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TERE, PAKANE! 
Nüüdseks olen juba kuu aega külavanema 
rollis olnud ja esimesed muljed külarahva 
käest on kuuldud. Õnneks on enamus 
arvamusi olnud positiivsed ja sealt tuli ka 
mõtteid tuleviku kohta - mida võiks külas 
muuta ja millised on probleemid. Samuti 
võiksite meenutada eelmist aastat nii heas kui 
ka halvas.  

Muidugi oleks tore teada, kuidas elati Kaalepis 
varem ja millised olid harjumused ning 
tegemised mis on vajunud unustuste hõlma. 
Muidugi toimuvad edasi Kaalepi näiteringi 

Krati tegemised. Loodame ka korraldada iga-aastase lastelaagri, mis on 
olnud menukas ka Kaalepist väljaspool. Muidugi loodame ka seda, et 
Kaalepi Külalehel läheks veelgi paremini. Ühtlasi kutsun teid üles lehte 
toetama ja oma arvamust avaldama nendel teemadel, mida leht võiks 
rohkem kajastada.  

Soovin ka tänada Kaupo Mäed, Mati Mäed ja Andrus Guninit, kelle abiga 
sai tormituultest räsitud bussijaam uuesti püsti ja maa külge kinnitatud. 

Kaalepi külavanem Sirle Gunin 
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TANTSULAAGER 
Hirvo Jr muljed tantsulaagris käimisest. 

Tantsulaagris oli tore. Kõigepealt tantsisime 

tund aega, siis oli 15 minutit vaheaega ja siis 

tantsisime veel 45 minutit. Seejärel oli jälle 

paus 15 minutit. Pärast seda tantsisid 

tüdrukud ja poisid pool tundi eraldi. Õpetaja 

filmis proovi ja hiljem vaatasime koos video 

pealt, kuidas me tantsisime ja mis oli valesti. 

Pärast proovi tegime noortekeskusesse 

magamisasemed, vaatasime multikat ja 

jäime umbes kella kolme ajal öösel magama. 

Mulle tantsulaager meeldis. Loodan, et 

saame tantsupeole. 

Hirvo Rannu 

UUS AASTA JA UUED TUULED 

Kallis lugeja, 

jaanuarikuu ja uue aasta saabumine annab meile võimaluse alustada oma 

elu uuelt, veidi puhtamalt lehelt. Ilmselt andis nii mõnigi endale lubadusi, 

mida ta 2014. aasta vältel kindlasti tahaks ja peaks ära tegema. 

Loodetavasti on see inspiratsiooniks ja stiimuliks ning tähtsad toimetused 

ei lükku kuskile tulevikku, vaid saavadki reaalselt selle aastaga tehtud.  

Uus aasta toob kaasa ka veidi muudatusi Kaalepi Külateataja ilmumises. 

Sel aastal hakkab leht ilmuma üle ühe kuu, seega järgmist lehte on oodata 

märtsis. Põhjuseid selleks on mitmeid ja otsustasime, et see on parim 

lahendus. 

Selle numbri puhul oli toetajaskond rõõmupakkuvalt lai.  

Suurimad tänud inimestele, kes käisid välja suurema rahasumma: 

Toivo Vilo, Terje Tommula, Triin ja Hirvo Rannu, Karl Laid. 

Aitäh ka teistele toetajatele:  

Anita Homin, Leili Jalakas, Taimi Sakna, Leino Pihlak, Virve Laube, Helju 

Musting, Egle Tiitsmaa, Sirle Gunin, Astrit Bombul, Amilde Rajasaar, Maiu ja 

Kaupo Mäe 

Suured-suured tänud! 

Soovin kõigile mõnusat talveaega! Lustige ja nautige lund ja külma – nüüd ju teda on ja 

loodetavasti jätkub kauemakski. 

Kaalepi Külateataja peatoimetaja Mare Laube 
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MAIU MÄE—KAALEPI TEINE KÜLAVANEM 
Maiu alustas Kaalepi külavanemana 2002. aastal ja 

lõpetas aastatepikkuse tööga 2013. aasta lõpus. Selle aja 

jooksul on jõutud Kaalepis parandada, eemaldada ja luua 

meile olulisi ehitisi, mis on muutnud meie küla 

ühtehoidvamaks, turvalisemaks ja elavamaks. Küla 

keskusesse on loodud mänguväljak, külatuba, võrkpalli- , 

jalgpalli- ja korvpalliplats ning ka külasaun. Samuti on 

meie jaoks oluline park, kus toimuvad iga-aastased 

üritused ning kus saavad elanikud koos aega veeta.  

 Ettevõtliku külavanema juhtimisel on alguse saanud nii 

mitmedki traditsioonid alates kohapeal toimuvatest 

üritustest kuni väljasõitudeni. Iga-aastasteks 

olulistemaks traditsioonideks on kujunenud perepäev, 

kus süüakse koos pannkooke ja mängitakse jalgpalli, 

sügisel toimuv sõit Paunverre, jõulud (advendid, loomade 

söötmine, jõulupidu jne), jaanipäev ja ühised 

heakorratalgud. 

Aastate jooksul on külarahvas käinud koos Maiuga tema 

korraldatud väljasõitudel erinevatesse paikadesse. On käidud Elistveres, Kadrioru lossis ja 

teistes huvitavates kohtades. Samuti on tema eestvedamisel Kaalepi küla olnud mitmel korral 

esindatud külapäeval ning ka mõnel teisel üritusel. Üritusi ja väljasõite on olnud veel palju, kuid 

nende üles loetlemine võtaks arvatavasti lehes liiga palju ruumi. 

Maiu on nagu ingel, kes tuleb alati appi ning aitab alati oma sõna ja jõuga, kui meil jälle mõni 

pöörane idee tekib. Teiseks ta on parim projektide kirjutaja. Tänu tema oskustele projektide 

kirjutamise vallas on saanud meie kunagisest külas asuvast tavalisest korterist midagi 

erakordselt elavat, lahedat ja samas ka huvitavat. Jutt käib meie külatoast, kus toimuvad 

üritused ja kus saavad kõik oma 

vaba aega sisustada.  

Tänu temale on saadud rahastus 

mitmetele laagritele, väljasõitudele 

ning külatoas vaja minevatele 

asjadele. Projektidega ning oma 

tegevusega on ta kujundanud Kaalepi 

selliseks nagu me seda praegu 

tunneme ja kus me elada tahame.   

Avaldan külarahva nimel soojad 

tänusõnad Maiule selle kõige eest—

mõeldamatu mõeldavaks tegemise 

eest. Aitäh sulle heade sõnade, heade 

tegude ja hea külavanematöö eest!  

Aitäh, et pühendasid kõik need 

aastad külale ja meile, külaelanikele. 

Kristiina Kask 

BUSSIJAAMA SEIKLUSED JÄTKUVAD 

Pärast korduvat kummulikukkumist sai bussijaam korralikult 

püsti aidatud ja katus peale asetatud. Nüüd peaks ta järgmise 

tuuleiilini ilusti paigal püsima. 
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2013 AASTA KAALEPIS 

Loodetavasti võivad kõik Kaalepi küla elanikud 

nõustuda väitega, et 2013. aastat võib lugeda 

õnnestunuks ning võime 2014. aastale julgelt vastu 

astuda.  

Käesoleva artikliga proovin kokku võtta kõik 

suuremad sündmused ja juhtumid, mis Kaalepis või 

kaaleplastega seostes aset leidsid. 

Aasta algas, nagu ikka, suure paugu ja ilutulestikuga, 

et saata ära “maailmalõpuaasta” 2012 ja võtta vastu 

uus.  

Järgmiseks suuremaks ühissündmuseks võib lugeda 

vastlapäeva, mil suured ja väikesed said proovida 

hobusesõitu ja “vasta kukalt” vastlakukliga segi ajada.  

Sel aastal leidsid külatoas aset uudsed Xboxi 

tantsuvõistlused. Esimene oli koostöös Albu 

Noortekeskusega ja võistlustulle astunud lapsi oli 

tervest vallast. Teine võistlus toimus sügisel ning 

sellest võtsid osa meie küla tantsuhuvilised lapsed.  

Kevad tõi endaga kaasa head mõtted ja teostamiskihu. 

Ühel kevadisel päeval said suured ja väikesed 

maismaapiraadid aardejahi raames ratta seljas mööda 

ümbruskonda ringi kihutada. Üritusel oli kaks 

vanuserühma: vanemad ja nooremad. Meie rõõmuks 

sattus karikas kodukülla. 

Ühel toredal päeval said lapsed Raivolt idee ja 

õpetussõnad autode ehitamiseks. Külatuba muutus 

ajutiselt suuremat sorti remonditöökojaks, kus iga 

soovija sai kokku putitada oma auto. Tegemist oli 

erilise hiirelõksuautoga, kuhu ei pidanud kulukat 

kütet kallamagi, sest see sõitis kavalusega. Kui juba 

sellist autot omada, tuleb tahes-tahtmata kihk rallit 

sõita ja tahetakse välja selgitada, kellel on kõige 

lahedam ja kiirem auto. Võistluse võitis Johannese 

masin. 

Emadepäev tõi Kaalepisse rea ilusaid mundris 

noormehi, kes olid rõõmsal meelel valmis emadele 

laulma ja luulet lugema. Lisaks emadele suutsid nad 

hiljem ka eakad ära võluda. Nimelt jõulude paiku 

toimus eakate jõulupidu, kus võis taas kohata neid 

toredaid noormehi, kes olid uued laulud ja salmid ära 

õppinud. Hiljem oli võimalus uurida, mida need 

mehed õigupoolest endast kujutavad.  
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Kaalepi näitlemispisikuga rühmitusele Kratt oli 

aasta täis esinemislusti ja õnnelikke hetki. Üks 

asi oli see, et proovides oli tore endal kõht 

rannavormi naerda, ent teine asi reaalselt 

lavalaudadel taidlemine ja “Kihnu jõudmine”. 

Johannes, vapper noorsoo esindaja, võitis endale 

Järvamaa 13. näitemängude päeval parima noore 

näitleja tiitli. Kuhjavere teatrifestivalil õnnestus 

aga tervel trupil saada publiku lemmiku 

eripreemia. Muidugi oli tore ka Albu rahvamaja 

peol üles astuda. Kratt esines ka jaanipäeval ja 

jõulupeol. 

Suvel tabas suur elevus lisaks lastele ka mõnda 

täiskasvanut. Oli aeg istuda jalgratta selga ja sõita 

Valgehobusemäele, et seal 4 päeva iga-aastast 

laagrit pidada. Lapsi oli koos üle valla ja koos 

veedeti toredalt aega. Kätt sai proovida 

paintbal l is ,  or ienteerumises,  metsas 

ellujäämises, võitluskunsti algtõdedes, ujumises 

ja paljus muus. Laagri lõppedes avaldas nii 

mõnigi laps soovi veel mõne päeva laagrit pidada. 

Suvi hakkas lõppema. See tähendas 

traditsioonilise perepäeva saabumist. Seekord oli 

tegemist eriti päikeselise päevaga ja meele tegid 

veelgi rõõmsamaks üllatuskülalised – improteatri 

Improkraatia lõbus seltskond. Loomulikult ei 

puudunud ürituselt isade-poegade vaheline 

jalgpall ning seekord sai iga soovija väikesel 

laadal ka enda kraami müüa. Perepäev oli eriline 

ka selle poolest, et Kaalepi Külateataja 1. number 

oli äsja ilmavalgust näinud. Nüüd on leht juba 

pool aastat ilmunud ja loodetavasti käib see veel 

pikka aega edasi. 

Suve lõpp tähendas Kaalepi jaoks tähtsa külalise 

saabumist – Margus Konnula aka Contra tuli 

meile külla ja esitas õhtul pubis oma luulet. 

Luuletaja sai enne etteastet vaadata ringi 

Kaalepis ja Seidla veskis, kus talle tehti 

ekskursioon. Õhtul aga koguneti hubasesse 

pubisse Contra luuletusi kuulama. Külarahva 

rõõmuks oli mees valmistanud Kaalepist üsna 

ülevaatliku luuletuse ja alustas üritust selle 

ettekandmisega. 
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Saabus sügis. Märkimisväärselt toredalt veedeti 

aega Kaaruka seppade päeval, kust pole Kaalepi 

esinejad ühelgi aastal puudunud. Selgi aastal 

suutsid Kaalepi Kutid ja poisid tantsu ja mölluga 

publikust tunnustava aplausi välja võluda. 

Oktoobri alguses oli külatuba valmis vastu 

võtma samuti tähtsat külalist – koeratüdruk 

Lotte kunstnik Heiki Ernitsat. Tuba oli suuri ja 

väikeseid huvilisi täis ning Ernits suutis kõigile 

selgeks teha, kuidas Lotte üldse liikuma pandi ja 

millised on multika valmistamise tagamaad.  

Järgmiseks suuremaks ürituseks võib pidada 

isadepäeva. Isad said külatoas mõnusalt lastega 

aega veeta. Lapsed esinesid laulude, luuletuste 

ja  tantsu ga,  mil lesse  kaasat i  ka 

päevakangelased. Siis jaguneti kahte gruppi ja 

valmistati kaks imemaitsvat torti, mis hiljem 

asjaosaliste poolt ära söödi 

Jõuluhooaeg oli lõbus. Igal pühapäeval koguneti 

külatuppa, et ühiselt teha nii palju piparkooke, 

et ei jaksatud äragi süüa. Lisaks toimus, nagu 

varem mainitud, eakate jõulupidu. Oli ka ühine 

jõulupidu, mis leidis aset pubis. See tähendas 

Krati esinemist jõulunäidendiga “Imelik 

unenägu Kakukesest” ja Jõuluvana saabumist 

suurte kingikottidega. Loomulikult said  kõik 

salmi või laulu vastu kingituse. Lisaks toimus 

jõulupeol uue külavanema valimine. 

Aasta 2013 oli sündmusterohke ja tihe. 

Loodetavasti tuleb see aasta veelgi õnnestunum 

ja lõbusam. 

Mare Laube 
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SÜNNIPÄEVALAPSED                                   

MEENUTUSI KAALEPIST 

Kaalepi mõis 1920. aastatel 

(pilt: Heli Madison)                                                                              

Kaalepi mõisa praegune  

välimus  

Kaalepi 42. maja ehitus 1977. aastal                                                          

(pilt: Heli Madison)                                            

Kaalepi  42. maja praegu  

Väike pilguheit Kaalepi küla välimusele aastatetaugustel aegadel ja võrdluseks kõrval pilt, 

milline näeb objekt välja nüüd. Nagu näha, siis muutunud on nii mõndagi, samas põhijooned 

on samaks jäänud. 

Andrus Gunin 

Hilda Tamm 

Aleksandra Peldo 

Helle Taada 

Udo Jalakas 

Helmut Karbi 

Irena Bombul 

Rinaldo Kruglov 

Aado Oherd 

Elmur Tamlak 

Karl Laid 

Aleksandr Novikov 

Maiu Mäe 

Oksana Peldo 

Mario Gontšarenko 

Mari-Liis Tommula 

Mare Laube 

Henry-Sven Adams 

Anni Jalakas 
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Külatuba avatud E-L kell 16.00 – 20.00        

P-E  suletud 

Eakate kohviõhtu  01.02.2014 kell 12.00 

Palun anda teada,  kui transporti 

vaja 

Vastlapäeva tähistamine toimub 01.03.2014 

kell 11.00  

Kaalepi kasutatud asjade tuba on avatud 

laupäeviti  kell 11.00-16.00, muudel 

aegadel kokkuleppel  

KONTAKT 

kaalepikylateataja@gmail.com 

58188550 või 55559930 

TOIMETUS 

Peatoimetaja: Mare Laube                              Keelekorrektor: Kadri Laube                               Küljendus: Mare Laube 

Reporterid: Kristiina Kask, Andrus Gunin, Mare Laube, Sirle Gunin, Triin Rannu, Hirvo Rannu 

Fotograafid: Tiina Kask, Valjo Stamm, Mare Laube, Heli Madison, Sirle Gunin, Raivo Veskioja, Andrus Gunin 

Kaljukits 22.12 – 20.01 Elu on ilus, kui su kõrval 
on keegi. Sinu kõrval on palju inimesi, keda 'keegi'ks 
nimetada. Ole rõõmus selle üle ja hinda ümbritsevaid 
inimesi. Vastasel juhul võivad nad lihtsalt kaduda. 

Veevalaja 21.01 – 19.02 Ööd on unetud ja päevad 
lühikesed. Mitte aga sellepärast, et suur masendus on 
peal, vaid hoopis sellepärast, et vaja on palju teha ja 
aega on liiga vähe. Seega kasutad uneaega. Küll kiired 
ajad mööduvad. 

Kalad 20.02 – 20.03 Sinu hinges valitseb kaos – 
ihkad suve, ent väljas kõrguvad hanged. Ürita 
masendusest välja saada. Päike paistab ka kõige 
külmemas kliimas kuskilt pilveserva tagant. 

Jäär 21.03 – 20.04 Leiad tee armastuse juurde. 
Suudad eristada oma Lucia või Juan Pablo ning elu 
tundub kohati kui seebiooper. Seebiooperitel aga on 
kalduvus veidi traagiliseks muutuda. Ole ettevaatlik. 

Sõnn 21.04 – 21.05 Kipud veidi ühekülgne olema ja 
kommetele kindlaks jääma. Soe soovitus – mõtle 
kastist välja, võid leida uusi lahendusi ja mõtteid 
probleemile, millega sa hetkel silmitsi seisad. 

Kaksikud 22.05 – 21.06 Vajad üle kõige rahu ja 
vaikust. Oled tüdinenud lärmist ja isegi inimestest. 
Arusaadav, vahel on vaja olla üksi ja mõelda kõik 
asjad endale läbi. Võta endale need hetked. 

Vähk 22.06 – 23.07 Sinu ellu tuleb midagi uut. Või 
ehk hoopis keegi uus. Selleks aga pead rohkem ringi 

käima, sest otsitu vajab leidmist. Seega, tõuse püsti, 
ava oma toa uks ja mine maailma avastama. 

Lõvi 24.07 – 23.08 Unustad selle, mis tõeliselt loeb 
– lähedased ja perekond. Leia aega, et külastada 
vanemaid või mine koos lastega õue mängima. Usu, 
seesugused üritused täidavad su energia ja heade 
emotsioonidega. 

Neitsi 24.08 – 22.09 Suudad vaevu hommikuti 
üles ärgata ja õhtul ei raatsi üldse magama minna. 
Tõsi, elu on võib-olla huvitavam ööloomana, ent see 
ei mõju su tervisele, hinnetele ja töökohale kuigi 
hästi. 

Kaalud 23.09 – 22.10 Unusta vahel töö või 
õppetöö ja lõõgastu. Oled selle ära teeninud. Võta 
päev, et minna metsa linnulaulu kuulama või 
kelgumäele trallitama. Vahel tuleb mõtted eemale 
viia. 

Skorpion 23.10 – 22.11 Oled mõtlik ja genereerid 
aktiivse mõttetöö tulemusena geniaalseid plaane. 
Tähtede seis on soodne ehk mõne teose kirjutamise 
alustamiseks või laulude loomiseks. 

Ambur 23.11 – 21.12 Naeratad palju ja särad kui 
päike sinuga kokkupuutuvate inimeste maailmas. 
Kiirgad igati positiivsust ning energiat. Paraku pole 
sinu ümber hetkel palju neid inimesi, kes samaga 
vastata oskavad. 

Agent 006 aka Kuri Tädi Panniga 

ÜLESKUTSE 

Kallis lugeja! Kaalepi Külateataja on 

vabatahtlike noorte poolt koostatud ajaleht, 

mis paraku täiesti ilma rahata ilmuda ei saa. 

Oodatud on kõik toetused, et saaks järgmised 

numbrid trükki anda. 

Ülekandega saab toetada Kaalepi Küla 

Seltsingu arvele: 

581010011663226226 Sirle Gunin 

Selgitusse kindlasti kirjutada “Kaalepi 

külateataja” 

Sularahas võib tuua külatuppa või võtta 

ühendust telefonitsi ja seejärel kokku leppida 

koht ja aeg. 

Aitäh! 


