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Järvakandis avati klaasvahtkillustiku tehas.
Foto: AARE HINDREMÄE
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Kehtna valla parimad koolilõpetajad
Kehtna valla parimaid koolilõpetajaid
ja nende vanemaid tänati sellel aastal
21. juunil Eidaperes. Vallavanem Tanel
Viks kiitis tublisid noori inimesi ja soovis
õigeid valikuid edaspidiseks. Lõpetajaid
peeti meeles vallavanema tunnuskirja
ja meenega. Kauni kontserdiga tervitas
parimatest parimaid lõpetajaid ja nende
vanemaid Hanna-Liina Võsa, suupistelaua eest kandis hoolt Jerwencato Bistro.

Kehtna Põhikoolis on üks eriline klassiruum,
mille uksel ilutseb Ukraina lipu värvides süda.
Valla Vaatleja paotas selle ukse.
Foto: AARE HINDREMÄE

Katrin Velleste, abivallavanem
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Esireas vasakult: Karoliina Kozlova,
Liisa-Lota Kaal, Laura Koit, vallavanem
Tanel Viks, Eleri Andok, Liselle Karjane ja
Marit Toomla. Teises reas vasakult: Fridebert Võrk, Katariina Jakimenko, Annabel
Nüganen, Elisabet Kokk ja Krislin Kalle.
Tagareas vasakult: Johanna Rasmann,
Angelica Jorš, Mart Villig, Nikita Mežov,
Liisa Kukk ja Katriina Läll.
Foto: HEIVI ÄÄRMA

Kehtna Klubi juhatajal Sigridil oli Eidapere
perepäeval tööd palju. Umbes 50 nägu läksid
koju uute maalitud nägudega. Foto: KATRIN JAIR
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Kehtna valla koolide
parimad lõpetajad
Kehtna Kunstide Kool:
Kirke Reimal
Laura Koit

Eidapere Kool:

Elisabet Kokk - väga tubli

Järvakandi Kool:

Kertu Reimal - kiitus
Liisbet Uusen - kiitus
Annabel Nüganen - kiitus
Liisa-Lota Kaal - väga tubli
Katariina Jakimenko - väga tubli
Fridebert Võrk - väga tubli
Kehtna valla uued kodanikud koos vanematega Järvakandi Kultuurihallis.

Valtu Põhikool:
Foto: AARE HINDREMÄE

Hõbelusikapidu
25. mail peeti Hõbelusikapidu 2021. aastal Kehtna vallas
sündinud laste auks Järvakandi
Kultuurihallis. On ülimalt hea
meel, et seekord oli väikesi
vallakodanikke üritusel osalemas üllatavalt palju. Vallavanem
Tanel Viks soovis oma tervituskõnes pisikestele imearmast
lapsepõlve ja vanematel soovitas
võtta rohkem aega oma laste

jaoks. Hõbelusikapidu Kehtna
vallas on juba üheksateistkümne
aasta pikkune traditsioon.
2021. aastal sündis Kehtna
valda 50 last, keda on ligi
kolmandiku võrra enam kui aasta
varem. Kehtna Raamatukogu
direktor Silvi Lukjanov märkis
oma tervituses, et nii nagu
eelnevatel aastatel, nii saavad
lapsed ka seekord kultuuriminis-

teeriumi ja Eesti Lastekirjanduse
Keskuse raamatu „Pisike puu“.
Loodetavasti suudab see imearmas raamatuke äratada suure
lugemisarmastuse.
Kui hõbelusikad jagatud,
said kõik veidi keha kinnitada,
lapsed mängunurgas lustida ja
Kiisu-Miisu meisterdas kõigile
soovijatele õhupallidest lillekesi.
Neid, kel üritusel osaleda

polnud võimalik, ootame oma
lusikale ja raamatule järele Kehtna vallamajja või Järvakandi
teenuskeskusesse. Kindlasti on
vajalik eelnev kokkulepe.
Soovin väikestele vallakodanikele mõnusat avastamisrõõmu
selles imetabases maailmas. Vanematele rõõmu ja kannatlikku
meelt!
Katrin Velleste, abivallavanem

Krislin Kalle - väga tubli
Katriina Läll - väga tubli

Kehtna Põhikool

Kiitusega:
Eleri Andok
Angelica Jorš
Liselle Karjane
Liisa Kukk
Siret Leinasaar
Johanna Rasmann
Marit Toomla
Väga tubli:
Karoliina Kozlova
Nikita Mežov
Dagne Oidsalu
Hanna-Liisa Õispuu
Mart Villig
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Võidupüha
tähendus
tänases
kontekstis
Jaanipäeva eelset ja suvise pööripäeva
järgset päeva otsustati tähistada võidupühana alates 1934. aastast. Sellega
tähistatakse Eesti võitu Võnnu lahingus
Landesveeri üle 23. juunil 1919 ja see
on ka “eestlaste kõigi aegade võitude ja
võitluste mälestuspäev, meenutamaks
Lembitu päevil alanud lakkamatut võitlust eesti rahva olemasolu ja poliitilise
vabaduse eest” (Eesti Vabariigi valitsuse
otsusest 1934). See on meie rahva üks
olulisemaid pidupäevi Eesti Vabariigi
aastapäeva kõrval.
Käesoleval aastal on sellel päeval
ka teistsugune tähendus - möödub neli
kuud päevast, mil Venemaa alustas
sõda Ukraina vastu. Veebruaris-märtsis
kaasnes sellega Eesti elanike suurem huvi
anda oma panus riigikaitsesse - inimesed
hakkasid astuma senisest aktiivsemalt
Kaitseliitu ja Naiskodukaitsesse.
Hakati mõtlema üksikisiku ja perekonna tasemel, kas mina ning mu lähedased
on valmis juhuks, kui kõik meid ümbritsev ei toimi enam tavapäraselt. Mis
juhtub siis, kui ei ole elektrit, kui kraanist
ei tule vett ja politsei, pääste või kiirabi ei
saa reageerida enam tavapärase kiirusega,
kui üldse.
Ukraina näitel näeme, et hakkama
saavad ning teisi aidata saavad need, kes
on ise valmis ja kellel on selliseks juhuks
ka plaan, oskused või vähemalt teatakse,
kellelt tuge oodata või kes võivad abi
vajada.
Kriisi puhuks on erinevaid plaane maakonna ja valla tasandil. Aga kui ülevalt
alla tugi on häiritud? Kelle juurde tädi
Maali peaks minema juhul, kui elektrit ei
ole, kellel on vändaga kaev, kellel traktor,
kes oskab anda esmast arstiabi ja kelle
majas on vana hea ahi, mis soojendab ka
elektri puudumisel?
Need teemad peab kogukond ise läbi
mõtlema ja kaardistama. Kerksus ehk
ühiskonna võime kiiresti toimida ja/või
taastuda negatiivsete ilmingute mõjudest peab olema võimalikult rohujuure
tasemel ning autonoomne. Lisaks sellele
abile, mida saame valla poolt pakkuda.
Rapla maakonna turvalisuse nõukogu
koos Kehtna vallaga kutsuvad kõiki
kogukondi kaardistama oma võimalusi
toimetulekuks kriisiolukordades. Kehtna
valla kodulehelt leiate kiirlingi uudisele
ja küsitluse ankeedi. Tähtaeg on 1.
september ja parimatele on ka auhinnad.
Toonitan siin veel kord, et selline kaardistamine ja sellest tekkinud selgus või
ka teadmised, et midagi on vaja muuta,
on kogukonna ja inimeste huvides ning
peaks olema ka nende initsiatiiv. Kutsun
kõiki meie kogukondi aktiivselt selles
protsessis osalema!
Suvi on ka puhkamise ja enda patareide
laadimise aeg. Ilma puhkuseta ei pruugi
sügisel ja talvel energiat jaguda. Seega tähistagem väärikalt võidupüha, lõbusalt
jaanipäeva ja nautigem algavat suve!
Tanel Viks,
Kehtna vallavanem

Järvakandis avati innovaatiline
klaasvahtkillustikku tootev tehas
Green Gravels OÜ
avas 27. mail Järvakandis innovaatilise
tehase, kus toodetakse klaasvahtkillustikku.
Pidulikul avamisel oli teiste
seas kohal riigihalduse minister Jaak Aab. Oma sõnavõtus
ütles ta, et jäätmete ringlusse
suunamisel põhineva tehase
avamine on märgilise mõjuga, tähistades ühelt poolt
tehnoloogilist arengut ning
kandes teiselt poolt rohepoliitika eesmärke.
“See on ka oluline panus
regionaalvaldkonda, aidates
jõudsalt kaasa kogu Raplamaa arengule nii töökohtade
kui ka potentsiaalse majanduskasvu näol,” rõhutas
minister. Märgiline on see, et
uues tehases saadetakse ringlusse ligikaudu 11 000 tonni
lehtklaasi jäätmeid ning selle
tulemusena valmib aastas
ligikaudu 60 000 kuupmeetrit
klaasvahtkillustikku. Suur
osa toodangust läheb ekspordiks Skandinaaviasse ning ka
mujale, näiteks Lätti.
Seda saab kasutada hoonete ja teede ehituses, aga ka
maastiku- ja aiakujunduses.
Visuaalselt on klaasvahtkillustik halli värvi ning näeb
välja nagu betoon, kuid kätte
võttes on see palju kergem.
Klaasvahtkillustikku tootev
tehas sai teoks tänu avaliku ja erasektori koostööle.
„Vahtklaasist toodetud kerg-

Kehtna valla ehitusspetsialist Hans-Jürgen Schumann, Green Gravelsi juhatuse liige Ants Susi,
riigihalduse minister Jaak Aab, KIKi juhataja Andrus Treier ja Green Gravelsi juhatuse liige Timo
Taniel linti läbi lõikamas.						 Foto: AARE HINDREMÄE

killustik on hinnatud üle 99%
ringmajanduse tingimustele
vastavaks ning siit jääb üle
vaid loota, et turg võtab
uuendusliku toote hästi vastu.
Koos saame teha järgmise
sammu keskkonnahoidliku
majanduse poole,“ ütles
Green Gravels OÜ juhatuse
liige Tanel Tammela.
Ta lisas, et klaasvahtkillustik on ehitusmaterjalina
populaarne just oma kerguse
tõttu, mis teeb nii toote transpordi kui ka paigaldamise
lihtsaks. Lisaks on see väga
hea soojusjuht ja tulekindel
ning ei sisalda orgaanilisi
aineid.
Avamispeol oli kohal
sadakond külalist. Lisaks

minister Aabile ja tehase enda
juhtidele esinesid avamisel
sõnavõtuga veel Keskkonnainvesteeringute Keskuse
juhataja Andrus Treier ja
Kehtna valla ehitusspetsialist
Hans-Jürgen Schumann.
“Kahtlemata on Järvakandi
tehase valmimine viimase
kümnendi üks Eesti suurimaid investeeringuid jäätmete valdkonnas. Tegemist on
uuendusliku ja innovaatilise
lahendusega, mille abil suureneb ringlussevõetud materjalidest valminud toodete valik.
Kõik see aitab Eesti riigil
täita olulisi ringmajanduse
eesmärke,” rääkis Andrus
Treier.
Hans-Jürgen Schumann

ütles, et suur rõõm on suurest
asjast, mis nüüd tehtud sai. Ta
tõi välja, et sama koha peal,
kus nüüd asub tehas, laius
varem võsa. “Suur rõõm on
ka selle üle, et Järvakandis
on nii palju klaasiga seotud
ettevõtteid,” lausus ta oma
sõnavõtus.
Timo Taniel rääkis pärast
tehase pidulikku avamist,
et süda on ühest küljest
rahul, kuid teisest küljest ka
mitte. Rahul saab olla tehase
avamisega, kuid murelikuks
teevad teda maailma sündmused ning energiahindade
kerkimine. “Üks asi on tehase
rajamine, kuid hoopis teine
asi on selle elus ning töös
hoidmine. See töö on raske

ning see seisab meil ees,”
sõnas Taniel.
Sündmus oli tegelikult vaid
pidulik avamine, tehas töötas
täistuuridel juba varasemast.
Taniel ütles, et masinad pandi
tööle juba 14. veebruaril.
Ringkäigul jättis tehas suursuguse mulje. Selle käigus
näitasid Timo Taniel ja Green
Gravels OÜ juhatuse liige
Tanel Tammela kõiki samme,
kuidas klaasijäätmete töötlemisel tekib klaasvahtkillustik.
Esialgu võiks eeldada, et
nii suure tehase tööshoidmine
nõuab ka suurt inimressurssi.
Tegelikult on seal tööl vaid
kümmekond inimest. Ülejäänud töö teevad ära masinad.
Loomulikult on oluline ka
see tõik, et tehas pakub tööd
kohalikele inimestele. Timo
Taniel tõi välja, et enamik
töötajaid on Järvakandist ja
Purkust ning eranditult kõik
on Raplamaa inimesed.
Eesti kontekstis on see
tehas täiesti harukordne.
Samasugust tehast ei ole
tegelikult isegi mitte lähiregioonis. Timo Taniel loetles
oma sõnavõtus vaid üksikuid
riike, kus klaasvahtkillustikku toodetakse. Kogu projekt
sai alguse 2019. aasta naistepäeval ehk 8. märtsil. Terve
projekti maksumuseks kujunes rohkem kui 5,5 miljonit
eurot. Sellest 3,9 miljonit
eurot tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu
Euroopa Regionaalarengu
Fondi vahendistest.
Ajalehest
Raplamaa Sõnumid

Konkursi “Raplamaa parimad ettevõtted 2021” võitjad
16. juunil tunnustati Rapla maakonna
parimaid ettevõtteid ja ettevõtjaid. Pidulik tseremoonia Raplamaa parimate
ettevõtete ja ettevõtjate tunnustamiseks toimus Raplas Viljandi maanteel
asuva Expolio OÜ maja juures, kuhu
oli üles seatud telk.
Põhjus, miks see sündmus just seal
toimus, seisneb selles, et Expolio
OÜ pälvis aasta äriteo tiitli eelmisel
aastal. Traditsiooni kohaselt korraldab järgmise ürituse just eelmise
korra võitja. Muusikalise meelelahutuse eest hoolitses seekord laulja
Uku Suviste. Konkurssi “Raplamaa
parimad ettevõtted” korraldatakse
traditsiooniliselt igal aastal.
Kõige prestiižsema tiitli ehk
“Raplamaa aasta äritegu 2021” pälvis
Harviker OÜ. Autasu oli vastu võtmas ettevõtte eestvedaja Siiri Tamm.
Tunnustuse tõi see, et nad ehitasid
välja uue tootmisüksuse, sisustasid
seda etapiviisiliselt ning katsetasid

uusi tootmisseadmeid alates 2019.
aastast. Harviker OÜ tegeleb vineerist
lastemööbli tootmisega.
Huvitav kategooria on “Vana kala
25”. Selle raames tunnustatakse
ettevõtteid, mis on Rapla maakonnas
tegutsenud vähemalt 25 aastat. Tavapäraselt antakse selles kategoorias
välja rohkem kui üks tunnustus.
Seekord pälvis selle tervelt üheksa
inimest. Need olid Tanel-Taavi Bulitko, Eve Raudnagel, Kadi Kalda,
Tiina Valk, Natalia Lüllmaa, Indrek
Paumets, Ago Kirsipuu, Kaido Turro
ja Tõnis Tõnisson. Kõik nad on
andnud viimase vähemalt veerand
sajandi jooksul oma panuse, et Rapla
maakonnas ettevõtlus edeneks.
Eripreemia pälvis Kehtna kutsehariduskeskuse õpetaja Kristi Luik
Kategooria “Uustulnuk 2021” võitjaks osutus Green Gravels OÜ, kes
avas Järvakandis tehase klaasvahtkillustiku tootmiseks. Tehas annab
olulise panuse Eesti klaasijäätmete

töötlemiseks ja on ainus omataoline
kogu Baltikumis. Auhinna võttis
tunnustusüritusel vastu ettevõtte juht
Timo Taniel.
Tiitli “Rabav toode 2021” pälvis
Minna Sahver OÜ. Rabava toote
nominendid olid veel Huskypark OÜ
ja Jäämari OÜ.
Konkurss “Raplama parimad
ettevõtted 2021” on Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse (RAEK-i),
Raplamaa Omavalitsuste Liidu
(ROL) ja Raplamaa Partnerluskogu
poolt läbiviidav kõrgeim maakonnapoolne tunnustus ettevõtetele ja
ettevõtjatele, kelle tegevus ning
eeskuju on enim mõjutanud Raplamaa inimeste heaolu, suurendanud
elanike tööhõivet ja sissetulekuid,
muutnud maakonda atraktiivsemaks
selle elanikele, külastajatele, investoritele; on aidanud kaasa maakonna
positiivsele mainele ja arengule.
Hindamise aluseks olid kandidaadi
2021. aasta tegevus ja majandustu-

Konkursi Raplamaa parimad
ettevõtted 2021 võitjad:
Äritegu: Harviker OÜ
Uustulnuk: Green Gravels OÜ
Väike ja tubli: Anchor Salt
World OÜ
Rabav toode: Minna Sahver OÜ
Rahva lemmik: Nõmme Kõrts ja
Peoruum OÜ
Vana kala 25: Tanel-Taavi Bulitko, Eve Raudnagel, Kadi Kalda,
Tiina Valk, Natalia Lüllmaa,
Indrek Paumets, Ago Kirsipuu,
Kaido Turro ja Tõnis Tõnisson.
Õpilasfirmade eripreemia:
Acardi, Ole, Rähnik

lemused. Konkursile esitati kokku
53 kandidaati, kellest unikaalseid
ettevõtteid oli 50. Eripreemia pälvisid
3 õpilasfirmat.
Lühendatult ajalehest
Raplamaa Sõnumid
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Palukülas avati uuendatud
discgolfi rada
Paluküla terviseradadel
rõõmustab külastajaid
uus täispikkuses 18
korviga discgolfi rada.
Täismõõtmetes 18 korviga rajal
on uued kunstmuruga kaetud
puidust tiialad, paigaldatud
on rajakaardid ning lisatud
mängureeglitega alad, et mäng
oleks huvitavam. Kasutusse on
võetud seni kasutamata rajaosa,
kus loodus on vaheldusrikas,
läbides kadakase põlluosa, ning
kasutatud on mitmed huvitavaid
nõlvu. Rada on üles ehitatud nii,
et see ei sega matkajaid ega mäe
külastajaid.
Raja mängitavust ning korvide asukohti aitas seadistada discgolfiklubi Vunk, raja
viskeala aluste materjali ning
korve aitas soetada Kehtna
vallavalitsus. Kohalikud elanikud ning Palukülas tegutsevad
mittetulundusühingud tegid
tasustamata tööd, kus piltlikult
öeldes rajati 116 ruutmeetrit terrassi, samuti soetati rajakaardid
ja korvidele uued numbrid.
Rada on nüüd 1671 meetrit
pikk ja sobib ka algajatele. 54
viskega peaks kogenud kettagolfi mängija selle raja läbima.
Nüüd saab Palukülas korraldada
võistlusi ja rada on harrastamiseks atraktiivsem.
5. juunil 2022 oli raja avamisvõistlus ning discgolfi koolitus,
mida viis läbi discgolfiklubi
Vunk.
Eriti kasulik oli koolitus

Lelle raudteejaamas süütasid kohaletulnud küünlad ja Naiskodukaitse nimel sidus leinalindid tekstiga „Ma ei unusta Sind“
lehvima Sille Valinu. 		
Foto: MARIINA MADISSON

Keava ja Lelle
raudteejaamas mälestati
juuniküüditamise ohvreid
Lindi lõikavad läbi discgolfiklubi Vunk esindaja Artur Ojasalu, MTÜ Paluküla Klubi esindaja Lauri Mölder
Foto: LIISI MÖLDER
ja Kehtna abivallavanem Katrin Velleste.

5. juuni raja avavõistluse tulemused:

Naised:
1. Teele Toomsalu, 2. Anneli Ostrat, 3. Eve Maido
Mehed madalam div:
1. Karmo Piirsalu, 2. Rain Lantson, 3. Erik Pärnapuu
Mehed kõrgem div:
1. Sander Tamberg, 2. Allan Puum, 3. Artur Ojasalu

neile, kes on alast huvitatud
ning soovivad hakata mängima.
Koolitus aitas mõista mängu

reegleid ning andis teadmisi
visketehnikast. Avamisvõistluse
ning koolituse korraldamist

Pannkoogihommik
Keava raamatukogus
15. juunil oli raamatukogude aasta
puhul üle-eestiline laste pannkoogipäev, et populariseerida raamatukogudes suvel toimuvaid ettevõtmisi
koolinoortele.
Keava raamatukogu koos MTÜ-ga
Keava Haridus- ja Kultuuriselts ning
Kehtna Vallavalitsuse toetusega
osales ka selles vahvas aktsioonis.
Kohale tulnud lastest lugesid
kolm julgemat ette Anti Saare
raamatut „Suur koogitegu”. Samal
ajal olid ülejäänud lapsed väga eeskujulikud kuulajad. Üheskoos sõime
pannkoogitorti, mille valmistas
Kaire Magus Maailm. Tordi söömise
kõrvale tutvustati valla raamatukogudes koolilastele suunatud suvist
raamatubingot.
Suur aitäh kõigile osalejatele ja
uutele lugejatele!
Kohtume raamatukogus!
Keava raamatukogu
MTÜ Keava HKS
Tekst ja foto Evelin Saare

rahastas Raplamaa kohaliku
omaalgatuse programm.
Raja avamisvõistlusel osales
65 sportlast, naistest oli parim Teele Toomsalu, meestest
Karmo Piirsalu ning kõrgema
divisjoni meestest tegi parima
tulemuse Sander Tamberg.
7. juunil 2022 toimus kettateisipäevak 68 osalejaga.
Paluküla uuendatud discgolfi
rada ootab mängijaid iga kell ja
iga ilmaga!
MTÜ Paluküla Klubi

13. juuni õhtul mälestati Eesti raudteejaamades juuniküüditamise ohvreid. Mälestusüritusi peeti ka kõigis Rapla maakonna
raudteejaamades alates Viliverest põhjapool, lõpetades Lellega
lõunas. Aktsioon kandis nime “Ma ei unusta Sind” ning seda
viis läbi Naiskodukaitse üheskoos kohalike omavalitsustega.
14. juunil möödus juuniküüditamisest 81 aastat. Tavapäraselt
on sel puhul korraldatud raudteejaamades mälestusüritusi just
13. juuni õhtul. Järjepidevale traditsioonile pani aluse omaaegne
Käru vald ning just Käru raudteejaam oli esimene koht, kus
juuniküüditamise mälestuseks küünlad süüdati. 14. juunil 1941
küüditasid Nõukogude Liidu okupatsioonivõimud üle 10 000
eestimaalase, et likvideerida moraalne, füüsiline ja õiguslik
vastupanu okupantide režiimile.
Tänavu oli kõikide mälestusürituste ühiseks nimetajaks
leinalintide sidumine raudteejaamades asuvate postide külge.
Sellega tegeles Naiskodukaitse ning kokku seoti raudteejaamadesse 1630 meetrit leinalinte. Seoses Venemaa sissetungiga
Ukrainasse oli tänavustel mälestusüritustel veidi teistsugune
tähendus. Mitmel pool rõhutati üle seda, et ajad on maailmas
taas ärevad ning agressor tegutseb jälle. Ka Ukraina linnadest
on elanikke oma tahte vastaselt ära küüditatud.
Tavapäraselt on 13. juuni mälestusüritused toimunud õhtusel
ajal. Tavaliselt isegi hiljem kui kell 23. Selle põhjus on vajadus
ära oodata viimane rong, mille järel on liipritele asetatud
süüdatud küünlad. Need on alati olnud kurvad, kuid omamoodi
ka ilusad ja mõtlikud õhtud. Tänavu sai Rapla maakonnas
mälestamine alguse Keavas, kus mälestusküünlad süüdati kella
kaheksa ajal õhtul. Kuna sel ajal veel rongid sõitsid, küünlaid
liipritele ei asetatud. Muusikat mängis Andres Kauri ning lühikese sõnavõtuga esines Kehtna abivallavanem Katrin Velleste.
Sündmusel osales üks kohalik proua, kes rääkis, et ta oli toona
üheksa-aastane tüdruk ning mäletab natukene neid sündmusi.
Tal tuli pisar silma, kui ta rääkis õudusest, mil ühe ööga tehti
pool küla inimestest tühjaks.
Siim Jõgis
Lühendatult ajalehest Raplamaa Sõnumid

Keava raudteejaamas mängis muusikat Andres Kauri.

Foto: SIIM SOLMAN
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Kehtna Kunstide Kooli uus kevad
tõi kaasa põnevaid lõputöid

Te astute eilsest homsesse
nagu tunnelist valguse kätte,
sest keegi teist tõestab, et leiate
sealt kõigi lätete lätte.
Kuigi sedagi teate: homsest,
vaid homsest peab otsima venda.
Ja kõikidest teedest raskeim
on tee läbi iseenda.
(Rudolf Rimmel)

Head lõpetajad!
Üks tee on käidud ja mitmete aastate jagu tarkust on kogutud. Teil kõigil seisab ees esimene tähtsaim valik, kuhu
edasi. Usun, et mida suuremad sihid seate, seda kaugemale
jõuate. Ainult unistustes oleme tõeliselt vabad. Unistage
suurelt ja tegutsege julgelt, haarake kinni igast võimalusest, mis vähegi huvi pakub, ainult siis tulevad saavutused.
Soovin, et igaüks teist leiaks just oma õige teeotsa, millest
rännakut alustada. Palju õnne, edu, kannatlikku meelt ja
huvitavaid uusi sihte ning lennukaid unistusi!
Katrin Velleste,
abivallavanem

Kehtna Põhikool

1. Eleri Andok
2. Mikk Atso
3. Tanel Heinaru
4. Erik Jaaska
5. Angelica Jorš
6. Liselle Karjane
7. Karoliina Kozlova
8. Ardo Kruusimaa
9. Liisa Kukk
10. Siret Leinasaar
11. Nikita Mežov
12. Dagne Oidsalu
13. Anabel Paju
14. Jaarek Pikker
15. Karl-Martin Raidsalu
16. Ralf Raidsalu
17. Johanna Rasmann
18. Mait Savelli
19. Andreas Simmul
20. Marit Toomla
21. Morten Toomla
22. Mart Villig
23. Hanna-Liisa Õispuu
Klassijuhataja Lea Karjane

Valtu Põhikool

1. Annika Arro
2. Martin Feklistov
3. Aap Haas
4. Marleen Jürgens
5. Krislin Kalle
6. Katriina Läll
7. Denis Nau
8. Kristel Pärna
9. Mari Pärnoja
10. Roland Randrüüt
11. Jako Rutšs
12. Kaido Saar
13. Renet Sepman
14. Rain Viin
Klassijuhataja Veera Mahlakas

Järvakandi Kool

1. Katariina Jakimenko
2. Kevin Kaal
3. Liisa-Lota Kaal
4. Meribel Kuum
5. Emma-Liis Martin
6. Helena Mets
7. Annabel Nüganen
8. Kertu Reimal
9. Sandra Sagur
10. Kaspar Sammal
11. Maria Sinjajeva
12. Viktoria Sinjajeva
13. Airiin Strazev
14. Liisbet Uusen
15. Fridebert Võrk
Klassijuhataja Eha Sepp

Eidapere Kool

1. Elisabet Kokk
2. Eveli Lehtsaar
Klassijuhataja Ester Randma

Kehtna Kunstide
Koolilgi on taas üks
aastaring möödas ja
taas kevad ja lõputööd.
Meie kahes majas on
sel aastal kokku viis
noort lõpetajat. Kunsti- ja muusikamaailmas
on nii, et loova inimese
tee algus on määratletav, enam-vähem,
aga lõppu sellel teel ei
tulegi.
Kunstide kool on kool, kus
õpilasi suunatakse vaatama,
kuulama, tunnetama, mõistma
ja isegi juurde looma. Selline
mõtteviis saab harjumuseks ja
noorel on kõik teed palistatud
veel ühe dimensiooniga - loomise dimensiooniga.
Traditsiooniliselt tutvustame
oma lõpetajaid siin väikese
küsitlusega. Küsimused lõpetajatele on esitanud vilistlane
Eleri Andok.
Muusikaosakonnas on sel
aastal üks lõpetaja - Laura
Koit. Laura lõpetab klaveri
põhiõppe ja on klaverit õppinud
seitse aastat õpetaja Hele Saarse
juhendamisel.
1. Mis on Sinu esimene mälestus selle kooliga seoses?
Laura: Esimene klaveritund,
kuhu tulin kohe kolme suure
mapiga. Seal sain teada, et vaja
läheb ainult ühte väiksemat.
2. Mis on Sinu kõige lemmikum või südamelähedasem
teos, mida Sa oled oma õpingute jooksul mänginud? Miks
just see?
Lõpukavast F. Chopini Nok-

Amiina Ode, Jasmin Mitev ja Laura Koit. Taamal õpetajad Saima Randjärv ja Hele Saarse.
Fotod: ANNE UMMALAS

turn op 6 nr 1. See on väga ilus
lugu ning see rahustab, kui seda
mängida.
Kunstiosakonnas on lõpetajaid rohkem: Kehtnas kunsti
põhiõpperühmas Jasmin Mitev
ja vabaõppes Amiina Ode ning
Järvakandi Kunstikoolis klaasikunsti huviala õpilased Kirke
Reimal ja Hanna Vaikre.
1. Mis on Sinu esimene mälestus selle kooliga seoses?
Jasmin: Kuidas me käisime
väljas lillepeenart joonistamas.
Amiina: Minu esimene
mälestus kooliga seoses on
need toredad õpetajad ning
õpilased, kellel on väga hea
joonistamisoskus.
Kirke: Esimene mälestus

kooliga seoses on see, kui
käisime koos ema ja õega
kooli vastuvõtul. Näitasin seal
õpetajatele enda parimaid kunstitöid ning hiljem sain teada,
et pääsesingi kunstikooli. Olin
väga õnnelik.
Hanna: Istusin valge laua
taga. Ema näitas filiaali direktorile erinevaid klaasimaale ja
klaasitehnikaid, mida varem
proovinud olin. Tundsin veidi
piinlikkust, et ema nii uhke oli.
Vaatasin kogu aeg lauapinda,
millel ka varem töötanud olin.
2. Mis on sinu kõige lemmikum või südamelähedasem
teos, mida Sa oled kooliajal
loonud?
Jasmin: Minu lõputöö, sest
mulle meeldis seda teha ja ma
sain maalimisoskust arendada.

Kehtna Kunstide Kool

1. Laura Koit - klaver
2. Jasmin Mitev - kunsti põhiõpe
3. Amiina Ode - kunsti vabaõpe
4. Kirke Reimal - klaasikunst
5. Hanna Vaikre - klaasikunst

Amiina: Minu lemmikum ja
südamelähedasem kunstiteos on
minu lõputöö, sest nägin sellega
väga vaeva ning polnud kunagi
varem siidi peale maalinud.
Kirke: Kõige südamelähedasem teos, mille olen loonud, on
üks mosaiik. See just sellepärast, et mulle meeldis seda väga
teha ning töö käigus õppisin
palju. Lõpptulemus meeldib
mulle ka väga. Kunstitöödest
on mu lemmik üks kollaaž,
mille koos Hannaga tegime.
Töökäik oli küll aeganõudev,
kuid saime pildi siiski valmis.
See meeldib mulle just sellepärast, et kollaažil on kujutatud
modelle laval. Mina sain neile
riideid disainida. Disaineri töö
on mu unistuste töö.
Hanna: Mul ei tule üht spetsiifilist teost meelde. Olen uhke
oma lõuendimaalide üle. Mäletan, et mulle meeldisid ka savi-,
söe- ja kuivpastellide tööd. Kunagi meeldisid mulle tööd, mis
olid väga lähedal realismile.
Nüüd eelistaksin teha midagi,
mis omaks emotsiooni ja jätaks
end teiste mällu ja südamesse.
No muidugi eelkõige minusse,
sest kui ma tegemist ei naudi,
ei meeldi mulle ka tulemus.
Kunst pole mitte lõpptulemus,
vaid protsess. Naudin tegevusi,
mille vastust ma ei tea. See on
just nagu graveerimismasin graveeriks ise ja kunstnik on pintsli
vahend. Kui ma tean tulemust,
muutub töö minu jaoks igavaks,
ma jätan selle pooleli ja alustan
midagi, mida ma teha ei oska.
Nii on alati põnevam.
Põnevat loometeed!

Järvakandi Kunstikooli lõpetajad Hanna Vaikre, õpetaja Piret Uibotalu ja Kirke Reimal.

Anne Ummalas,
Kehtna Kunstide Kooli direktor

Valla Vaatleja

Järvakandi Kooli lõpetajad. Fotol vasakult: Meribel Kuum, Liisa-Lota Kaal, Katariina Jakimenko, Helena Mets, Maria Sinjajeva, Viktoria Sinjajeva, Sandra Sagur, klassijuhataja Eha Sepp, Kevin Kaal, Airiin
Strazev, Liisbet Uusen, Annabel Nüganen, Kaspar Sammal, Kertu Reimal, Fridebert Võrk. Pildilt puudub
Emma-Liis Martin. 						Foto: JAANIKA JALAST (Pop –UP Photo)
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Kehtna Põhikooli lõpetajad. Esireas Nikita Mežov ja Mait Savelli. Teises reas vasakult: Liisa Kukk, Marit
Toomla, Dagne Oidsalu, Hanna-Liisa Õispuu, Karoliina Kozlova, Eleri Andok, Liselle Karjane ja Anabel
Paju. Tagumises reas vasakult: endine klassijuhataja Kirsti Villard, klassijuhataja Lea Karjane, Johanna
Rasmann, Siret Leinasaar, Angelica Jorš, Ralf Raidsalu, Erik Jaaska, Karl-Martin Raidsalu, Mikk Atso, Mart
Villig, Ardo Kruusimaa, Andreas Simmul, Morten Toomla, Jaarek Pikker ja Tanel Heinaru.

Foto: MARLEEN MAARAND

Eidapere Kooli lõpetajad.
Vasakult Eveli Lehtsaar,
klassijuhataja Ester Randma ja Elisabet Kokk.
Foto: AVE RANDMÄE

Valtu Põhikooli lõpetajad.
Tagareas vasakult:
Vilve Juttus, Aap Haas,
Denis Nau, Renet Sepman,
Jako Rutšs, Rain Viin, Kaido
Saar, Roland Randrüüt ja
klassijuhataja
Veera Mahlakas
Esireas vasakult:
Marleen Jürgens, Katriina
Läll, Mari Pärnoja, Krislin
Kalle, Annika Arro, Kristel
Pärna ja Martin Feklistov

Foto: SIIM SOLMAN

20 aastat Ingliste Arendusseltsi
Jah tõesti, peaaegu inimpõlv on
juba möödunud, kui sai algatatud MTÜ Ingliste Arendusselts.
Selgelt on meeles isegi see
3.12.2001 asutamiskoosolek,
kui Heik Past vallast tuli ja
agiteeris meid MTÜ-d looma,
kuna „tulevikus saab küla rahastus toimuda vaid läbi kohaliku
MTÜ“. Mäletan, et aktiivsemad
algatajad olid Jüri ja Madis
Lang ning Aare Hindremäe. Registrisse kanti MTÜ 14.01.2002.
Oli 18 asutajaliiget ja juhatusse
valiti Eva Hindremäe (esinaine),
Pille Laos, Aare Leinberg, Jüri
ja Madis Lang.
Algusaastatel justkui ei saanud vedama, kuna kogu rahastus (vald, PRIA, KIK, KOP,
Kultuurkapital jne) oli noorel
vabariigil algusjärgus ja meile
tundmatult võõras tegevus.
Aga siis tegi juhatus otsuse, et
Ingliste jalakäijate kaarsilla kui
esimest suuremahulist projekti
hakkab juhtima Pille Laos. See
oli Ingliste külale oluline Keila
jõe ületuskoht.
Edukalt saime taotluse PRIAsse antud ja projektiga alustatud.
Siis hakkasid selguma problee-

mid, kuna kohalikud teadsid,
et vundamendi saab ilusti pae
peale siduda. Aga kaevamisel
paasi välja ei tulnud ja pidime
vundamendi eest rohkem raha
välja käima, kui eelarves küsitud
oli.
Hirm oli sedavõrd suur, et
kui esimene PRIA projekt ebaõnnestub, kes siis meie Ingliste
Arendusseltsi enam tõsiselt võtaks. Sild läks maksma 262 548,
56 krooni, millest 40 332
krooni andsid Pae Ühistalu,
Ingle ja Ingliste Rüütlimõis.
Siis mõistsime, et me peame
muutma Arendusseltsi põhikirja
ja taotlema tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute
nimekirja kandmist. Aga MTÜ
esimene projekt sai läbi raskuste
edukalt teostatud, mis andis
meile suurema enesekindluse
uuteks väljakutseteks.
Uue põhikirja registreerimisega 2007 valiti ka uus juhatus:
Imre Reino (esimees), Jüri
Lang, Aare Leinberg, Tiina
Linamägi ja Pille Matt.
Ka Kehtna valla usalduse olime võitnud ja 15. aprillil 2009
sõlmisime vallaga Ingliste pargi

Ingliste Arendusseltsi liikmed pärast juubelikoosolekut. Istuvad vasakult: Eva Hindremäe, Leili Vahtmäe,
Pille Matt ja Sirle Gilden. Tagareas vasakult: Ülo Flaur, Aare Hindremäe, Rein Haggi ja Aare Leinberg.
									Foto: AARE HINDREMÄE

avaliku kasutamise lepingu.
Et meie lehelugejat pikkade
heietustega mitte ära tüüdata,
panen kirja olulisemad projektid, mida Ingliste Arendusselts

selle 20 aasta jooksul on korda
saatnud:
* Ingliste jalakäijate kaarsild.
* Ingliste mõisa ait-kuivati
renoveerimine.

* Suurprojekt “Tori hobusega
Raplamaal” läbi mitme aasta.
* Lau küla 770 ja Ingliste küla
555 aastapäevade suurejoonelise
tähistamine 2011.

* Raamatud „Lau küla lood“,
„Nukupiiga Saara Kai”, „Väike Villem“, „Ingliste sõnas
ja pildis“ ja ülemaakonnaline
„Kildudest korjatud“.
* Projekt “90 aastat hariduselu algusest Ingliste külas“.
* Discgolfi Lennu rada Ingliste pargis.
Antagu mulle andeks, kui
ma kõiki projekte siin ära ei
maininud. Neid on veel palju
ja veel rohkem neid projekte,
mis rahastust ei saanud omal
ajal. Aga aega veel on ju! Ja
Ingliste kandi rahvas peaks
rõõmustama selle üle, et Ingliste
külaaktiiv koos MTÜ-ga Ingliste Arendusselts on suutnud tuua
selle aja jooksul üle 300 000 €
investeeringuid kodukanti.
Täname kõiki kohalikke aktiviste ja külaelanikke, kes on
meie töödesse ja tegemistesse
oma panuse andnud. Ning alati
on võimalik ka iga pisiasjaga
oma Ingliste, Lau, Pae ja Saidapere kanti paremaks muuta!
Rõõmsat juubeliaastat!
Ingliste Arendusselts MTÜ
juhatus: Aare Leinberg,
Pille Matt ja Imre Reino
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Külas Ukraina õpilastel
Kehtna Põhikoolis
Kui Valla Vaatleja Kehtna Põhikooli jõudis,
oli koolivaheaeg juba
alanud.
Sellegipoolest oli kool siginat-saginat täis - oli eksamite tegemise
aeg. Eelneva kokkuleppe põhjal
juhtkonnaga kohtusin kolme
Ukrainast tulnud õpilasega, et
jagada lehelugejatele nende mõtteid koolielust ja kohanemisest
uutes oludes.
Vestlesime klassiruumis, mille uksetahvlil ilutses Ukraina
lipuvärvides süda. Vestlusringis
osalenud õpivad interneti teel
Ukraina kooli programmi järgi
ja üldtundidest osa ei võta.

Kõige jutukamaks ja avatumaks osutus Ternopoli oblastist
Pochai alevikust pärit Angelina
Shelest (14 a), kes lõpetas 8.
klassi. Angelina, ta venna ja
ema siiasõit kestis kaks päeva.
Neiu meenutas kohe esimese
asjana oma saabumist Kehtnasse.
Kohale jõudes võeti neid lillede
ja Ukrainas toodetud kommidega
vastu, mis emal vee silma tõi.
Juhuslikult oli see sattunud
8. märtsile, mis on Ukrainas
tänaseni suur pidupäev. Angelina
on tublisti eesti keelt õppinud,
saab aru lihtsamatest lausetest,
rääkimisega on raskem. Eestiga
tal varasemaid kokkupuuteid
eriti ei olnud. Mainis, et neil
mõni oblast on suurem kui terve

Direktor Reigo Ginteri kommentaar:
Esimesed sõjapõgenikest õpilased saabusid
Kehtna Põhikooli 17. märtsil. Kokku on
meie kooli nimekirjas olnud 21 õpilast.
Osa on tänaseks juba leidnud uue elukoha
Eestis, osa on läinud ka tagasi Ukrainasse.
Ukrainasse tagasipöördumine ongi kõigi
õpilaste suurim soov. Kui palju õpilasi
sügiseks alles jääb või juurde tuleb, on väga
keeruline ennustada – üritame kooli
poolt olla võimalikult paindlikud ja valmis
erinevateks stsenaariumiteks.
Ukrainlaste kooliperre lisandumine on
olnud koolielule pigem positiivse mõjuga.
Sõja alguses oli ärevust palju ning õpetajatel ja õpilastel oli suuresti abituse tunne,
aga põgenike saabudes lisandus inimlik
mõõde koos tundega, et on võimalik ka ise
kuidagi kaasa lüüa olukorra paranemisele.
Uus situatsioon koolis on meie õpilastele
suurepärane võimalus inimeseks olemise
ja inimlikkuse õppimisel. Mitte ükski õppematerjal või dokumentaalfilm ei suuda
õpilasteni viia sõja ja põgenikega seotud
temaatikat nii hästi, kui reaalsed lapsed
koolis, kes on pidanud just oma kodud sõja
tõttu maha jätma ja üritavad täiesti uues
situatsioonis hakkama saada.
Ja hakkama saavad ukrainlastest õpilased
vägagi hästi. Esimesed päevad ja nädalad
olid paljudel keerulisemad ja nuttudest
ei tohtinud lasta ennast heidutada. Aga
väga kiirelt olid nad lapsed nagu lapsed
ikka – oma rõõmude, mängude ja ka tõsise
õppetööga.
Klassiõpetaja Koidu Karja kommentaar: „Mina annan tunde 2. klassile, kus mul
on 20 õpilast. Kaks last tuli Ukrainast juurde.
Klassikaaslased võtsid uued õpilased kiirelt
omaks, aitavad neid, kuigi üksteise keelt ei
mõisteta. Suhtlemisel on abiks kehakeel
ja liikumismängud. Minule tõi see kaasa
lisakoormust, tuli leida uusi õppematerjale.“

Eesti. Ema leidis tööd kohalikus
puiduettevõttes.
Võrreldes koolielu, mainib
Angelina, et siin on õpetajad
sõbralikumad, ei ole nii ranged.
Koduseid töid antakse vähem.
Ukrainas algasid tunnid kohe
koduste ülesannete kontrollimisega. Koolitoit on maitsvam. Ukrainas igal päeval magustoitu ei
olnud ja portsud tõstis taldrikule
kokatädi. Koolitoit on tasuline,
ema tasub korraga kuu eest.
Neiu sõnul ta veel päris head
sõpra leidnud ei ole, aga tuttavaid on palju. Vaba aeg kulub
suhtlemiseks kodustega. Paaril
korral on ta perega Tallinnas
käinud – loomaaias ja vanalinnas
jalutanud, mis on väga ilus.

Sotsiaalpedagoog Evelin Ivanovi kommentaar:
Eelkõige seisnes minu töö selles, et tuli
võimalikult sujuvalt ning kiiresti korraldada õpilaste turvaline kohanemine meie
koolisüsteemis. Kuna õpilased olid Ukraina
eri piirkondadest, oli õppetöö paljudel distantsilt videotundidena, iseseisva õppena,
osadel puudus üldse kontakt kodukooliga
ja õppetööga.
Lisaks sellele keelebarjääri mured. Kuigi
õpilased kasutasid suhtlemiseks tõlke
programme, tekkis neil omavahel palju
arusaamatusi. Osa neist olid päris naljakad.
Näiteks tuli minu juurde Ukraina õpilane,
kes õppis koos meie õpilastega, suure
ähmiga, et tema seda tasemetööd ei oska ja
ei ole õppinud ja tema sinna klassi ei lähe!
Asja uurides selgus, et teised õpilased
olid kutsunud teda vahetunnis klassi
(klassiruumi), aga tema sai läbi tõlke aru,
et tegu on mingi tasemega ehk siis tasemetööga (slängis kasutatakse sõna klass
vene keeles kirjeldamaks taset/tähtsat/
vinget tegevust).
Pärast sasipuntra lahtiharutamist said
kõik südamest naerda.

Põnev oli klassiekskursioon
Saaremaale.
Tulevikus tahab tüdruk õppida raamatupidajaks. Unistuste
kohta vastab tüdruk, et loodab
varsti koju tagasi pöörduda, sest
teab, et sõda varsti lõpeb.
Vennad Maksim (8. kl) ja Artjom Shevchenko (6. kl) jõudsid
emaga Kehtnasse varem. Nemad on pärit Vinnitsa oblastist
Sokaletsi alevikust. Poistel olid
Eesti kohta teadmised olemas,
sest nende isa on siin juba paar
aastat töötanud. Ema leidis töökoha Selveris. Koolikorraldus
kattub suuresti Angelina poolt
kirjeldatuga. Kuid on nüansse, eriti kooli toitlustamises.
Nende koolis oli korraldatud
toitlustamine nii, et hommikul
enne tunde käis korrapidaja
klassid läbi, märkis puudujad ja
müüs sularaha eest toidutalonge.
Talonge sai osta nii üheks
päevaks kui ka nädalaks. Ostja
pidi talongile kirjutama oma
nime ja kuupäeva, millal kooli
sööklas lõunat soovis. Sööklas
oli vastav inimene, kes talongid
ära korjas. Artjom mainis, et
hiljuti oli nende kooli tulnud
uus direktor, kes hankis kooli
pitsaahju, siis said õpilased
kuuma pitsat osta. Magustoitu
ja puuvilju anti koolis väga
harva. Artjomi suur unistus
on saada omale elektritõuks,
et koolivaheajal sellega ringi
sõita. Tulevikus tahab Artjom
aga õppida programmeerijaks ja
raha koguda, et suurte ratastega
„vezdehod“ - kõikjalliikuja osta.
Vanem vend Maksim räägib
pikalt, kui äge oli Saaremaa
ekskursioon ja elu esimene
praamisõit. Maksimi unistus
on õppida tulevikus sõjaväeinseneriks, et leiutada Ukrainale
uusi relvi. Ka Maksim ootab, et
sõda lõpeks ja saaks koju tagasi
pöörduda.
Lõpetuseks lisasid lapsed
nagu ühest suust, et tahavad tä-

Vasakult: direktor Reigo Ginter, Angelina Shelest, Artjom Shevchenko, Maksim Shevchenko ja sotsiaalpedagoog Evelin Ivanov.

Angelina joonistas tahvlile päevalilleõie, mis meenutab talle kodumaad Ukrainat

nada Annika Rannamets, kes on
neid ja kõiki Kehtna ühiselamus
peavarju leidnud Ukraina põgenikke aidanud dokumentide vor-

mistamisel, kontaktide loomisel
ja suhtlemisel ametiasutustega.
Õpilastega vestles
Aare Hindremäe

Lisaks koolikorralduslikele tegevustele
õppetöös Ukraina lastega, lisandus nende
laste murede ärakuulamine. Osadel õpilastel on kodukeeleks vene keel, aga osadel
ukraina keel. Ukrainakeelsete laste puhul
tundsin, et lapsel peaks olema võimalus
rääkida oma murest oma emakeeles ja kuna
need teemad on nii tõsised, peaks seda
tegema kindlasti oma ala spetsialist.
Loodame selles osas leida uusi tõhusaid
lahendusi. Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et
Ukraina õpilased on harjunud sellise koolisüsteemiga, mis oli meil 30-40 aastat tagasi.
Ukrainast pärit õpilased on väga viisakad
ja valdavalt väga töökad.

Kehtna vallas oli juuni lõpu seisuga 62 Ukraina põgenikku. Lisaks need 13, kes on
siin juba varem töötanud. Neist kooliealisi 30. Kõige rohkem on Ukraina õpilasi
Kehtna Põhikoolis - 16, Järvakandi Koolis 3, Valtus ja Eidaperes 1, Silleri lasteaias
käib 3 last ja Eidaperes 2.
Allikas: Kehtna Vallavalitsus

Vennad Maksim ja Artjom tutvuvad Tähekese ja Valla Vaatlejaga. Olgu täpsustatud, et Täheke on nüüd
saadaval ka ukrainakeelsena.
Fotod: AARE HINDREMÄE

Valla Vaatleja

Raamatukogudes näeb kauneid
kunstiteoseid

Lastekaitsepäev Lelles

Suvisel ajal tasub raamatukogudest läbi astuda ka näituse
vaatamise eesmärgiga.
Järvakandi raamatukoguhoidja
Aita Kadakas annab teada, et
nendel ripub seintel lausa 34 maali
lilledest, loomadest ja loodusest.
Kunstiteoste autor on Järvakandist
pärit harrastuskunstnik Ülle
Jaago (Saaliste). „Mõned neist on
võimalik ka ära osta, hinnaga 50120 eurot, aga seda alles augusti
lõpus,“ märkis ta.
Näitus on üleval kuni augusti
lõpuni ja seda on külastatud juba
omajagu. „Inimesed tunnevad
huvi ja maalid on ilusad. Tulge ja
veenduge ise,“ kutsus Kadakas.
Kehtna raamatukogus on saab
vaadata Kehtna Kunstide Kooli
kunstiõpilaste lõputööde näitust.
Raamatukoguhoidja Tiina Vaheri
sõnutsi saabus töid sedavõrd, et
neid mahtus nii arvuti- kui ka
lugemissaali seintele. „Lõpetajaid
oli sel aastal kaks, 16-aastane
kunsti põhiõppe lõpetaja Jasmin
Mitev ja 15-aastane vabaõppe
lõpetaja Amiina Ode,“ märkis ta.

Mõeldes peagi saabuvale lastekaitsepäevale, kutsus Lelle
Raamatukogu koos kohaliku
lasteaiarühmaga Päikeseratas
Lelle lapsi joonistama teemal
„Meie kodu, Lelle”.

Foto: SILVI LUKJANOV

Kehtna raamatukogus on saab vaadata Kehtna Kunstide Kooli kunstiõpilaste lõputööde näitust.

Juhendaja oli mõlemal lõpetajal
Saima Randjärv, kes iseloomustas
Jasmini kui head joonistajat,
kel on konkreetne tugev joon ja
hea vormitunnetus. „Joonistamist
loetaksegi kõigi kunstide aluseks.
Keraamikas on Jasmin saavutanud
väga häid tulemusi - on pälvinud
oma vanuseastme parimana tunnustuse vabariiklikul keraamikakonkursil „Savisellid“,“ lisas ta.
Lõputööna valminud akrüülmaalide seeria kujutab tõlgendusi

Jasmin Mitevi enda pildistatud
motiividest.
Vabaõppe lõpetaja Amiina Ode
nimetab oma lemmiktehnikaks
siidimaali-kunsti. „Minu kunstikooli lõputööks saigi siidimaalide
kujundamine. Tegin igale pereliikmele ühe asja - kas salli või väikse
seinapildi,“ lisas ta. Neist mitmeid
näeb ka näitusel, mis jääb avatuks
kogu suveks.
Silvi Lukjanov,
Kehtna raamatukogu juhataja

Kokku osales 26 eri vanuses
last. Piltidest koostati näitus,
mis avati lastekaitsepäeva
tähistamise avasündmusena
1. juunil Lelle külaplatsil.
Oma kodukohta oli kujutatud väga armsalt. Kes
joonistas oma peret, kodumaja ja lemmikloomi, kes
aga hoopis Lelle erinevaid
avalikke paiku. Piltidel oli
kujutatud näiteks Imsi järve, Lelle raudteejaama ja
hokiväljakut. Näitusel oli
ka kaks lasteaialaste suurt
ühistööd. Kõik joonistajad
said tänatud ja seejärel asuti
koos juhendaja Astrid Otsaga
proovima põnevaid teaduskatseid. Lõbu oli laialt ja
ühe katse tulemusel mattus
roheline muruvaip korraks

„Lelle rongijaam“, Kendra Kollo, 10 a.

seebimullidest valge katte
alla. Justkui oleks juunikuus
lumi maas...
Pärast vahvaid katseid
asusid lapsed maiustama
pannkookide ja suhkruvatiga,
samal ajal vurasid platsile
ka Lelle kohaliku ettevõtte
elektriautod. Lustimist oli
palju ja platsil sõitis ringi mitut sorti erinevaid sõidukeid.
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Lastekaitsepäeva sündmuse lõpetas armas kontsert
Pilipenko pereansamblilt
Väätsa kandist. Järgmine
lastekaitsepäev juba järgmisel aastal! Siis uued joonistamised ja uued vahvad
tegemised. Seniks olgu kõik
lapsed hoitud!
Mariina Madisson

Kehtna noorte sisukas Loodusvaatluste maraton oli sel aastal
ka Estonia järve ümbruses
saalihoki hooaeg
Kõik lapsed olid väga
tublid ja toome siin välja
tulemused.
U9 Eesti meistrivõistluste ja
karikavõistluste 3. koht Kehtna SK:
Helena Kiil, Jako Sildoja, Markos
Kutser, Kristofer Nõulik, Märt Pint,
Chris-Sander Jõema.
U10 Eesti karikavõistluste 2. koht
Kehtna SK: Steven Kask, Genri
Bärengrub, Karl-Erik Palu, Stefan
Seinpalu, Helena Kiil, Toomas
Tammus, Sander Sadivski.
U12T Eesti meistrivõistluste
turniiripäeval saalihokis 2. koht
Kehtna SK: Vanessa Säinast, Triin
Talmet, Helena Kiil, Getter Karik,
Karita Silde, Lisete Nau, Jessica
Jorš, Edith Treimann, Mirtel Seervald, Emma Tammus.
U17T Eesti meistrivõistluste 1.
koht Kehtna/Rapla SHKV: Hanna-Liisa Õispuu, Liselle Karjane,
Angelica Jorš, Dagne Oidsalu,
Amiina Ode, Siret Leinasaar, Mirtel
Seervald, Marit Toomla.
U17T osalesid Eesti U19 noortekoondise koosseisus MM kvalifikatsioonil Hanna-Liisa Õispuu,
Liselle Karjane, Siret Leinasaar.
Rapla maakonna saalihoki meistrivõistluste 4. koht Kaitseliidu
Rapla malev/Kehtna SK: Ralf
Raidsalu, Karl-Martin Raidsalu,

Mart Villig, Jaarek Pikker, Jaan
Kukk, Hanna-Liisa Õispuu, Liselle
Karjane, Angelica Jorš (sh mängisid
Kehtna SK treenerid Tarmo Tammus, Annika Tammus, Kati Kalda).
Energialiiga 1. koht Kaitseliidu
Rapla malev: Hanna-Liisa Õispuu
(sh mängisid Kehtna SK treenerid
Annika Tammus, Kati Kalda).
Treener Marten Liiva. (Võrdsustub tasemelt esiliigaga, Eestis
esiliiga puudub hetkel.)
Meistriliiga 3. koht TVSK/Jäneda: Hanna-Liisa Õispuu. Treener
Juhan Tomingas.
Osalesime poistega U12 meistrivõistlustel, kuid koroonapuhangute
tõttu pidime andma loobumisvõidu,
põhiturniiri 3. koht oli võimalik,
ning U12 tüdrukutega U14T meistrivõistlustel tugevama kogemuse
saamiseks ning saavutasime 5. koha
ja ühel turniiripäeval 2. koha. Osalesime poistega Kuusalu/Kehtna SK
võistkonnaga U16 meistrivõistlustel, kus jäime 4. kohale.
Kehtna Saalihokiklubiga oleme
ametlike noorte meistrivõistluste
tulemuste ja osaluse järgi Eesti
4 parema klubi hulgas Sparta
(Tallinn), EMÜ (Tartu) ja Jõgevaga.
Poiste MV-l osales hooajal kokku
10 klubi, tüdrukute omadel 9.
Pärast suvepuhkust hakkame
valmistuma uueks hooajaks.
Treenerid Tarmo Tammus, Annika
Tammus, Kati Kalda

2017. aastal toimus
esimest korda Loodusvaatluste maraton, kus pannakse
teatud piirkonnas 24
tunni jooksul kirja
erinevate taimede,
loomade, seente
liigid. Tänavu oli
maraton esimest
korda Kehtna vallas
Saunakülas asuva
Estonia paisjärve ja
puisniidu ümbruses.

Tegemist on suurepärase
võimalusega õppida loodust
tundma ning seda parimate
spetsialistide abiga. Maratoni
vaatlusalal oli kohal üheksa
loodusteadlast ja kokku tuvastati 16. juuni seisuga 345
erinevat liiki.
Estonia järve loodusvaatlus
algas 11. juunil kell 12 Thea
Kulli juhendatud taimevaatlusretkega. Kokku loendati
Thea abil 216 liiki taimi,
millest uhkeimad olid erinevad orhideed ja põnevaim
sõnajalgtaim maokeel.
Järgmisena vaadeldi luupide abil Ave Suija ja Ede
Oja eestvedamisel puudel ja
kividel kasvavaid samblikke,
mida leiti kokku 43 liiki.
Vee-elustiku uurimiseks
olid Reet Kristianil kaasas mitmesugused anumad,

Looduses vaadeldi nii mikro- kui ka makrovorme.

Foto: LEAANYKA LEISSON

sõelad, kahvad ja lusikad,
mille abil sai järvemuda
ja vee seest välja sõeluda
mitmesuguseid putukaid ja
nende vastseid. Pärast sai
leitud elukaid mikroskoobi
all lähemalt vaadelda.
Õhtupoolikul püüti Peep
Männili juhendamisel tuvastada järves elavaid erinevaid
kalu ning valdaval enamusel
osalejatest oli see esimene
kord ise kala õnge otsa saada.
Paraku ilmutasid end veest
vaid särjed ja muud liigid jäid
sel korral kättesaamatuks.
Öö hakul, kui lapsed
olid enamikus rammestavasse unne vajunud, said
vastupidavamad inimesed

tutvuda ööliblikate imelise
maailmaga. Selleks oli juhendaja Irene Volk pannud üles
valguspüünise, mis öiseid
kuldsete, pitsiliste, värviliste, valgetäpiliste ja karvaste
tiibadega liblikaid kohale
meelitas. Kokku tuvastati 48
liiki öiseid liblikaid.
Öösel toimus veel üks
retk – nahkhiirte vaatlemine
Rauno Kalda juhendamisel. Spetsiaalsete nahkhiirte
häälitsusi kuuldavaks tegevate detektorite abil selgus, et
vaatlusalal elab põhja-nahkhiir, keda suveöödel võib seal
hulganisti toitumas näha.
Pärast nahkhiirevaatlust
oli mõne tunni pärast aeg

hommikuseks linnukontserdi
kuulamiseks ning Monika
Laurits-Arro aitas huvilistel
aru saada, millisele linnule
milline laul kuulub.
Järgnevalt käidi Kertu
Jaiki eestvedamisel tutvumas imetajate elukohtade ja
tegutsemisjälgedega. Märke
oli mäkrade, kährikute, metskitsede, muttide ja oravate
elutegevusest.
Jooksvalt toimus kiilide
ülevaatus Peep Männili juhendamisel. Mitmel kiililiigil
oli parasjagu käsil massiline
koorumine ning järveäärsete
veetaimede küljes võis seetõttu näha kummituslikke
kiilide tühje kestasid. Kokku
tuvastati 11 kiililiiki. Näha oli
ka mitmeid liblikaid, kellest
suuremat osa ei õnnestunud
kinni püüda.
Kell 12 lõppes liikide
ülestähendamine ning üritus
lõpetati. Nüüd kantakse liigid
andmebaasi ja Estonia järve
ümbruse vaatlustulemustega
saab tutvuda internetis elurikkus.ee/lvm/2022.
Suur tänu Maarika Männilile Keskkonnaametist, kes tegi
ära suure osa korraldamistööst ning organiseeris kohale
arvukalt loodusteadlasi, ning
Leaanyka Leissonile MTÜ-st
Arendusselts Koduaseme,
kes oli põhiline võõrustaja.
Oleme tänulikud ka kõigile
43 osalejale. Järgmiste kohtumisteni looduses!
Haldi Ellam
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Konkurss “Kaunis kodu 2022”
kõrgusi ühendav nõlv. Sinna on
rajatud maitsekas ja liigirikas
lillepeenar. Osa nõlvast pakub
talvel kelgutamisvõimalust. Igal
lasterühmal on hooldada ka oma
pisikene peenrakast.
Laukataguse Puhkeküla
pakub puhkamisvõimalusi kaunis looduslikus keskkonnas.
Väga läbimõeldult kujundatud
hoonete kompleks, kuhu kuuluvad koosolemise maja, suur
peotelk, suitsusaun, terrassiga
saunamaja, tuulikumaja ja püstkoda. Territooriumi kaunistavad
massiivsed kiviaiad. Alati hästi
hooldatud avar territoorium
pakub silmailu ka kõige nõudlikumale puhkajale. Enam kui
2 ha suurune veepind lisab
ümbrusele maagilisust.

Perekond Järviku kodu Järvakandis.

Kodukaunistamisliikumise Eestis algatas
riigivanem Konstantin
Päts aastal 1936.
Selle kauni traditsiooni
taaselustas president
Lennart Meri 1997.
aastal. Hilisemad
presidendid on traditsiooni jätkanud just
eesmärgiga kujundada
meie kodu ja ka kogu
Eesti kaunimaks.
Üleriigilise konkursi „Kodu
kauniks“ eestvedaja on MTÜ
Eesti Kodukaunistamise Ühendus ja Raplamaal vastutab
tegevuse eest Raplamaa Omavalitsuste Liit.
Kehtna vallas kutsusime valla
kodulehe, ajalehe ja sotsiaalmeedia vahendusel kõiki konkursil osalema, rajatud ilu meie
koduvallas märkama ja sellest 1.
juuniks teada andma. Meie valla
konkursile esitati üheksa igati
tunnustust väärivat kodu ja aeda

ning kolm ühiskondliku hoone
ja avaliku ruumi kategooriasse
liigituvat objekti. On vahva, et
märgatakse ka panust avalikku
ruumi ja korrastatud ühiskondlikke hooneid.
Hinnata, võrrelda ja kaunimaks tunnistada täiesti omanäolisi aedu ja kodusid on ääretult
raske. Komisjonil koosseisus
Anne Ojasalu, Kaja Mõtsnik,
Piret Jänts ja Katrin Velleste oli
valikuid teha ütlemata keeruline. Konkurss on siiski konkurss
ja maakondlikule konkursile oli
võimalik vallast esitada vaid
kolm kaunimat kodu. Hinnati
terviklikku ruumitaju, heakorda, haljastust ning valikute ja
vormide sobivust. Sellel aastal
konkursile esitatud koduaiad
üllatasid mastaapsuse ja avarusega.
Avaliku ruumi ja ühiskondlike
hoonete kategoorias pälvisid
tunnustuse:
Keava suveaed, mida Keava kogukond on korrastanud
alates 2013. aastast. Endiselt
tantsuplatsilt üles kaevatud

Perekond Brüki kodu Kaerepere külas.

Fotod: KATRIN VELLESTE

põllukividest rajati suveaiale
piire ja vahetati välja vanad
istepingid. Möödunud suvel sai
suveaias asuv kõlakoda ilusa
särava kollase värvi ja uue uhke
kirje, tantsupõrand uuendati
juba aasta varem. Selle 8 aasta
jooksul istutatud haljastus on
saanud tänaseks oma vormi.
Suveaias asub ka EV100 kingitus – laste mänguväljak. Kogu
avar suveaia ala moodustab
kena terviku. Kõik see on saavutatud kogukonna, projektide
ja toetajate abiga vabatahtlikku
tööd tehes.
Järvakandi Lasteaia Pesamuna kompleks Järvakandi
peatänava ääres püüab iga mööduja pilku. Alati väga hästi hooldatud avar haljasala on piiratud
korrektse aiaga, lasteaia väiksematele mõeldud mänguala on
veel eraldi madalama piirdega
eraldatud. Teerajad on kaetud
kivisillutisega, hooned korras.
Haljasalale on rajatud mitmeid
mängualasid, suurte põlispuudega aianurgas leiab varju ka
palaval suvepäeval. Kaunilt
on ära kasutatud ka erinevaid

Kaunimad kodud ja
koduaiad:
Siiri ja Aare Leinbergi maja
Ingliste külas
See kodu asub rahulikult voolava Keila jõe ääres Ingliste külas.
Õue sisenedes hakkab silma
kraavipervele rajatud erinevate
okasvormidega istutusala. Jõe
äärde on ehitatud püstkoda ja
maakividest müüritis, mida
kaunistab roosipeenar. Maja
tagaküljel asuvalt terrassilt
avanevad kaunid vaated aiale.
Terrassi hubasemaks muutmisel on perenaine oskuslikult
kasutanud erinevaid suvelilli,
nii amplites kui ka lillekastides.
Ilu- ja köögiviljaaeda eraldab
madal enelahekk. Vahepiirile
naabriga on istutatud erinevatest
taimedest hekk. On ka väike
pajude kollektsioon, mis sobitub
kenasti jõeäärsesse aianurka.
Pererahvas on aastate jooksul
kujundanud mõnusa ja hubase
aia.
Kalvi Kantsi ja Helgi Sussi
kodu Metsaääre tn 1 Kaerepere alevikus
Koduaed on väga läbimõeldult
kujundatud. See oleks nagu
mõtiskluste aed. Aias looklevad kivisillutisega teed. Need

Nurgake perekond Raidide koduaias Keavas.

Perekond Leinbergi kodu Inglistel.

läbivad terve aia ja viivad ühest
aiaosast teise. Kõnniteid ääristavad erinevad istutusalad. Seal
on alles hoitud ka looduslike
taimedega aianurk, kus kevadel
on näha sinilillede ja ülaste
õitsemisilu. Siseõues on maja
äärde ehitatud terrass, mis on
mõnus ja hubane koosolemise
koht. Kuna Kaerepere ümbruses leidub palju põllukive, on
need selles aias oskuslikult ära
kasutatud istutusalade kujundamisel, nagu olekski nende kivide
koht seal. On ka alles hoitud
esivanemate pärandit ja neid on
kasutatud aiaelementidena.
Kaarita ja Veiko Brüki Veski
talu Kaerepere külas
Tegu on väga armsa talukohaga,
millele tänane pererahvas on
andnud uue hingamise. Perenaine ja peremees on oma kätega
ning hoole ja armastusega renoveerinud ja ümber ehitanud hooned ning kujundanud liigirikka
iluaia. Õueala on maitsekalt kujundatud, pilku püüavad erineva
suuruse ja kujuga roosipeenrad
ja lopsakad istutusalad, imeline
rodopeenar ning ei puudu ka
tarbeaed. Õuealalt väljapoole on
kujundatud avar pargiala.
Kuna valikute tegemine oli
üliraske, otsustas komisjon

sellel aastal esile tõsta veel
kahte väga erilist ja omanäolist
kodu ning välja anda kaks
eripreemiat:
Perekondade Raidide Juta
ja Jüri ning Seily ja Janeki
koduaed Keavas Paemurru
tänaval
Retro- ja loovusaiast loominguliselt loodud imekauni
tervikliku aia kujundamise eest.
Merike ja Mait Järviku
kodu Oja tn 3 Järvakandis
Innovaatiliste, julgete lahenduste kasutamise ja samas kauni
loodusläheduse säilitamise eest.
Kõik konkursile esitatud
majapidamised märgitakse
ära Kehtna vallavanema tänukirjaga:
Margit Viiarti ja Margus
Maltsari kodu Põrsaku tee 5
Keavas
Maiu Valbriti ja Janis Rutšsi
kodu Sinilille 3 Kaereperes
Mari-Anne ja Lauri Oksa
Mäesauna talu Linnaaluste
külas
Juta ja Arne Riisalu Raba-Saare talu Kalbu külas
Suur tänu kõigile, kes aitasid
ning märkasid, ja ka neile, kes
meid lahkelt oma kaunis kodus
vastu võtsid!

Kalvi Kantsi ja Helgi Sussi kodu Kaereperes.

Katrin Velleste,
abivallavanem

Valla Vaatleja

9

Eidapere perepäev
Imelisel päeval, 5. juunil
toimus Eidaperes perepäev, et tähistada üheskoos lastekaitsepäeva.
Päeva õnnestumisele aitas
kõige rohkem kaasa soe ja
päikeseline ilm.
Rahvast hakkas koolitagusele platsile kogunema juba enne kella 12, kui
päev ametlikult avatud sai.
Suureks tõmbenumbriks olid seekord elektriautod, millega sai tasuta
sõita nii palju, kui vaid süda lustis!
Püsti oli seatud liikluslinnak, kus
erinevate masinatega sai ringi vurada. Landride OÜ esindaja kinnitas,
et autod olid terve perepäeva rohkes
kasutuses ja lapsed pidid vahepeal
lausa järjekorras seisma, et sõidule
pääseda.
Samuti oli palju tööd näomaalijal
Sigridil, kes joonistas päeva jooksul
umbes 50 maalingut suurte ja väikeste nägudele - seda ikka vastavalt
kliendi soovile.
Väga populaarne oli ka villaseebi
töötuba, kus sündisid väga värvilised
ja lõbusad villaseebid. Kellele siis ei
meeldiks palava ilmaga veekausis
villa ümber seebi mähkida! Rita

Merekivi oli osav juhendaja ja
rõõmustas koos lastega sündinud
loomingu üle.
Pisut aeganõudvam tegevus oli
unenäopüüdjate meisterdamine.
Töötuba juhtis Koidu Archipov,
kes aitas nii suurtel kui ka väikestel
helmed ritta seada. Nii sündisid
väga omanäolised teosed. Üks
täiskasvanu kommenteeris, et see oli
väga mediteeriv tegevus.
Lisaks töötubadele tegeles lastega ka Võlu Hella, kes viis läbi
loomingulise võimlemise õues ja
lastedisko Eidapere noortetoas.
Võlu Hella noka alla oli peitnud
ennast noortetoa juhendaja Aliis
Sarapik, kes oskab noortega väga
hellalt ja kaasavalt ümber käia.
Samuti olid vanemad lapsed abiks
mängujuhtidena.
Perepäeval olime mõelnud rida
tegevusi ka vanematele ja vanavanematele. Külla tuli Kaitseväe juhataja
kindralleitnant Martin Herem, kes
on muuhulgas usin metsavendluse
uurija. Just metsavendadest ja -õdedest Eidapere ja Järvakandi aladelt
juttu tuligi. Eriti põnev oli teada
saada, et ka loomad olid tollel ajal
kaasatud ja abiks. Nimelt oli ühel
metsavendade pundil koer välja
õpetatud poes käima ja nimeliselt

inimeste juurde minema, kui mehed
seda ise teha ei saanud. Lõpuks koer
arreteeriti, kuid kuna ta võimudega
koostööd ei teinud, siis vabastati
peagi.
Või eluline näide sellest, kuidas
metsa läksid varju ka naised ja
kui ühel lapseootel naisel algas
seal sünnitus, toodi külast kohale
ämmaemand, kellele tõmmati teel
olles kott pähe, et ta ei näeks, kuhu
minnakse ning peidupaika reeta ei
saaks.
Jutud olid huvitavad ja elulised.
Kindlasti avardas see kuulajate
silmaringi ja arusaama metsavendlusest ka laiemalt. Igal juhul oli
see väga rikastav kohtumine. Oli
ka neid, kes soovisid Heremiga
eraldi veel privaatsemalt vestelda,
et ajaloosse selgust tuua.
Päeva lõpetas Kaerepere näitetrupp Anderaasuke etendusega
„Neli õuna“. Tegemist oli lausa
esietendusega! See lugu on kirja
pandud küll ammu, kuid kajastas
väga hästi ka tänapäevast eluolu
meie ümber.
Näidend rääkis neljast prouast, kes
saatuse tahtel on oma vanaduspõlves
üksikuks jäänud, ning kui palju
elevust võib tekitada juhuslikult
külla sattunud meeldiv härra. Eten-

Rapla maakonna laulu- ja tantsupeol Kohilas
osalenud Kehtna valla kollektiivid: MemmeJärvakandi Kooli mudilaskoor, juhendaja Eha Sepp
Taadi peol
Järvakandi Kooli lastekoor, juhendaja Eha Sepp
Järvakandi Kalevi naisvõimlejaterühm, juhendaja Erika Šefer-Müller osalenud
Kehtna Põhikooli 1. kl tantsulapsed, juhendaja Alari Liiv
kollektiivid:
Kehtna Põhikooli mudilaskoor, juhendaja Lea Karjane
Kehtna Poistekoor, juhendajad Lea Karjane, Ea Hark
Kehtna valla lastekoor Kraaks, juhendajad Ea Hark, Lea Karjane
Kehtna pärimusmuusika ansambel, juhendaja Kätlin Lang
Valtu Põhikooli mudilaskoor, juhendaja Viive Raam
Valtu Põhikooli kanneldajad, juhendaja Eve-Mai Laurimaa
Valtu Põhikooli lasterühm Rõõmurattake, juhendaja Reet Teets
Segakoor Corvus, juhendaja Ea Hark
Kehtna naisrühm Kadritajad, juhendaja Kadri Väli
Kehtna segarühm Umbsõlg, juhendaja Helen Reimand
Valtu naisrühm, juhendaja Age Tekku
Valtu segarühm EKS Me Näe, juhendaja Riho Pohla

Valtu Seltskonnatantsijad Koduläte, juhendaja
Laine Laurimaa
Järvakandi Ehani, juhendaja Eha Sepp
Järvakandi ansambel,
esindaja Katrin Jair
Lelle ansambel Lepalinnud, juhendaja Lemmi
Linnas

Valtu Põhikooli lapsed Rapla maakonna laulu- ja tantsupeo rongkäigus.

Foto: AVE KADARIK

duse puänt oli selles, et härrasmehe
tähelepanu köitis kõige aktiivsema
proua asemel hoopis kõige tagasihoidlikum naisterahvas. Näidend
oli vürtsitatud naljade ja irooniaga
ning oskusliku näitlejatööga, kus iga
proua mängis väga hästi välja oma
tegelaskuju iseloomu.
Kogu päev sündis koostöös Eidapere noortetoa juhi Mikk Merekiviga, kes võttis enda õlule päeva
juhtimise. See amet on talle otsekui
loodud!
Kõhu sai täis süüa Jerwencato
Bistro kohvikus ja palavust sai
leevendada Jätsiratta jäätistega,
mille järjekord ei tahtnud vaibuda,
sest ilm oli ju täpselt paras kosutava
jäätise söömiseks. Kogu perepäeva
tegevused ja töötoad olid külalistele
tasuta, ikka selleks, et kõik kogukonna liikmed saaksid osaleda ja
oma lapsi rõõmustada ühe murevaba
päevaga! Kuna osalejate arv oli
suurem kui eelmise aasta perepäeval
(augustis), on selge, et kogukonnale
on sellist üritust vaja. See on suur
rõõm korraldajatele, kui inimesed
tulevad kohale ja naudivad päeva.
Kindlasti tuleb selliseid toredaid
kohtumisi ka edaspidi!
Katrin Jair
Eidapere Kultuurikeskuse juhataja

Eidapere Kultuurimaja juhataja Katrin Jair tänab
Eesti Kaitseväe juhatajat kindralleitnant Martin
Heremit, kes tutvustas kokkutulnuile sõjajärgse
Eidapere piirkonna metsavendade tegemisi.
Foto: Katrin Jairi erakogu

Kehtna valla õpilasmalev
13.-17. juunini 2022
tegutses Kehtna valla
õpilasmalev, millest sai
osa 19 noort Järvakandist, Kehtnast, Kaereperest, Eidaperest, Lellest
ja Inglistelt. Malevas
osales ka üks noormees
Ukrainast, kes elab
hetkel Inglistel.
Malevasse saamiseks osalesid noored Eesti Töötukassa
Raplamaa osakonna karjääriinfo
spetsialistide Leho Rohtla ning
Eli Suklese läbiviidud töötubades Kehtnas ning Järvakandis.
Pärast seda pidid malevlased
Kehtna Vallavalitsusele esitama
kandideerimisdokumendid - CV
ja motivatsioonikirja. Malevasse
kandideeris 20 noort. Enne
tööle asumist läbisid malevlased
tööohutuskoolituse ning pärast
seda kirjutasid malevlased alla
töölepingutele, said selga malevasärgid ning kätte töökindad.
Esimesed tööpäevad möödusid malevlastel nagu varem
tavaks saanud Toosikannu
puhkekeskuses. Tehti erinevaid
heakorratöid, rohiti, korjati kive
jne. Esimese tööpäeva õhtul
olid põnevad vabaajategevused.
Juhendajad Mikk ja Anu korraldasid töötoa, kus kaks gruppi
lõid reklaamfilmid. Noored jäid

Õpilasmaleva käe all sai uuenduskuuri Järvakandi Kultuurihalli
kõrval olev Meidelli pink.

töötoaga väga rahule.
Kolmandal päeval alustasid
Järvakandi piirkonna noored
tööd Järvakandis ning Kehtna
piirkonna noored Kehtnas ja
Kaereperes.
Järvakandis taastati kultuurihalli ees olev pink oma algses
hiilguses, värviti skatepargi
piirded ja tehti muid väiksemaid
heakorratöid.
Kehtnas tegelesid noored
rohimise, pargipinkide, ülekäiguradade värvimise ja skatepargi
parandustöödega.
Kaereperes koristati Valtu
Spordimaja esine parkla ja
uuendati ülekäigurajad.

Viimasel päeval kogunesid
noored kõik Järvakanti, kus
korrastati ühiselt vana ujula
prahist ja värviti Järvakandi
noortekeskuse pingid.
Maleva lõpetasime kringli
söömisega ja kõik malevlased
said pidulikult tänukirja.
Oli väga positiivne näha, et
noortel oli taskuraha teenimiseks ning töökogemuse saamiseks suur tahe ning maleva saab
kindlasti õnnestunuks lugeda.
Kohtumiseni järgmisel malevasuvel!
Taivo Tüvist,
Kehtna valla spordi- ja
noorsootööspetsialist
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Valla Vaatleja

Jaan Pihlap

18. aprill 1941 – 31. mai 2022

VALTU PENSIONÄRIDE KLUBI KODULÄTE 55
Meie reis Läänemaale toimub
kolmapäeval,27. juulil.
Giid Pille Vanker
Osalemisest teata Helgile
tel. 5394 1539 23. juuliks.

UUS VALLAKODANIK
Elli Eliise Muuli
Hannes Härm
Alyssa Štraih
Reiko Kalam
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.

Kumma küla on tabanud raske kaotus – ootamatult lahkus
tegus ja toimekas Jaan Pihlap. Külas ei ole majapidamist,
kus poleks kasutatud tema oskusi keevitusel, keskkütte – ja
vesivarustustöödel. Hea suhtleja ja abivalmina jätkus Jaani
ka ümbruskonnas Raplast Kehtnani ning kaugemalegi.
Jaani lapsepõlv ja kooliaastad möödusid Viljandimaal.
Perekonnale oli see väga raske aeg: isa viidi Siberisse
ja sinna ta ka jäi, Jaanist 10 aastat vanem vend hukkus
koolipoisina õnnetuses. Jaani koolitee jätkus Tallinnas
kutsekoolis, kus ta sai keskhariduse ja omandas gaasi- ning
elektrikeevituse eriala. Tema esimeseks töökohaks oli Balti
Laevaremonditehas, aastaid hiljem Norma, kus ta täiendas
end santehniliste oskustega.
Juba nooruses meeldis talle looduses liikuda. Tallinna
päevil lisandusid matkad, sportlik orienteerumine, reisimine. Matkateed viisid Jaani kokku Kummast Vanatalult
Tallinna jõudnud Tiiaga. Peres kasvasid tütar Kadi ja poeg
Rait. Tiiat ja Jaani perega võis sageli kohata Kummas
mitmesugustel üritustel. 1986. aastal kolis pere lõplikult
Vanatalule. Jaan tõi kaasa tänapäevased oskused Valtu
kolhoosi ehitusbrigaadi. Koos pojaga korrastati Vanatalu
hooned, alustas tegevust „Kandlekoda“, ehitati hiljuti hetkel
küla ainus suitsusaun. Jätkus Jaani reisihuvi Mustast merest
Baikali järveni ning mujale maailmas.
Muusika- ja teatrihuvilisena süstis ta seda ka oma lastesse
ja lastelastesse, kes on saanud muusikutena nii maakondliku
kui ka vabariikliku tunnustuse osaliseks.
Kumma kiigeplatsil jäävad Jaani meenutama kiige
metallitööd ja sepis 1241-1991 Kumma küla esmamainimise mälestuskivil.
Minule jääb Jaan meelde laia silmaringiga, sõbraliku,
tööka ja maailma konservatiivselt hindava inimesena.
Puhka rahus Rapla surnuaial!
Meenutas Aimur Kumma küla Otsa talust

30. juunil kell 19
Rapla Kirikumuusika Festivali

KONTSERT
NÄHTAMATU TEEKOND
Kehtna Peetri kirikus

Johanna Vahermägi
(laul, klahvpillid, vioola)
Mihkel Metsala (trompet)
Marek Talts (kitarr)
Kristjan Mängel (löökpillid)
Taavo Remmel (bass)
Kairi Ervald (taustavokaal, ﬂööt)
Lemme-Getter Bogatkin (taustavokaal)
Kavas:
Johanna Vahermägi autorikontsert
Piletid saadaval Piletilevis ja kohapeal

Valla Vaatleja

SURNUAIAPÜHAD

Lelle kalmistul 9. juulil kell 11
Juuru kalmistul 10. juulil kell 11
Järvakandi Pauluse kirikus 17. juulil kell 15
Vahastu kalmistul 17. juulil kell 14
Kehtna kalmistul 31. juulil kell 15

KUULUTUSED
Aitame ehitusloa projektiga. Tel 5439 0520
Teeme ehitus- ja maalritöid. Lisaks ehitusele teeme ka
hooajalisi lisatöid: erinevad niitmis- ja haljastustööd,
puude langetamine ja võsaeemaldus, lumetõrje hoovidest, tänavatelt, katustelt. Kõik hinnad kokkuleppel,
arve esitamise võimalus. Telefon 555 38 380
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee
Utiliseerime teile jalus olevad akud, sõidukid, põllutehnika, vanaraua. Lisaks veel hoonete, kuuride
lammutus. Tel 5880 4029
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KIRIKUTEATED

ÕNNITLEME

EELK Rapla Maarja-Magdaleena kirikus:
Pühapäeval, 3. juulil kell 12 armulauaga
jumalateenistus, kell 19 XXX Rapla Kirikumuusika Festivali kontsert - VALGUST,
esinevad Tallinna Poistekoor Lydia Rahula
juhatusel, solistid Pille Lill, Richard Raun
(kitarr) ja Tomi Rahula (orel) - piletid 15/10 €
Kolmapäeval, 6. juulil kell 20
Rapla orelisuve kontsert - Tiia Tenno (orel) ja
Aare Saal (bariton)
Pühapäeval, 10. juulil kell 12 armulauaga
jumalateenistus; kell 19 XXX Rapla Kirikumuusika Festivali lõppkontsert TENEBRAE/
PIMEDUS, laulab Eesti Rahvusmeeskoor Mikk
Üleoja juhatusel, solistid Grigori Rutškin
(tenor) ja Kaarel Kukk (bariton) piletid 20/15 €
Kolmapäeval, 13. juulil kell 20
Rapla orelisuve kontsert - Ines Maidre (orel)
ja Ingmar Simson-Valtin (viiul)
Pühapäeval, 17. juulil kell 12
armulauaga jumalateenistus
Kolmapäeval, 20. juulil kell 20
Rapla orelisuve kontsert - Kristel Aer (orel) ja
Kirke Aer (viiul)

70
97
Anne Põldmaa
Laine Paimets
Maria Vaganova
92
Liivi Tammaru
Hildegard Kalajärv
Helle Kärner
91
Rein Valdas
Richard Tammeväli
Malle Puuorg
Linda Villido
65
Johann-Voldemar
Rein Järvik
Loidap
Ellen Koolma
90
Vilve Jõgisoo
Valve Soosaar
Marika Linamägi
85
Tiia Hansar
Elga Meresmaa
Ülle Preide
Lidiia Korabelnikova
Helju
Peterson
Eha Keinast
Ene Meister
80
Helju Miller
Mati Rajasaare
Vladimir Vesper
Evi Scepter
60
Mare Mezei
Villu
Meresmaa
75
Jelena Ovtšarova
Kalju Laane
Oleg Ljadov
Olev Laurimaa
Rita Riismann
Rein Rea
Eha Kivisaar
Svitlana Korzun
Arno Luisk

Maarja Magdaleena päeval, reedel,
22. juulil kell 10 kihelkonnapäeva mälestusringkäik Rapla kalmistul; kell 12 armulauaga
jumalateenistus, jutlustab Järva-Madise
koguduse õpetaja Jane Vain, laulab koguduse segakoor; kell 13.30 kihelkonnapäeva
supp kirikuaias, millele järgneb pastoraadi
saalis jututuba teemal “Palverännak”
Pühapäeval, 24. juulil kell 12
armulauaga jumalateenistus
Kolmapäeval, 27. juulil kell 20 Rapla
orelisuve kontsert - Larisa Carjkova (orel) ja
Monta Martinsone (barokksopran) - Läti
Pühapäeval, 31. juulil kell 12 armulauaga
jumalateenistus
Kolmapäeval, 3. augustil kell 20 Rapla
orelisuve kontsert - Kersti Petermann (orel)
ja Annabel Soode (sopran)
Pühapäeval, 7. augustil kell 12
armulauaga jumalateenistus
Kolmapäeval, 10. augustil kell 20
Rapla orelisuve kontsert - oreliduo Tiia Tenno
ja Hille Poroson ning Nathalia Kolasnikova ﬂööt (Ukraina, Mariupol)
Pühapäeval, 14. augustil kell 12
armulauaga jumalateenistus
Kolmapäeval, 17. augustil kell 20
Rapla orelisuve kontsert - Tobias Horn
(orel, Saksamaa)
Pühapäeval, 21. augustil kell 12
armulauaga jumalateenistus, laulab Tallinna
Harku tänava vennastekoguduse
palvemaja meesansambel
Kolmapäeval, 24. augustil kell 20
Rapla orelisuve kontsert - Ott Indermitte
(bariton) ja Marju Riisikamp (orel)
pastoraadi saalis
Pühapäeval, 28. augustil kell 12
armulauaga jumalateenistus
Kolmapäeval, 31. augustil kell 20 Rapla
orelisuve lõppkontsert - helilooja ja organisti
Enn Võrgu 60. surma-aastapäeva ja tema
loodud laulu “Eesti lipp” 100. aastapäeva
puhul - Tallinna Kaarli koguduse kammerkoor Canorus ja organist Piret Aidulo
EELK Kehtna Peetri kirikus:
Pühapäeval, 31. juulil kell 15
surnuaiapüha Kehtna kalmistul,
järgneb armulaud kirikus
Pühapäeval, 28. augustil kell 12
armulauaga jumalateenistus
EELK Järvakandi Pauluse kirikus:
Pühapäeval, 3. juulil kell 12
armulauaga jumalateenistus
Pühapäeval, 17. juulil kell 15
Järvakandi surnuaiapüha jumalateenistus
Pühapäeval, 7. augustil kell 15
armulauaga jumalateenistus
Pühapäeval, 21. augustil kell 15
Pauluse kiriku 26. aastapäeva armulauaga jumalateenistus, laulab Tallinna Harku tänava
vennastekoguduse
palvemaja meesansambel

MÄLESTAME
Anatoli Petritšenko
Aino Maasik
Tiia Ruuk
Aivi Leidtorp
Gennadi Schults
Hillar Uhs
Mati Jõgi
Jaan Pihlap
Marion Pets
Aino Kontkar

22.07.1936 - 18.06.2022
Valtu Põhikool ja kodukant mälestab ning
mäletab kunagist eesti keele ja kirjanduse
õpetajat, agitkavade koostajat, kirjandusürituste korraldajat, aiandusarmastajat, kultuurielus aktiivset osalejat, sooja huumoriga
suurepärast inimest
AINO KONTKARIT
Avaldame kaastunnet lähedastele,
kes te olite talle väga kallid.

Jääd mõttes meie keskele...
MATI JÕGI
Tublit töömeest ja alati abivalmis kolleegi
mälestavad tänutundes Valtu Seltsimaja
endised isetegevuslased
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Valla Vaatleja
Mammograaﬁbuss
Raplamaal:
Rapla
Raplamaa Haigla juures,
Alu tee 1
20.06.2022 - 15.07.2022
6 274 470

20. augustil

Kehtna
Kehtna Coopi juures,
Lasteaia 12
19.10.2022 - 20.10.2022
6 003 155

INGLISTE

Järvakandi
Järvakandi Kandi Konsumi
juures, Tallinna mnt 37
17.10.2022 - 18.10.2022
6 003 155

KODUKOHVIKUTE
PÄEV

Anna enda
osalemise soovist
teada:
kaisa129@gmail.com

30. juulil kell 12
Valtu Jahimajas
Saunaküla 11. KÜLAPÄE
KÜLAPÄEv
v
Ootame praeguseid ja endisi Saunakülaga seotud inimesi.
Info 515 8764 Raul, 505 7509 Luule
Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist

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 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

Augustikuu lehe materjale
ootab toimetus 15. augustiks
Toimetusel on õigus lugusid toimetada ja lühendada

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

