukogude vägede taganemisel ENSV-st vastuhakku Pärnumaal Orajõe vallas;
endine sõjalis-fashistliku organisatsiooni Omakaitse
pataljonikomandör.
4. Saaliste /Kuusk/ Ilse Mihkli t., sünd. 1923. a. Läänemaal Märjamaa vallas, Artur Saaliste naine.

5. Ainsalu Helje Antoni t., sünd. 1923 Järvamaal Käru
vallas, Richard Saaliste armuke.
Elusalt tabati: Kuusk Erika Mihkli t., sünd. 1927
Läänemaal Märjamaa vallas. Ilse Saaliste õde. 1949.
a. märtsis hoidis end kõrvale väljasaatmisest ja läks
illegaaliks.
Saaliste punkrist võeti ära: 3 vintpüssi, 2 automaati, 5
püstolit ja palju padruneid
Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Minister
kindralmajor /Kumm/
15. detsembril 1949

oma asjadest, isegi seda ei teadnud, kas punkris raadiosaatja
oli või mitte. Vennad Saalisted
pidasid plaani Saksamaa kaudu
Läände põgeneda, õppisid selleks isegi saksa keelt. Detsembri
alguses said nad kuskilt teada, et
Sulev Hansen on sisse kukkunud ja otsisid metsas uue punkri
kohta, kuid ei leidnud.
14. detsembri hommikul ründas umbes 200 NKVD sõdurit
punkrit. Kohal olid ka 2-N-osakonna ülem Dmitri Taevere ja
leitnant Elmar Vertman, kes
paar päeva varem oli juhtinud
Saaliste sidemehe Hanseni kinnivõtmist ja läbi viinud tema
esimese ülekuulamise. Vertman
oli sama aasta 27. veebruaril
olnud rünnakrühma juhiks
RVLi staabipunkri hävitamisel
Pärnu-Jaagupi lähedal Ertsma
rabas, kus hukkus seitse RVLi
juhtivat liiget. Arvatavasti oli ka
tema see, kes mõlemas haarangus ruupori kaudu eesti keeles
ümberpiiratuid allaandmisele
kutsus.
Neid märkas esimesena
väljas viibinud Richard Saaliste,
kes oma konest avas vastutule.
Ta langes verisena punkri ukse
juures. Artur Saaliste käskis
meil kõigil tagaaknast väljuda
ja minema hiilida, esimesena
väljus Elmar Toomingas. Ta
võttis endaga kaasa ka punkri
ukse juures vaakuva Richardi,
öeldes: “Mina oma venda nende
kätte ei jäta.” Kõik teised, peale
minu, said pihta juba metsas
punkrist eemal olles. Mingit
marutuld seejuures polnud.
Minu juurde jooksis pilusilmne sõdur ja lõi püssipäraga pähe.
Siis ilmus kohale keegi eestla-

sest julgeolekumees, kes takistas edasist peksmist ja kutsus
kohale NKVD velskri. Ta suhtus
minusse heatahtlikult ka hiljem,
tema nimi oli vist Tilling. Mind
viidi Eidapere jaama lähedal
seisva sõjaväeauto juurde, minu
ees lohistati jalgupidi Richard
Saaliste surnukeha, mis visati
autole, ja kuhu upitati ka mind.
Mis mahajäänud tapetutest sai,
seda ma ei tea. Hiljem räägiti,
et nad olevat heidetud punkri
juures olevasse kaevu, kuid
kui me seal 1992. a. käisime,
siis mingeid inimluid me küll
ei leidnud. Võib-olla maeti nad
kusagile lähedusse.
Mind viidi kõigepealt Pärnusse, kuid sõidutati paari tunni
pärast edasi Pagarisse. Olin seal
kaks kuud, algul kuulas mind
üle keegi juut, kes pidevalt
ähvardas ja rusikaid viibutas.
Hilisem ülekuulaja oli palju
viisakam. Lõpuks loeti ette
kohtuotsus: 10 aastat sunnitööd.
Vangilaagrist vabanesin 1957.
aastal.”
Jääb veel lisada, et ainult kaks
kilomeetrit eemal soo ääres asus
teine punker, kus samal ajal viibisid Evald Virkus, Ilmar Luus
ja Kalju Hanniotti. Kuuldes tulistamist, põgenesid nad kiiresti
eri suundades. Virkus varjas end
Lelle lähedal talus ja arreteeriti
peatselt, nii nagu kümned teisedki Saalistega seotud isikud.
Nende ühine kohtutoimik sisaldab 24 nime (nende hulgas ka
Vambola Oras, Erika Kuusk ja
Sulev Hansen). Hanniotti tabati
oktoobris 1950, Luus oktoobris
1951, mõlemad mõisteti surma.
Kaua Saaliste punkris elanud
Elmar Saar viibis sel ajal mujal

ja tabati “Suure rongiröövi” ühe
peaorganisaatorina 1951. aastal
ning mõisteti samuti surma.
Hansenil ei õnnestunudki KGB
haardest lahti rabeleda ja pärast
vabanemist 1957. a värvati ta
agendiks “Olev”.
Agendi “Välk” õige nimi on
Adolf Lõhmus, sündis 1908.
aastal Valgamaal Soorus. Pärast Tondi sõjakooli lõpetamist
suunati ta 1932. aastal soomusrongide rügementi Tapal, kust
aga nooremleitnandina 5 aastat
hiljem teenistusest vabastati.
Põhjuseks oli skandaal ohvitseride kasiinos, kus Lõhmust
süüdistati vägistamises, kaasteenijatelt raha väljapetmises
ja muus. 1941. aastal oli ta
omakaitseleitnant Petseris, hiljem teenis Saksa armees, muu
hulgas õppejõuna Newenklau
ohvitserikoolis Praha lähedal,
kus kandis obersturmführeri
paguneid.
Julgeoleku 2-N osakonna
agendiks värvati ta 19. aprillil
1948. Veidi hiljem värvati agendiks-salainformaatoriks “Tulp”
ka tema naine Asta-Virve (sündinud 1922, neiupõlvenimega
Krüger), kes tegutses peamiselt
tema sidepidajana. “Välku”
kasutati hiljem paljudes vastutusrikastes operatsioonides
(1953. aasta järel kandis ta
uut varjunime “Täht”). Muu
hulgas oli tema see, kes koos
teise agendiga “Võsa” unerohu
“Neptun” abil 1954. aastal
aitas kinni võtta Pärnumaa
metsavennad Edgar Saaliste ja
Hendrik Ensaare, kes hiljem
surma mõisteti.
Ta saadeti ka laagrist vabanenud Otto Tiefi juurde, võitis kiiresti endise riigimehe usalduse
ja lubas Tiefi koostatud mahuka
käsikirja Soome kaudu Rootsi
toimetada, mida ta muidugi ei
teinud (viis selle hoopis Pagari
tänavale). Adolf Lõhmus arvati
arhiivagendina reservi 1960.
aastal ja ta suri Tallinnas 1980.
aastal.
Kuhu Richard Saaliste ja
tema kaaslased on maetud,
sellest julgeolekuarhiivid vaikivad. Arvatavasti jäeti tema
neli kaaslast Eidapere metsas
punkri juurde mulla alla, kuna
metsavendade juht ise puhkab
kuskil nimetus hauas Pärnus.
Mõni veel elav KGB ohvitser
võiks sellest rääkida, kuid on
vähe lootust, et nad seda kunagi
veel teevad.
Punkri asukoha tähistasid
esimesena 1992. a. suvel Erika
Kask, E. Toominga poeg, pojapoeg, Bruno Karro ja Aleksei
Argel. Tähistuseks oli väike
kasepuust rist A. Saaliste, I. Saaliste, H. Ainsalu ja E. Toominga
nimedega (nende surnukehad
jäid punkri juurde).
1997. a. suvel otsisime KL
Eidapere rühma liikmetega
punkrikoha uuesti üles. 1999.
aastal valmistasime noorkotkastega uue risti ja valmis ka uus
nimetahvel, kuhu oli lisatud R.
Saaliste nimi.

Ettevaatust !
Ohtlikud kaevud
Aeg-ajalt on meedias olnud juttu lahtistest aukudest
ja kaevudest, mis on ohtlikud nii inimestele kui ka
loomadele. Kui sellist ohukohta kuskil märkate, tuleks
võimalusel auk või kaev kohe kindlalt katta. Reeglina
on maal omanik ja lahtine auk või kaev kuulub omandi
juurde ja maaomanikul tuleb see oht kõrvaldada. Lisaks
omandiõigustele on olemas kohustused - ka kohustus
tagada ohutus. Kui märkate ohtu, palun teavitada võimalusel omanikku ja ka näiteks kohalikku omavalitsust,
kes korraldab vahetu ohu korral augu või kaevu katmise.
Aga on veel üks oht! Kaevud ja augud, mis on
kaetud näiteks puitlaudisega, muutuvad aja jooksul taas
ohtlikuks, sest puitkaaned mädanevad. Näiteks hoiatav
juhtum Palukülas 6. novembril. Kaks inimest liikusid
metsatukas, mis on ka vana talukoht. Selle talukoha kaev
oli maapinna tasandil kaetud laudisega, laudis oli kaetud
lehtedega. Mitte miski ei viidanud sellele, et lehtede all
võib olla 5-6 meetri sügavune kaev. Inimene kukkus
läbi pehkinud laudise kaevu, õnneks kaaslane mitte.
Tema sai kutsuda abi ja inimene aidati kaevust välja.
Kõik läks ju üldiselt veel õnnelikult. Tänaseks on kaev
metallvõrguga kaetud.
Aga oleks võinud minna ka teisiti, kui inimene oleks
olnud üksi, siis seal kaevus külmas vees väga kaua
inimorganism vastu ei pea, telefoni ei pruugi olla või pole
levi. Kukkumisel võivad tekkida vigastused. Tagajärg
võib olla fataalne.
Seega kõik, kes te liigute looduses, kus võite sattuda
ka vanade talukohtade territooriumile või mahajäetud
ehitiste juurde, palun olge ettevaatlikud!
Omanikud, palun kandke enda omandi eest hoolt. Palun arvestage ka sellega, et kui juurdepääs pole takistatud
ja avad on sulgemata, on õnnetusjuhtumi korral tegemist
eeldatavasti vigastuste või surma põhjustamisega
vastavalt karistusseadustikule! Aga inimelu ei too tagasi
ka karistus.
Hans-Jürgen Schumann, ehitusspetsialist
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Tehnikaringi aasta kokkuvõte
Kehtna Kutseharidus
keskuses tegutsev
tehnikaring võtab
hooaja kokku. Tipphet
kedeks olid rallidel
osalemine ning uued
garaažiruumid koos
sisustusega.
Huviringi tegemisi jagavad
Markus Laurimaa, Artjom
Kudrjavtsev, Markus Männik
ning juhendaja Mati Männa.
Laurimaal läks enda sõnul
hooaeg tegusalt ja töiselt, sest ta
alustas uue auto ehitamist. Sõitude ja auto vastupidavuse pool
oli samuti hästi – ühel korral ka
poodiumikoht. Samas vajaks
kindlasti arendamist nii autode
kui ka sõidu tehniline pool.
Huviringis on tema meelest
meeldiv seltskond ja on üleüldse
tore, et selline asi nagu autoralli
huviring Kehtna vallas on.
Kudrjavtsevi hooaeg algas
suve keskel, kui pärast Saaremaa rallit sai ta endale viga
saanud auto. Tema esimesel,
Lääne-Eesti rallil sai ta sõita
ühe katse ja teise katse alguses
hakkas auto imelikult toimima.
Teise katse keskel sai mees aru,
et roolilatt oli purunenud ja ralli
katkes. Uuel hooajal alustab ta
aga auto ehitamist ning proovib
lõppu jõuda. Huviringi selts-

Markus Laurimaa autot hooldamas. 			

kond on tema meelest meeldiv
ja abivalmis. Ka rallidel on
noormehe sõnul meeletult tore,
sest saab nalja ja on põnevust.
Arendamist vajab aga tehniline
pool.
Männik oli sel hooajal mehaanik ja ta hindab seda aastat
keerukaks, sest autod ei tahtnud
koostööd teha. „Seltskond on
meil kokkuhoidev ja pühapäe-

Veebipõhine küsitlus
Esmaspäeval, 15. novembril kell 10 algas veebipõhine küsitlus, mis puudutab sportimise ja liikumisharrastuste võimalusi ning nendega tegelevaid inimesi
Kehtna vallas.
Küsitluse eesmärk on saada ülevaade, millised on
Kehtna valla inimeste harjumused seoses spordi harrastamisega ning ootused Kehtna valla spordiga seotud
avalikele üritustele ja ka sporditaristule.
Teine eesmärk on koostada Kehtna valla spordiharrastajate andmebaas, mis aitab tulevikus edastada sündmuste kohta otseinfot või kaasata huvilisi valdkonnaga
seotud tegevustesse.
Küsimustele vastamiseks ei pea olema professionaalne sportlane. Ootame infot igalt liikumissõbralt,
olenemata vanusest! Küsitlus kestab 15. detsembrini.
Küsitluse leiab Kehtna valla spordiportaalist sport.
kehtna.ee või kui soovid alustada ankeedi täitmist kohe
nutitelefoniga, skaneeri artikli juures olev QR-kood.
15. novembrist kuni 15. detsembrini loositakse igal
nädalal kõigi küsitluses osalenute vahel Facebooki
ürituse lehel video vahendusel kolm lahedat auhinda.
Igaüks saab võita ühe korra. Uuringu läbiviimisel
järgime kõiki häid uuringutavasid, mille oluline osa on
ka vastajate õiguste ja konfidentsiaalsuse kaitse. Kehtna
Vallavalitsus on isikuandmete vastutav töötleja.
Artur Ojasalu, Kehtna valla
spordi- ja noorsootööspetsialist

Küsitlusele vastami
seks kasutage seda
QR-koodi.

Foto: erakogu

viti tööd jagub,“ võtab ta hooaja
kokku.
Juhendaja Mati Männa on
väga rahul huviringi loomise
üle, kuna pärast kolmandat
aastat toimib automotoklubi
suurepäraselt. „Kindlasti on
suur abi Ardo Mürkhainist, kes
aitab asja vedada. Oleme saanud
töökoja ruumid ja puhkeruumid,“ ütleb Männa, viidates

sellele, et 2021. a märtsis koliti
uutesse töökoja tehnikaga sisustatud ruumidesse, varem
oldi Kehtna KHK õppetöökoja
ruumides. Nüüd on töökojas
nelja auto kohad ja samapalju
masinaid just huviringil ongi.
Tehnikaringis on hetkel 12
liiget ja neli autot (juhendaja
autoga kokku viis). Tänavu
osaleti kuuel võistlusel. Raplamaa rahvarallil lõpetasid kõik
neli autot ja Laurimaa tuli oma
klassis kolmandaks. Pandivere
rahvaralli lõpetas neljast kolm
ja esimest korda sõitsid Villem
Link ja Helen Link. Lääne-Eesti rahvarallil lõpetasid neljast
kolm. Kihelkonna rahvaralli
lõpetasid kolm autot kolmest
ning Laurimaa oli oma klassis
neljas. Läänemaa rahvarallil
lõpetas kolmest autost üks ning
Hiiumaa rallil ei lõpetanud
keegi.
„Minule isiklikult meeldis
viimasel rallil see, et kõik katkestasid, kuid olime kõik rõõmsameelsed ja tuju langust ega
negatiivset suhtumist polnud.
Väga äge ja ühtehoidev tiim
on meil, mis teeb mind väga
õnnelikuks ja viib arusaamale,
et teen õiget asja,“ ütles Männa.
Huviring tänab: Kehtna vald,
Kehtna Kutsehariduskeskuse
tehnika- ja arenguosakond,
Hille Toompuu, Rodnas OÜ,
Dageron, Isamaa Erakond.
Mariliis Vest

KIRIKUTEATED
Rapla Maarja-Magdaleena kirikus:
Laupäeval, 27. novembril kell 18 advendialguse kontsertpalvus koos jõulurahu väljakuulutamisega, millele järgneb tulede
süütamine linna jõulupuul kiriku pargis
Pühapäeval, 28. novembril kell 12
I advendi armulauaga jumalateenistus,
laulab koguduse segakoor
Pühapäeval, 5. detsembril kell 12 II advendi sõnajumalateenistus, peab Juuru koguduse diakon Kristjan Paju
Pühapäeval, 12. detsembril kell 12 III advendi armulauaga
jumalateenistus; kell 10-14 pastoraadis koguduse
käsitööringi jõulu näitusmüük, Inglisaalis kohv ja piparkoogid
Pühapäeval, 19. detsembril kell 12
IV advendi armulauaga jumalateenistus,
laulab Kabala segakoor;
kell 18 Raplamaa noortekollektiivide jõulukontsert
Kehtna Peetri kirikus:
Pühapäeval, 28. novembril kell 15
I advendi armulauga jumalateenistus
Jõululaupäeval, 24. detsembril kell 15
jõuluõhtu jumalateenistus
Järvakandi Pauluse kirikus:
Pühapäeval, 5. detsembril kell 15
II advendi sõnajumalateenistus, peab Juuru koguduse
diakon Kristjan Paju
Pühapäeval, 19. detsembril kell 15
IV advendi armulauaga jumalateenistus
I jõulupühal, 25. detsembril kell 15 jõulujumalateenistus
armulauaga

Andrus Metsma
22.08.1956 – 7.11.2021

Andrus Metsma sündis 22.08.1956 Simunas. Lapsepõlves said alguse tema kaks suurt kirge: rongid ja
kalad. Ta lõpetas Nõo keskkooli ning jätkas siis EPA-s
zootehnika teaduskonnas. Andrus armastas reisimist.
Kuumas Usbekistanis kohtus ta 1988. aastal Kristaga.
Sama aasta jõululaupäeval abielluti ning edasi loodi
ühine kodu Eidaperre.
1993. aastal sündis perre tütar Greete. Isaks saamine
muutis Andruse maailma. Perekond oli talle olulisim,
tütar tähtsaim kõigist.
Kindla suuna tööelus leidis Andrus 2000. a alguses,
kui alustas õpetajakutse omandamist ja asus tööle
Eidapere Põhikoolis. Alates 2001. aastast töötas ta
Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis ning seal loodud
materjale ja kursuseid pidas ta oma elutööks. Tema
loodud virtuaalsed õppevahendid aitavad ka edaspidi
kolleege ning õpilasi. Veel sel suvel lõpetas ta tudengina
ümberõppe Tartu Ülikoolis.
2009 sai Andrusest Kehtna valla aasta õpetaja. Seda
tunnustust hindas ta väga. Kehtna KHK-s alustas Andrus 2015. a loodusainete õpetajana, sel õppeaastal oli ta
ka matemaatikaõpetaja ning Rapla TG õpilastele, kes
Kehtnas jätkasid, füüsika-, bioloogia- ja keemiaõpetaja.
Andrus ei unustanud kunagi oma lapsepõlvekodu
ja vanemaid. Pikad vestlused isaga, kes on elupõline
pedagoog ja koolijuht, aitasid Andrusel kui mitte mõista
probleeme haridusmaastikul, siis otsida lahendusi või
olukorraga leppida. Pedagoogitööd tegi ta südamega.
Õpilased mäletavad kindlasti legendaarset lauset: vanajumala ja Andrus Metsma abiga saate ikka hakkama.
Õpilaste poolt oli ta hinnatud nii õpetajana kui ka
vanema ja elukogenud sõbrana. Armastatud elutöö
ei lubanud jääda pensionipõlve pidama ja veel sel
sügisel töötas Andrus kolmes koolis, kuni raske haigus
teekonna katkestas.
Kehtna Põhikooli direktor Reigo Ginter: Andrus
oli väikeklasside lemmikõpetaja. Tema sooja olekut
õpilaste suhtes oli tunda juba koridoris, kus ta tihtilugu
õpilastega vestlema ja nalja viskama jäi. Kordagi
ei kuulnud ma teda õpilaste peale häält tõstmas või
ärritumas. Oma hingelt ja suhtumiselt jäi ta ka ise lõpuni
nooreks. Eelmisel õppeaastal oli Andrus näiteks üks
esimestest õpetajatest, kes oli valmis tegema kodusest
isolatsioonist videotunde. Ta oli hea näide, et vanus on
vaid number passis ja hea pealehakkamisega pole ükski
raskus ületamatu.
Andrust jäävad mäletama tema pere, kolleegid ja
sõbrad läbi aegade, endised ja praegused õpilased.

Valla Vaatleja
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Cristofer-Remi Kaal
Elli-Mia Kivi

ÕNNITLEME
99
Helmi Põllumets
94
Naima Juhkama
93
Ilmar Vaiksaar
Helje Orumäe
Einvald Nõulik
91
Valve Välja
Salme Nega
80
Rein Priks
Vello-Rein Valdstein
75
Anatoli Riippinen
Lea Kalam
Helga Meeman
70
Milvi Edel
Merle Hannust
65
Aare Gilden
Ervin Rohtla
Mairut Tuhkanen
Kaja Asuküla
Enn Viitkar
Sirje Zahkna
60
Riho Kontkar
Lily Umbsaar
Helmar Seinpalu
Rein Tamme
Juta Maasoo

MÄLESTAME
VALTU RAHVAGA
TEATRISSE

Ühiskülastused teatrisse, kontserdile:
E, 29. nov. Endla etendus “VAADE SILLALT”
Paides
K, 1. dets. Linnateatri etendus “LAPSED” Salmes
P, 5. dets. Märt Avandi stand-up “40” Raplas
L, 11. dets. VIINI FILHARMOONIA STRAUSSI
ORKESTRI kontsert Alexela kontserdimajas
N, 16. dets. “IGATSUSE RAPSOODIA”
Draamateatris
R, 7. jaan. 2022 UUSAASTAKONTSERT Alexelas
N, 13. jaan. muusikalikontsert “MEMORY 2022”
Estonias (viimast korda)
P, 6. veebr. ballett “LOUIS XIV - KUNINGAS
PÄIKE” Estonias
Piletid tellige Helgilt telefonil 5394 1539.

KUULUTUSED
Aiapäkapikk. Puudelangetus ja saagimine, võsatööd, ehitustööd, erinevate trasside ja septikute
paigaldus, kaeve- ja planeerimistööd miniekskavaatoriga ja PUKSIIRABI teenus. Tel 555 38 380
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee
Erinevad niitmis- ja haljastustööd, suurte puude
langetamine ja võsa eemaldus. Tel 5620 8269
Autoromude tasuta äravedu ja registrist kustutamine. Tel 5370 2052

VHS kassettide,
diapositiivide,
fotonegatiivide ja fotode
digitaliseerimine.

Info tel 511 7345

Arvo Jõema
Andrus Metsma
Hugo Vaarmets
Jaanus Ojalind
Linda Pregel
Eha Pundi
Taima Ilistom
Evi Piirimaa
Inge Kukšinov
Malle Verrev

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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Pilet eelmüügist 15 €/kohapeal 17 €
Piletid müügil Piletilevis, Järvakandi raamatukogus ja
telefoni teel 5199 5344

Metsakeskus.ee

Rapla 91,3
IGAL TÖÖPÄEVAL KELLA 11-12

AKTUAALNE
RAPLAMAAL

Vaatleja
alla

Väljaandja: Kehtna Vallavalitsus (Pargi 2, Kehtna 79001)
Toimetaja Aare Hindremäe, e-post vallavaatleja@gmail.com.
Tootja Kredor OÜ
Tehniline teostus Nädaline OÜ. Trükk AS Printall. Tiraaž 2800

Detsembrikuu lehe materjale
ootab toimetus 13. detsembriks
Toimetusel on õigus lugusid toimetada ja lühendada

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

Valla leht internetis https://kehtna.kovtp.ee/
kehtna-valla-infoleht-valla-vaatleja
www.facebook.com/kehtnavald

