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KALLID LUGEJAD! 
Kevad muutus märkamatult suveks ning Kaalepis toimus 
sellega seoses mitmeid muutusi. Külateataja ilmumisele 
jäi küll veidi pikem vahe sisse, sest kevadine rutt, 
eksamiperiood ja tegemisi täis aeg on asjaoludeks, mis 
selle ilmumist veidi edasi lükkasid.  

Kindlasti kohkusid paljud, kui kuulsid majade vahel suurt 
kolinat. Õuel oli onu Kaupoga toimetamas näha hulga 
lapsi. 30 aastat vana mängumaja otsustati viimaks 
lammutada ja selle asemele uus ehitada. Teeme Ära 2014 
projektiga seoses püstitati majade vahele lisaks suur 
mänguväljaku lisaatraktsioon, kus lapsed turvalisemalt 
mängida saaksid.  

Muutusi on näha ka inimeste seas – Kaalepisse on 
kolinud uusi inimesi ning ringi näeb jooksmas mitmeid lapsi, kelle 
nägemisega silm veel harjub. Loodetavasti toob suvi veelgi häid uudiseid 
ning annab kõigile  võimaluse puhata töö- ja kooliperioodist.  

Juunikuu numbrit toetasid: Juta Homin, Maiu Mäe, Kaupo Mäe, Milvi 
Veelmaa, Virve Laube, Helmut Laube ja Amilde Rajasaar. Aitäh 
teile! 

Soovin kõigile kaunist suve! Hoidke küla tegemistel usinasti silma peal ja 
osalege neis aktiivselt! 
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Mängumaja viimane hingetõmme 

Kaalepi Külateataja peatoimetaja Mare Laube 
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VANAPABERIST KORVIDE MEISTERDAMINE 

19.mail meisterdasid Kaalepi lapsed vanapaberist 
korve. Korvid said laste osavate näppude vahel 
valmis punutud üsna kiiresti. Tahtsime korvikesed 
õues spreivärviga kuldseks teha, kuid ilmataadil 
olid omad plaanid ning väljas hakkas paduvihma 
sadama. Küll me korvikesi veel värvida jõuame. 
Tegevuseks vajalikud vahendid saadi projekti 
raames.   

Projekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine 
läbi noortekeskuste“ on rahastatud Euroopa 
Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi 
„Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust 
„Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime 
kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“ poolt. 

Programm on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on 
suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö 
mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga viib programmi ellu Eesti 
Noorsootöö Keskus ja programmi partneriteks on justiitsministeerium, sotsiaalministeerium 
ning Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.  

Anu Tommula 

KÜLAVANEM 

Suvi on tulnud suure hooga ja igal pool on näha, kuidas meie küla 

inimesed koristavad oma aedasid ja majade ümbruseid. Selle kõrvalt 

on leidnud nad ka aega, et osa võtta meie küla vahvatest üritustest, 

mis viimastel kuudel on toimunud. 

Meeldejääv oli eakate pidu koos vahva esinejaga. Peale seda tähistati 

juba järgmisel nädalal munadepühi, kus meie külatoa perenaine 

Tiina õpetas lastele munade värvimist nii uuema kui ka vanema aja 

tehnikatega. See oli üks vahva päev ning lapsi oli mune värvimas 

väga palju.  

Tänan omalt poolt näiteringi Kaalepi Kratt, kes tõi Albust Järvamaa 

näitemängupäevalt koju eripreemia! 

Samuti soovin tänada talgute korraldajaid ning kõiki, kes sellest osa võtsid! Saite hakkama suure 

teoga, mille abil meie küla jälle korda sai. 

Kaalepi külavanem Sirle Gunin 

Foto: Anu Tommula 

VABANDUS 

Märtsikuu numbris ilmunud artikli "Laulu- 
ja tantsupeoaasta" õige autor on Triin 
Rannu. Palume tekkinud segaduse pärast 
vabandust! 

JAANIPÄEV 

Jaanipäeva tähistamine toimub 23. juunil 
Kaalepi pargis ja pubis. 

Kell 12 algab laat, kuhu on kõik oodatud 
kauplema ja ostlema. Õhtul toimub  
kontsert ning süüdatakse jaanituli. 
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MÄNGULT MÄLUMÄNGUST 

Eelmise aasta sügisel alustas Albu valla mälumäng teist aastat. Vaid kaks küla suutsid 

neljaliikmelised võistkonnad välja panna, kuid põnevust jätkub sellele vaatamata.  

Sellel hooajal on toimunud neli võistlust. Kaalepi võistkonna koosseisu kuuluvad Anu, Terje, 

Mari-Liis (asendusliige Sirje) ja Hirvo ning nad on võitnud kolm võistlust. Hooaja teise 

võistluse võitis Albu võistkond. Ühel võistlusel on võimalik koguda maksimaalselt 60 punkti. 

Seda, et küsimused on rasked (vähemalt meie jaoks), näitab tõik, et meie keskmine 

punktisumma jääb 28-30 punkti kanti.  

Mõned näited küsimustest: 

1) Tammsaare kirjanduspreemia on välja antud 36 korda ja neist 2 on tulnud meie vallast 

pärit kirjanikele, nimetage nad. 

Meie teadsime vaid Sikemäed ja et tänavuse preemia saaja Avo Kull on siit pärit, aga nimi 

kahjuks meelde ei tulnud. 

2) Mis aastaga on tegu: sündis Jüri Krjukov, avati maailma esimene tuumaelektrijaam 

Obninskis, Ernst Hemingway sai Nobeli kirjanduspreemia, suri Eduard Vilde, Ita Ever ning 

Eino Baskin abiellusid  

Õige vastus oli 1953, aga meie panime ühe aastaga mööda, vastates 1954. 

3) 16. veebruaril 1900. aastal ilmus temalt romaan nimega „Savrola“, see jäi autori ainsaks 

romaaniks. Ta kirjutas rohkem meediaväljaannetele ja ajalooteemalist publitsistikat, 

vaatamata sellele sai 1953. aastal Nobeli kirjanduspreemia. Kuulus oli ta aga hoopis teisel 

alal. Kellega on tegu?  

Kuna me õiget vastust ei teadnud, siis arvasime, et küsimuste esitaja Mart Vellamaa on 

väikese vimka visanud ning õige vastus peitub eelmises küsimuses. Nii vastasimegi, et antud 

kuulsuseks on Ernst Hemingway. Kahjuks panime 

jälle mööda, sest õige vastus oli hoopis Winston 

Churchill. 

Õnneks pole seal kõik küsimused nii rasked, 

mõned on ka kergemad! 

8. veebruaril panime kahest võistkonnast kokku 

viieliikmelise vallavõistkonna ja käisime Järva 

talimängudel. Mälumängu teemadeks olid sport ja 

Järvamaa ning küsimusi esitas Ants Käärma. Ka 

seal oli maksimaalseks punktisummaks 60. Tegime 

tõsist ajalugu, saades esikoha! Seda küll 

tagantpoolt vaadatuna. Selgus, et spordist ei tea 

meist keegi mitte midagi, aga Järvamaa tundmisest 

jäi kahjuks väheks.  

Hirvo Rannu 

TRANSPORT KASSIARU PEREPÄEVALE 

Buss väljub Ahulast 11.30 ja Kaalepist 11.40. 

Tagasi saab Otsalt 22.00. 
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KAKERDADES TANTSUPEOLE 

Segarahvatantsurühm Kakerdaja - 

selline kentsakas nimi ühele 

koostegijate pundile, kuid eks need 

inimesed seal taga olegi ühed 

omamoodi tegelased. Selle asemel, et 

kolmapäeval peale väsitavat 

tööpäeva kodus luudel vajuda lasta 

või pühapäeval nädalalõpust viimset 

puhkust võtta, tulevad nemad kokku, 

et rahvatantsu tantsida. Tegelikult 

tuleneb rühma nimi järvekaurist ehk 

kakerdajast, kelle järgi on oma nime 

saanud veel kaunis raba ning järv. 

Lindu hakati kakerdajaks kutsuma 

tema kummaliselt kakerdava 

kõnnaku tõttu.  

Proovipäeval saabub kakerdajaid, nagu lindudele kohane, lausa igast ilmakaarest (Harjumaalt, 

Lääne-Virumaalt ja Järvamaalt) ning täiskoosseisus võib meid tervitusrivistuselt kokku lugeda 

natuke üle 20. Lisaks veel lapsed, kes vahel vanematega kaasa tulevad. Seltskond on kirju: 

autojuhid, koolijuhid, koorijuhid, firmajuhid, niisama juhid, enda arvates juhid ja palju 

toredaid juhte veel. Nagu minu laps mulle ühel päeval ütles, siis minu ametiks olevat 

kodusistuja. Niisiis, palju juhte ja üks kodusistuja.  

Kakerdajatel keerleb nüüd juba 28. hooaeg. On neid, kes olid tunnistajaks ajaloolisele 

esimesele proovile ja käivad tänaseni, kuid on ka tantsupaar, kellele kakerdaja auväärt nimetus 

kuulub alles esimest hooaega. Koos on käidud tantsupidudel, avastatud suvist Eestimaad, 

tööga higi valatud ning hiljem raske töö vilju maitstud, saunas ihu eest hoolitsetud ning ühistel     

koosviibimistel üksteisele räägitud 

lugudega hinge toidetud. Palju asju on 

koos tehtud, kuid enim on vast inimestele 

esinetud. Teinekord mõjub rahvariides 

tantsija kui ilmaime, kellega juttu puhuda 

ning kelle kaunite rahvariiete kohta mõni 

kompliment öelda, kellega koos täiest 

väest oma parim rahvatants seest valla 

lasta või lihtsalt esinemist pealtvaatajana 

nautida. Aga arusaadavalt on ka neid 

inimesi, kes rahvariietes narridele lihtsalt    

kaasa tunnevad. C'est la vie. 

Käesolev aasta on tantsupeoaasta. Kakerdajad õpivad tantse, mis loodud D-segarühmadele ehk 

veteranrühmadele. See tähendab, et neis rühmades on tantsijaid, kellele on au ühistranspordis 

istet pakkuda ning kelle sära juustes pole midagi muud kui peenelt paigutatud väärismetall. 

Tantse on kuus ja need pidid esinemisküpsed olema aprilliks, kui toimus teine ülevaatus, mis 

otsustas, kas kakerdajate jalakesed juuli algul Kalevi staadioni murul sahisevad või mitte. 

Anita Homin 

 

 

Albu valda esindavad üldlaulu– ja 

tantsupeol: 

 Albu Põhikooli mudilaskoor 

 Albu Põhikooli lastekoor 

 Segakoor "Sink-Sale-Proo" 

 Rahvatantsurühm "Vargamäe vallatud"  

 Rahvatantsurühm "Vargamäe noored"  

 Rahvatantsurühm "Kakerdaja" 
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ALBU VALLA TAIDLEJATE PIDU 

Kes see ikka elu lõbusaks teeb, kui mitte ise - nii võiks iseloomustada kõiki taidlejaid. Aprilli 
viimasel päeval kogunesid Albu valla taidlejad Albu Rahvamaja saali, et teisedki nende oskusi 
imetleda saaksid. 

Õhtu juhatasid sisse Ahula Lasteaia lapsed südamliku laulu- ja tantsukavaga. Seejärel 
pääsesid lavale täiskasvanud taidlejad – Albu segakoor "Sink Sale Proo" ja rahvatantsurühm 
"Kakerdajad". Mõlemil oli ette kanda üldlaulu- ja tantsupeoks õpitud teosed. Lisaks 
täiskasvanud lauljatele ja tantsijatele said esineda ka noored. Rahvatantsurühm "Vargamäe 
noored" tantsis mõned tantsud koos "Kakerdajatega" ja mõned ka eraldi. Noorte esinemine 
oli rõõmus ja hoogne. Tüdrukute ansambli esituses saime kuulda kahte laulu, millega nad 
käisid ka Paides vokaalansamblite konkursil. Traditsioonilistest ettekannetest erines 
võimlemiskava, mille väiksemad tüdrukud õpetaja Tiia käe all selgeks olid saanud. Lisaks 
kollektiividele esinesid ka julged üksiküritajad: solistid, klaverimängijad ja kitarrivirtuoosid. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et kõik etteasted olid korralikult selgeks õpitud ning pakkusid 
kuulajatele ja vaatajatele rõõmu. 

Omalt poolt soovin taidlejatele ja nende juhendajatele ikka jõudu ja jaksu! 

Triin Rannu 

9. mail tähistati Kaalepi pubi ruumides kõigi 
emade auks üht tähtsat päeva – emadepäeva. 
Ettevalmistused selleks ürituseks algasid juba 
varem: lastega tuli laule harjutada, kava paika 
panna, mängud mõelda ja kingitused 
meisterdada.  

Varsti oligi see päev kohal ning sagimist oli 
palju nii laste kui ka täiskasvanute poolt. Pubi 
ruumid tuli korda teha, tordimaterjal ning 
toidunõud valmis panna ja veel viimaseid 
proove teha. Kell 17.00 saigi pidu alguse. 
Kõigepealt andsime emadele ja kohale tulnud 
isadele ülesande teha valmis tort. Jagasime nad 
kahte gruppi ning kokkamine võis alata. Pärast 
tortide valmimist said lapsed esitada õpitut. 
Kõlasid laulud ning üks väike luuletus. Kuigi 
kavas oli ka näidend, jäi see osade näitlejate 
puudumise tõttu ära, kuid me ei lasknud end 
sellest morjendada. Hakkasime mängima 
hoopis lõbusaid seltskonnamänge, millest said 
osa võtta nii suured kui ka väikesed. Kui 
mängud mängitud, asusime lõbusalt torti 
sööma ning kohvi, teed ja morssi jooma. 
Lõpetuseks said kõik emad endale austuse 
märgiks kaardi ning väikese lilleõie, mille sära 
aastatega ei tuhmu (lilled olid meisterdatud 
külatoas polümeersavist). 

Kuigi emadepäev on tähtis päev, tuleb emasid 
austada ja aidata ka argipäevadel. Hoidke ja 
armastage oma emasid! Loomulikult suured 
tänud kõigile suurtele ja väikestele, kes kohale 
tulid ning ürituse korraldamisele ja läbiviimisele oma panuse andsid!  

 

EMADEPÄEV 

Foto: Johannes Kask 

Foto: Mare Laube 

Mari-Liis Tommula 
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NÄITEMÄNGUPÄEV 

MUNADEPÜHAD KÜLATOAS 

Fotod: Tiina Kask 

Näitemängupäeva ajal oli mul 

laager ja ma jõudsin kohale üks 

näidend enne meie etendust. 

Esitasime näideni "Muinasjutt 

vaprast jänesest". Meie näidendi 

nimi teadustati natuke valesti, 

öeldi "Muinasjutt valgest jänesest", 

kuid pole hullu. Meil läks üsna 

hästi, saime eripreemia ja 

mängurõõmu eest ka vaiba. 

Näidend läks natuke ka sassi. Kui 

üks esimese klassi poiss pidi oma 

lause ütlema, siis ta unustas selle 

ära. Pidime natuke ootama ja seda 

talle meelde tuletama, kuid läksime 

ilusasti edasi. Mina mängisin hunti, 

kellel olid põlvedeni lotendavad teksapüksid, karvased saapad, roosad õlgadeni juuksed, 

karvane nägu, soe taskutega vest ning suured roosad südamekujulised prillid. Lõpetuseks oli 

meil tore tants, millest kõik soovijad ja mittesoovijad osa said võtta. 

Meil oli seal kindlasti tore ja kõik ootavad rõõmuga järgmist esinemist! 

Kaarin Rannu 

Foto: erakogu 

Žürii, koosseisus Urmas Lennuk, Anne-Ly Sova ja Tiit Alte, otsustas: 
Parim lavastus: Sääsküla huviteater "Sind oodates"  
Parim lavastaja: Tiit Tammleht (Alburahva Teater) 
Parim meesosatäitja: Miika Pihlak (Koeru Keskkooli noorte näitering) 
Parim naisosatäitja: Aire Pitk (Alburahva Teater) 
Eripreemiad eluterve mängulusti eest: näitetrupp Kaalepi Kratt ja Koeru Keskkooli 
noorte näitering 
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LASTESÕBRALIK KAALEPI 

3. mai hommikul oli Kaalepi ärevat sagimist täis. Kõikjal võis näha uniseid elanikke majadest 
väljumas ja tööriistu otsimas – kes reha, kes haamrit, kes traktorit. Kuna see laupäev oli välja 
kuulutatud kui üle-eestiline talgupäev, otsustasime loomulikult ka oma külaga kaasa lüüa. 

Töö algas hommikul. Seltskond, kus domineeris 
naissugu, suundus parki riisuma ja korrastama. 
Mehisem pool kogus oma jõud majade vahele, et 
püstitada lastele kiige jaoks uus ja võimas 
konstruktsioon. Töö algas suure hooga ja kestis 
hiliste õhtutundideni välja. 

Huvitav oli see, et tööd ei kartnud ei aastased lapsed 
ega ka väärikas eas Kaalepi kodanikud. Positiivselt 
üllatas, et küla hüvanguks panid käed külge ka 
inimesed, kes tegelikult siin ei ela. Nemad võeti kõik 
sõbralikult vastu, sest töökäsi ja rõõmsat meelt ei 
saa kunagi liiga palju olla. 

Ehkki talgud pidid ametlikult kestma kella kümnest 
kuueni, juhtus hoopis nii, et viimased liigutused 
tehti õhtul kell kümme. Nendeks olid pintslitõmbed 
meie oma teadetetahvli ehk “Facebook'i” katuse 
rahvariide seeliku mustriga värvimiseks. Jahe 
õhtupoolik ei peletanud minema kahte vaprat 
tütarlast ja nende moraalseid toetajaid.  

Kaalepi küla talgutel osales umbes 37 inimest. Kõik 
soovijad said oma kõhtu kinnitada talgusupiga, 
mille valmimisel oli suureks abiks Leili Jalakas. Töö 
tulemused on kõigile näha: riisutud park, püstitatud 
kiik, värvitud “Facebook” ja rõõmus meel.  

Positiivne, et kaaleplased oma külast nii palju 
hoolivad ja on nõus selle ilusa väljanägemise nimel 
vaeva nägema. Võime olla uhked, et küla on elanike 
nägu, ning kinnitada, et tegime ära! 

Aitäh kõigile kaasalöömise ja eestvedajatele eestvedamise eest! 

 

 

Oleme kogu perega pärit Pärnust, tegu on põliste linnainimestega. 
Teadaolevalt on elu linnas ikka palju kallim, palgad on väikesed ja 
üür kõrgem, seetõttu otsustasime perega maale kolida. Seda ka laste 
pärast, kellel oleks siin turvalisem kasvada. Hakkasime otsima 
üürikorterit ja tööd, mille olen nüüdseks ka leidnud. Kolisimegi siia. 

Kaalepi külla kolides märkasin koheselt lapsesõbralikku keskkonda, 
mis mind omal moel üllatas. Linnas, kus on sootuks teine elu, ei 
kohta just tihti midagi taolist. Seal on kõigil kiire, painavad omad 
mured ning pole lihtsalt aega järelkasvule keskenduda. Kuid siin on 
elu hoopis teistsugune – lastele mõeldakse ning nendega tegeletakse 
aktiivselt. Toome näiteks kasvõi Teeme Ära 2014 talgupäeva. Mehed 
olid ametis kiige ehitusega, naised ja lapsed koristasid parki. Kõik 
ikka selleks, et kodu ümbrus oleks puhas ja lastelegi jaguks rohkem 
tegevust. Nüüdseks on ka vana mängumaja lammutatud ja uus 
asemele kerkinud. 

Kokkuvõtvalt oskan öelda siinse elu ja selle korralduse kohta ainult 
positiivseid sõnu. Kui Maarjamaal oleks selliseid inimesi ja kohti 
rohkem, siis poleks tulevaste põlvede pärast vaja muretseda. 

Arles Kreitsberg 
TEEME ÄRA! 

Foto: Mare Laube 

Mare Laube 

Foto: Mare Laube 

Foto: Tiina Kask  
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MÄLESTUSI MÄNGUMAJAST 

VEEL KAALEPI AJALUGU... 

TALGUD 

Esimesed suurtalgud, kui neid nii nimetada, olid aastatel 
1988 ja 1989 (1990). Siis võeti ette Kaalepi suurpuhastus. 
Üks initsiaatoreid oli ka Laumets. Kaalepi park oli täis 
sodi, mida viidi minema lausa traktorikoormatega, ning 
põletati ka prahti. See ettevõtmine oli ainulaadne ning 
võrdväärne Teeme Ära talgutega.  

MÄNGUMAJA 

Mängumaja ehitati 1985. või 1986. aasta paiku 
Kaardiväelase kolhoosi ajal. Organisaatoriks oli Feliks 
Laumets. Mängumaja ehitati koos laululavaga, mille 
katust kasutati poiste poolt isegi kindlusena. Majal olid 
algselt isegi klaasid ees. Sel ajal oli tavaline, et peale 
lumerohket talve, kui majade vahel oli suurvesi, sai 
mängumaja mööblilaudadega mööda vett sõita. Olid need 
alles ajad. 

Riho Kruglov 

Kristiina Kask 

Igasse lastega ümbritsetud külla kuulub üks väike 
armas majake. Nii on ka meil oma majake, mis on 
näinud oma aegu ja kus on mitu põlvkonda lapsi 
mängides üles kasvanud. 

Kevade saabudes otsustati mängumaja korrastada. 
Lähimal vaatlusel otsutati, et targem oleks vana ära 
lammutada ja uus püsti panna. Ühel päeval võttiski onu 
Kaupo koos Matiga tööriistad kätte ja nad hakkasid 
koos lastega maja lammutama. Nad ründasid igast 
ilmakaarest rohelist majakest, mis sellele tormijooksule 
vastu ei pidanud ja langes.  

Palju aastaid oli mängumajal kaaslane, kellega koos oli 
ta laste lemmikuks mängupaigaks Kaalepis. Ühel 

saatuslikul päeval lahkus seltsiline ning ta oli sunnitud jääma ihuüksi uhkete majade vahele. 
Külmas vaeveldes ei löönud ta kunagi araks ning kõige kiuste suutis elada väga vanaks, kuni 
aastaid hiljem ühel kaunil päeval andis ta oma aseme järgmisele julgele.  

Umbes 30 aastat tagasi ehitati meie külla mängumaja, kus on mänginud mitmed põlvkonnad. 
Aknad ja uksed olid turnimiseks ning pööningule oli end hea teiste eest ära peita. Läbi aastate 
on seal lapsed mänginud kodu ja kaarte ning peitnud end vihma eest. Aastate möödudes võis 
nii mõnigi majja astudes märgata, et enam ei mahtunud nad seal seisma, kuid sellest 
hoolimata peitus selles hoones väga palju mälestusi.  

Lastena mängides jagasime maja ära, igaüks sai oma nurga ning need sai eraldatud tekkidega 
ruumideks. Seal mängisime niiviisi kodu või linna. Oli ka aegu, mil panime seal mängukaaslasi 
paari. Meenub üks mälestus aastaid tagasi olnud päevast, mil meil oli käsil nukkude 
riietamine. Leidsime ka juhuslikult mängumaja laelaudade vahelt naljaraamatu lehti, kust 
lugesime nalju ja naersime. Mängumaja oli ka üks omavaheliste tülide allikas. Näiteks kui 
juhtus, et mõni kuumaverelisem ei saanud seda nurka, mida soovis, mindi nii mõnigi kord 
käsipidi kaklema, aga enamjaolt suudeti ikka kenasti koos mängida. 

Astrit Bombul: „Mängumaja nagu mängumaja ikka – mängimiseks mõeldud, aknad ja uks 
turnimiseks. Akende servale oli raske ronida ning pööning oli heaks peidukohaks. Viisakad 
lapsed mängisid kodu, ulakamad kiusasid teisi ja sodisid seinu. Kui kästi koju minna, siis oli 
maja üks peidukohti, kus end varjata sai. Vana maja küljes sai ikka palju turnida ja palliga 
vastu seina põrgatada." 

Foto: Kristiina Kask 



On õhtu ammu käes, 

veel telekat ma näen, 

kuid kohe sulen silmad 

ja lähen uneilma. 

 

Seal kõnnib mesikaru, 

kel käes suur karutaru. 

Ja kõrge seal on siil, 

kaelkirjakuga tal riid. 

 

Eemalt paistab jõgi, 

seal peal voolab mägi. 

Ta paika vahetab 

ja põtra kohutab. 

 

Ma ärkan unest üles 

ja siil on minu süles, 

ta okkaline kera 

veereb majast ära. 

 

Siil üksi siia jääb, 

taas uneilma näen. 

Seal väike siililaps 

jookseb taps-taps-taps. 

 

Kui taas ma üles ärkan, 

siis päris ilma märkan. 

Mu vend ja õde Ly - 

nad kõik on siin. 

 

Ja mõistan, hommik käes, 

ma täna kooli läen. 

Ja asjad pakin ruttu, 

kuid ikkagi jään tuttu. 

 

Sest uneilmast minna 

ei saa. Kui vaid sinna, 

kus kasvavad pajud - 

see on minu kodu. 

 

Kaarin Rannu 

SÜNNIPÄEVALAPSED                                   

Amilde Rajasaar 

Eino Parker 

Enno Kraak 

Toivo Vilo 

Harald 
Koplimets 

Silvi Koplimets 

Sirje Sepp 

Paul Jürgen 

Andrus Gunin 

Kairi Jervson 

Janno Suve 

Triinu Tamlak 

Ahto Milder 

Tiina Tommula 

Jaak Madison 

Kärolin Jervson 

Reimo Sakna 

 

 

Vaike Tarassova 

Arvi Krabi 

Kersti Vilo 

Ene Parker 

Ene Kingsepp 

Merje Bombul 

Aivar Jalakas 

Sirje Laube 

Raimond Mäe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olav Taada 

Aleksei Tarassov 

Anne Rannu 

Olga Krabi 

Tõnu Reisel 

Juta Homin 

Raido 
Razduvalov 

Kristo Suve 

Dario Suve 

Aleks Homin 

Lisann-Isabel 
Razduvalov 
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LK 10 KAALEPI KÜLATEATAJA 

kaalepikylateataja@gmail.com   58188550 

Külatuba avatud T-L kell 16.00 – 20.00         

P-E  suletud 

Kassiaru perepäev 14.06.2014 kell 11:00 

Jaanipäeva laat ja kontsert 23.06.2014 

Kaalepi karikas 29.06.2014 kell 11.00 

Registreerimine 14.-25. juuni. 

Eakate pidu  05.07.2014 kell 15.00  

Kaalepi kasutatud asjade tuba on avatud 
laupäeviti  kell 11.00-16.00, muudel 

aegadel kokkuleppel.  

Helistada numbril 5524151 

Raamatukogu avatud N kell 9.00-16.00 

Tähelepanu! Pargis lõkkeplatsil on sodi mahapanek 
väljapoole välispiiri keelatud!  

Samuti jälgige, et prügi ei satuks maha! 

TOIMETUS 

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

Reporterid: Mare Laube, Sirle Gunin, Triin Rannu, Anita Homin, Anu Tommula, Hirvo Rannu, Kaarin Rannu, Arles 

Kreitsberg, Mari-Liis Tommula, Kristiina Kask 

Fotograafid: Anu Tommula, Tiina Kask, Mare Laube, Johannes Kask, Kristiina Kask 

Kaljukits 22.12 – 20.01 Lõbus suvemeeleolu 
valitseb su maailma ja kohustused on jäänud 
teisejärguliseks. Kui sa piiri ei oska pidada, siis hoia 
alt – sellest võib kujuneda hoopis nukker 
läbikukkumise-meeleolu. 

Veevalaja 21.01 – 19.02 Oled nagu talveunest 
äratatud pisike karupoeg Puhh, kes toriseb ja 
poriseb ning nõuab mett. Lase enne mesilindudel 
väljadel askeldada ja mine alles siis kärgede kallale. 
Kaval peab olema! 

Kalad 20.02 – 20.03 Kollased juuksed, rohekas 
kleidike... Oled veidi ülemeelik ja kohati ka 
lapsemeelne, mis on hea, sest kõik ei saagi ühtlaselt 
sünged kujud olla ja keegi peab ju ometi tuju üleval 
hoidma. 

Jäär 21.03 – 20.04 Mägedel on silmad ja keegi 
teab su eelmise suve saladust. Ole valvel, nad on 
kõikjal: su arvutis, su voodi all, su unenägudes, isegi 
su pesusahtlis! Sul on 7 päeva... suveni... võibolla. 

Sõnn 21.04 – 21.05 Tõused tuhast kui fööniks... 
Või kui Conchita Wurst. Ära suru oma sisemist 
mina alla, vaid ole see, kes oled. Taha olla sina ise, 
mitte ära mängi kedagi teist. Just nii on olla hea! 

Kaksikud 22.05 – 21.06 Nii petlik on õnn...  
Lausa nii petlik, et ühine tee, mida mööda sai 
käidud, tolmuks on saanud. Aga ära löö risti ette, 
raskused on ju vaid selleks, et neid ületada. Seda sa 
juba oskad. 

Vähk 22.06 – 23.06 Unenäos käib külalisi, keda 
harjunud seal sa kohtama... Tõsi, zombied on üsna 
õudsed olevused, aga mõtle selle peale, et nemadki 
olid kunagi sinusugused. Igas lilleõies on peidus 
armastus. 

Lõvi 24.07 – 23.08 Mis on elu mõte? Kuidas 
jääda iseendaks? Kuidas võimalikult kiirelt 
pruuniks saada? Need küsimused kummitavad su 
peas viimased kuu aega ja teevad seda ilmselt 
sügiseni, kui sa maha ei rahune. 

Neitsi 24.08 – 22.09 Ainult sina võid selle 
maailma õigetesse rööbastesse suunata. Ainult sina 
võid pimeduse heleduseks muuta. Vaid sina üksi 
täidad südameid armastusega. 

Kaalud 23.09 – 22.10 Oled nagu sangar 
seiklusfilmis, ohu ees ei sule iial silmi. Ei sa satu 
hätta, ent mõni neiu jätta sind võib. Ent asi pole 
sinus, vaid asi on maitses! 

Skorpion 23.10 – 22.11 Su atmosfäär on täis 
mälestusi ja ehkki su seljataha jääb Maa, lahti 
temast sa ei saa. Teisiti öelduna: ole hoolikas, sest 
sulle on tekkinud austaja, kes jälgib iga su liigutust 
Twitteris ja Facebookis. 

Ambur 23.11 – 21.12 Sul on palju teha, keerled 
kui orav rattal ning üritad kõigest väest õigeks ajaks 
asjadega toime tulla. Siiski kinnitan sulle, et nendel 
ponnistustel pole vähimatki mõtet, sest suvi on 
puhkuseaeg. 

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! 

Agent 006 aka Kuri Tädi Panniga 


