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KALLIS KÜLARAHVAS! 
Kevade saabumine toimub sel aastal paraku nukramates 
nootides. Paljud meist on šokeeritud hiljuti asetleidnud 
kohutavate sündmuste pärast. Sellele vastukaaluks 
leiame siiski ka põhjust rõmustamiseks ja üritame 
säilitada positiivsust, et mitte argipäeva halli rutiini 
sattuda. 

Kaalepis toimub endiselt aeg-ajalt üritusi ning nende 
kohta saab infot saab Kaalepi kodulehelt, Facebookist või 
meie õues seisvalt ―Facebookilt” (teadetetahvlilt). 
Jaanuari lõpus käisime üheskoos rahvamatkal ning 
veebruaris toimus külatoas eakate kohtumine ja 
kohviõhtu pidamine. Märtsi alguseks olid lumehanged 
meiega küll hüvasti jätnud, ent siiski ei jäänud ära 

omamoodi vastlapäeva tähistamine.  

Selle kuu numbri ilmumisele aitasid oma toetustega kaasa: 

Maiu Mäe, Kaupo Mäe ja Virve Laube. 

Suurimad tänud teile! 

Soovin kõikidele koolilastele ilusat algavat vaheaga! Puhake end korralikult 
välja, suveni pole enam palju jäänud. Kõikidele vanematele inimestele 
soovin jaksu, jõudu ja tegutsemislusti! Kohtume aprillikuus! 

Kaalepi Külateataja peatoimetaja Mare Laube 
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Albu valla aasta tegija on Tiina Kask Kaalepist 
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EAKATE KOHVILÕUNA 

Veebruarikuust algas külatoas traditsioon, 

mis jätkub loodetavasti veel kaua. Tegemist 

on eakatele mõeldud üritusega. Üle ühe kuu, 

kohe kuu alguses, kaetakse külatoas laud ja 

lükatakse toolid seinaäärde, et teha ruumi 

esinejatele ja eakatele. Nimelt toimub 

külatoas meie vanemale ja auväärsele 

generatsioonile pühendatud kohvilõuna, kus 

ühtlasi tähistatakse nende inimeste 

sünnipäevi, kes on läinud või sama kuu sees 

eluaasta võrra rikkamaks saanud.  

Esimene kohvilõuna leidis aset 8. veebruaril. 

Eakad kogunesid külatuppa ning neile 

esinesid Kaalepi Kutid lõbusate lauluviiside 

ja tantsunumbritega. Hiljem sai nautida 

lauas meeldivat seltskonda ning visata ka hamba alla head ja paremat.  

Loodame, et jäite selle üritusega rahule. 

Järgmine kohvilõuna leiab aset 5. aprillil kell 12.00. Olge kindlasti kohal! 

Mare Laube 

AASTA ALGUS KAALEPIS 

Väljas on sombune ja rõske. Vähemalt oli laste rõõmuks lumi maas 

ja väljas külmakraadid, nii et kõigest hoolimata tekkis siiski 

talvetunne. Enamus ajast oli sombune ja pime, kuid siiski 

korraldasime auväärt eakatele kohviõhtu, millele peaks sel kuul järg 

tulema.  

Sõbrapäeval käisime tädi Maiu ja lastega viisukatel külas, et uurida, 

kuidas neil läheb ja mida nad teinud on. Muidugi pakkusime neile ka 

omalt poolt midagi huvitavat ja põnevat. Lastele meeldis päev väga, 

sest seal oli aega ja uut seltskonda, kellega joosta ja igasuguseid 

mänge mängida. Pisemad lapsed jäid autos tagasi sõites magama, seega läks päev täie ette.  

Peale selle sai koostatud endise külavanemaga Kaalepi küla aruanne ja esitasime selle ka 

vallavalitsusele. 24.veebruaril toimunud iseseisvuspäeva tähistamine algas Järva-Madise kirikus 

piduliku jumalateenistusega, millele järgnes Vabadussõjas langenute ausambale pidulik pärja 

asetamine. Muidugi tuleb au anda väikestele kodutütardele, kes tugevat tuult trotsides seisid 

sirges rivis kogu tseremoonia ajal.  

Edasi suundusime Albu mõisa, kus anti üle selle aasta kirjanduspreemia ja tunnustati meie 

külatoa legendaarset perenaist Tiina Kaske, kes pälvis sädeinimese tiitli oma pingsa ja 

vaevarikka töö eest. Suur aitäh talle kogu küla poolt! Päeva lõpetasid Marek Sadam ja Tõnu 

Laikre oma fantastilise kontserdiga. 

Kaalepi külavanem Sirle Gunin 

Foto: Mare Laube 
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HÕISSA, MEIL ON VASTLAD! 

Meil juba ammu valmis oli regi,  

ent ilmataat vist nalja tegi. 

Kõik kelgumäed on lumest paljad  

ja rohetavad künkad haljad.  

Jäi üle vastlatantsu lüüa  

ja vastlakuklid ära süüa.  

Veel enne vastlapäeva oli tunne, et sellel aastal jääb 

vastlaliug laskmata ja vastlakuklid söömata. 

Vaatamata ilmataadi vingerpussile toimus meil 

seekord vastlapäev külatoas. Suur tänu Signele, kes 

oli nõus mänge läbi viima, ja Sirlele, kes organiseeris 

kiirelt kuklid. Ka sel aastal ei puudunud hernesupp, mis maitses kõigile väga.  

Seekord olid meil kohal lapsed ning külatuba täitus mitmeks tunniks naeru ja kilgetega. 

Mängiti ringmänge, tantsiti, võisteldi ja püüti rõngastega pudeleid. Igaüks sai endale 

meisterdada ka vurri, mille sai koju kaasa võtta. Kõigile osalejatele oli Signe välja mõelnud 

auhinnad, et keegi ei läheks koju tühjade kätega. 

Loodan, et see vastlapäev jääb kõigile osalejatele kauaks meelde. Seekord ei saanud küll 

kelguga mäest alla lasta ja hobusega sõita, ent vahelduseks oli hea ka toas möllata. 

Tiina Kask  

Kaalepi ja Viisu küla laste ja noorte sõprus on 
kestnud juba mitu aastat. Sõbrapäeva eel tuli suur 
soov jälle kokku saada. Otsustati, et seekord 
sõidame meie Viisu. Headele sõpradele viiakse 
ikka ka külakosti, seetõttu oli külatuba mitu õhtut 
sagimist täis. Seal meisterdati kingitust ja koostati 
nimekirja neist, kes kaasa tahtsid tulla.   

Laupäeva varahommikul kaunistati veel torti ja 
oligi aeg teele asuda. Kahjuks olid mõned lapsed 
haigeks jäänud ja ei saanud kaasa tulla. Saime 
kaks autot lapsi täis ja sõit võis alata. Viisu 
külamajas ootasid meid juba kohaliku küla lapsed 
ja noored ning nendega olid ühinenud ka mõned 
noored Roosna-Allikult. Külamaja lahke 
perenaine Kairi oli katnud kena teelaua ja peale külakosti üleandmist saime maitsta väga head 
torti. Meil oli kaasa võetud ka  Xbox, mille kasutusvõimalusi Viisu noortele tutvustasime.  

Peale mõningast tutvumist erinevate tantsumängudega läks juba võistlemiseks. Meie lapsed ja 
noored tundsid end suures külamajas hästi, sest seal on palju ruumi ja erinevaid mängunurki. 
Oli aru saada, et Kaalepi külatoas on kitsaks jäänud. Väiksemad lapsed tundsid rõõmu maja 2. 
korrusel mängudele vahelduseks ka lihtsalt jooksmisest. Koos sai mängitud erinevaid 
lauamänge ja vastatud Kairi poolt koostatud viktoriini küsimustele, kus iga õigesti vastanu sai 
kommi. Niimoodi koos lustides ja mängides möödus päev märkamatult ja oligi aeg koduteele 
asuda. 

Loodan, et varsti oleme valmis Viisu lapsi ja noori endale Kaalepisse külla kutsuma. 

Maiu Mäe 

SÕBRAPÄEVAL SÕPRADEL KÜLAS 

Foto: Tiina Kask 

Foto: erakogu 
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LAULU– JA TANTSUPEOAASTA 

2014. aasta on paljude eestlaste jaoks eelkõige laulu- ja tantsupeoaasta. Seekordse peo teema 

on "Aja puudutus. Puudutuse aeg". Koos kogu Eestimaaga saab peost puudutatud ka Kaalepi 

küla. Päris mitmed meist alustasid laulude ja tantsude õppimist juba eelmise aasta kevad-

talvel. Laulukooris osalevad Terje ja Anu Tommula, Anita Homin ning Triin ja Hirvo Rannu. 

Albu segakoori "SinkSaleProo" liikmed said laulikud kätte 2013. aasta algul. Juuniks pidid 

esimesed laulud juba tuttavad olema, sest neid kanti ette Elvas toimunud segakooride 

laulupäeval. Kui aus olla, siis päris hästi me neid laule sel ajal küll laulda ei osanud, aga eks see 

üritus oligi suuresti mõeldud lauludest õige aimduse saamiseks. 

Sügisest läks lahti põhjalikum harjutamine. Esimene ettelaulmine on praeguseks seljataga. See 

toimus 14. veebruaril Türi Kultuurimajas. Kõigepealt saime võõraste dirigentide käe all laulud 

üle korrata. Meid juhendasid XXVI laulupeo kunstiline juht Hirvo Surva, segakooride liigijuht 

Heli Jürgenson ja Kaspar Mänd. Kui laulik läbi lauldud, tuligi kordamööda nendesamade 

tähtsate tegelaste ette astuda. Võttis jala värisema küll! Pidime esitama V. Tormise "Pulmaliste 

saabumist". Usun, et saime täitsa korralikult hakkama. 

21. veebruaril käisid meie kooril külas kaasvõitlejad naabermaakonnast: Tamsalu naiskoor ja 

Rakvere meeskoor. Saime taas harjutada laulupeo laule nii eraldi kui ka ühendkoorina. 

Pealtvaatajaid oli vähevõitu, kuid aplaus oli sellele vaatamata vali! 

Hetkel teeme usinalt proove, sest järgmine ja ühtlasi ka viimane ettelaulmine toimub 13. 

aprillil, kus tuleb ette kanda E.-S. Tüüri "Taandujad" ja lisaks üks ühendkooride laul. 

Loodan, et kõik asjaosalised annavad endast maksimumi, et ka "SinkSaleProol" oleks 4.-6. 

juulil toimuval XXVI Üldlaulupeol laulukaare alla asja. 

Anita Homin 

Tantsupeole saamiseks tuleb teadupärast läbida kaks 

ülevaatust. Esimesel ülevaatusel toimub ettetantsimine, 

meile öeldakse, mida me valesti tegime ning antakse 

üleüldse nõu. Teise ülevaatusel sõltub aga meie sooritusest 

tantsupeole saamine. Üsna kurb oleks aasta otsa tantse 

õppida ja siis saada teada, et me polegi tantsupeole 

pääsenud.  

Ühel päeval ütles meile tantsuringi juhendaja õpetaja Kersti, 

et peame õppima esimeseks ülevaatuseks selgeks kaks 

tantsu: ―Karjapoiss on kuningas‖ ja ―Tantsuhoos‖. Teise 

ülevaatuse ajaks (see on siis 9. aprillil) aga neist kahest ei piisa—õppisime ka kolmanda tantsu.  

Lisaks koolisisestele tantsutrennidele toimus ka mentorkoolitus, kus õppisime lisaks ka 

neljanda tantsu. See andis meile veelgi rohkem hoogu sisse ja nüüd harjutame pidevalt usinasti, 

et saaks ikka tantsupeole. Hoiame pöialt! 

Johannes Kask 

TANTSUTRALL 
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SÜNNIPÄEVALAPSED                                   

ALBU PÕHIKOOLI TANTSUPIDU                       LUMELAUATRENN 

Mõni nädal tagasi toimus meie koolis üks ebatava-

line, ent ülimalt lõbus väike koolisisene tantsupidu, 

kust ei pääsenud osavõtust ükski klass. 

Igal klassil oli ette valmistatud oma playbox, millega 

astuti lavale, et näidata ka teistele oma oskusi. Samu-

ti ei puudunud ka kehalise kasvatuse tunnis õpitud 

liikumiskavade ja rahvatantsuringis õpitud tantsude 

esitus.  

Üritus kestis umbes tund aega ja selle aja jooksul sai 

publik näha väga erinevaid tantse. Oli võimalk nauti-

da nii hip hopi, kantrit, erinevaid paroodiaid kui ka 

akrobaatikat.  

Järgmisel päeval autasustati kõiki diplomi ja šokolaa-

diga. Oli üks tore üritus. 

Henry-Sven Adams 

Ma üles ronin mäest, 

sest trenn on jälle käes. 

Siis laua jalga topin 

ja sulen iga sopi. 

 

Ma alla sõidan mäest, 

sest trenn on jälle käes. 

Mul pole kaelas prossi, 

vaid kinni hoian trossist. 

 

Ma liigun üles mäest, 

sest trenn on jälle käes. 

Ning siis ma trossil kukun 

ja lumehange upun! 

 

Ma olen poolel mäel, 

sest trenn on jälle käes. 

Ma hirmuvalus karjun 

ja hangega veel harjun. 

 

Mind päästetakse mäel, 

sest trenn on jälle käes. 

Nüüd tõttab appi Karel 

ja hakkabki mul parem. 

 

Ma olen hirmun'd mäel, 

sest trenn on jälle käes. 

Ma välja vupsan hangest 

ja olen hirmust kange. 

 

Ma kiirelt liuglen alla 

ja lauast hüppan välja. 

Siis kõik on jälle korras, 

jah, korras justkui Norras. 

 

Kaarin Rannu 

Virve Laube 

Elvi Tamlak 

Helge Stamm 

Valdur Sõõrd 

Voitto Edvard 
Nurminen 

Vello Rannu 

Alvin Tasang 

Valentina Laid 

Mikko Juhani 
Orkola 

Lydia Nõlvak 

Taimi Sakna 

Ellen Tippi 

Eha Illi 

Ene Tõnisson 

Helmut Laube 

Rein Stroom 

Hirvo Rannu 

Valeri Homin 

 
Jana Oras 

Pille Jamnes 

Leana Homin 

Triin Rannu 

Valjo Stamm 

Janar Sakna 

Reigo Stamm 

Ahto Ivask 

Siiri Mäe 

Rauno Septer 

Janika Säinast 

Maikel Homin 

Kadri Laube 

Teet Karbus 

Aiki Jalakas 

Hirvo Rannu Jr 

Henrik Gunin 

Kristel Mäe 
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Rahvamatka toimumise hommikul ärkasin 

vara. Sellest hoolimata jõudsin bussi peale 

natukene hilja (loe: jooksin bussi peale). Sain 

sooja sisse ja oleksin Järva-Madisele jõudes 

tahtnud kohe matkarajale asuda. Siiski 

otsustasin, et bürokraatia kõigepealt, ning 

registreerisin end vallamajas ära. Soetasin ka 

supitalongi, et oleks midagi, mille poole liikuda 

(toit sobis peibutuseks ideaalselt).  

Enne teeleasumist tuli vallamaja ees veel 

oodata üle poole tunni, et üksinda uisapäisa 

vales suunas minema ei tormaks. Õnneks tuli 

Mare ja viskas mind lumepalliga. Kuna olen 

alati kättemaksuhimuline olnud, pidin tagasi 

tegema. See omakorda õhutas Maret mind uuesti lumega loopima. Teadagi, et lumesõda tehes 

aeg lendab. Üsna pea võttis sõna üks meeltesegaduses varakult tarust välja roninud mesilane, 

kes kuulutas välja Albu valla kirjanduspreemia laureaadid. Ei saa mainimata jätta, et üks neist 

oli meie oma küla neiu Mare Laube.  

Kui laureaadid said välja kuulutatud, võiski hakata sihtpunkti suunas liikuma. Rahvas jagunes 

kaheks: pooled otsustasid minna mööda teed ja teised läbi raba. Olin tulihingeline rabaraja 

pooldaja ning mul õnnestus kolm inimest veenda sama rada valima. Matkalised kõndisid 

mööda laudteed üksteise taga rivis ja juttu puhuda eriti ei saanudki. Üsna pea paistiski 

Vargamäe. Vargamäel võis märgata, et inimesed olid kogunenud pikka rivvi - endiselt seisid 

nad kenasti üksteise järel nagu matkates. Ma ei uskunud, et selline harjumus üksteise taga rivis 

seista on nii kerge tekkima, ning asusin asja uurima.  

Selgus, et oodatakse templit ja õnneloosi võtmise võimalust. Loomulikult võtsin samuti rivis 

viimaste seas koha sisse. Rõõmsa templiomanikuna asusin oma õnneloosi piletit uurima. Tuli 

välja, et mind ootab õnn heal juhul järgmisel aastal. Kuna Raivo piletil oli kirjas, et ta oli kruusi 

võitnud, üritasin temaga kaupa teha ja pileteid vahetada (mitte, et meil kodus tasse vähe oleks, 

aga saamahimu oli suur). Minu suureks pettumuseks polnud Raivo minu piletist üldse 

huvitatud.  

Pea norus, läksin järgmisesse järjekorda, milleks oli seekord supi ootajate rivi. Supp oli kuum 

ning sobis hästi matka lõpetuseks. Supp söödud, tahtsin bussi peale minna. Siis ilmnes, et mu 

matkakaaslane oli otsustanud koos minuga uuesti läbi raba tagasi minna, et saaksime 

rahulikult jalutada ning loodust nautida. Punnisin esialgu kogu oma veenmisjõuga vastu ja 

üritasin selgitada, et pole mõistlik jala minna, kui meid ootab soe pehmete istmetega buss. 

Kuulsin etteheiteid, et olen mugav inimene, kes on heaoluühiskonna poolt ära hellitatud. 

Küllap see nii ongi, aga sellegipoolest tahtsin tol hetkel vastupidist tõestada ning olin koheselt 

nõus läbi raba tagasi minema. Enne kui arugi sain, olingi jälle rabas, aga seekord suunaga Järva

-Madisele. Tagasitee oli isegi meeldivam, sest käisime matkakaaslastega vaatetornis ja oli 

rohkem aega ringi vaadata ning looduse ilu imetleda.  Matk oli tore ja seltskond meeldiv. 

Kohtume järgmisel aasta jälle samal ajal ning samas kohas! 

Anu Tommula 

TAMMSAARE RAHVAMATKA REPORTAAŽ 

Foto: Raivo Veskioja  
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MUUTUSTEST JÄRVA-MADISE KALMISTUTEL 

ALBU VALLA AASTA TEGIJA  

8. jaanuaril kogunesid Järva-Madise Vanal Kalmistul koguduse juhatus, muinsuskaitse 

inspektor, Albu Valla keskkonnaspetsialist ja OÜ Geodes Maamõõdubüroo spetsialist. 

Möödunud aastatel on korduvalt üles kerkinud küsimus, et kogudusel puudub kaasaegne 

kalmistute kaardistamissüsteem. Nüüd on tehtud otsus, et valmib geoalus Vanale Kalmistule. 

Töö teostamist toetab Albu vald. 

Geoalus on maa-ala plaan, kuhu joonistatakse peale kõik kalmistul olevad teed, puud, põõsad, 

olemasolevad hauaplatsid ning ka täpses mõõdus olevad tulevikus väljaantavad hauaplatsid. 

Töö eesmärgiks on kalmistute kohta käiva informatsiooni korrastamine ja säilitamine ka 

tulevastele põlvedele. Loome olukorra, kus igal inimesel on võimalik saada andmeid oma 

lähedaste hauaplatside kohta. Loomulikult ei suuda me taastada aga ajaga hävinud 

informatsiooni. Info saab olema kättesaadav ka elektrooniliselt. Geoaluse tegemine on kallis töö 

ja suudame selle teha korraga vaid ühele kalmistule. Plaanide kohaselt valmib geoalus tulevikus 

ka Uuel Kalmistul. 

Käesoleva aasta alguses toimub sujuv üleminek kalmistute hooldamises. Eesmärgiks on, et 

Järva-Madise kogudus kui kalmistute omanik hakkab neid ise ka haldama ja hooldama. 

Seoses geoaluse tegemisega märgiti Vanal Kalmistul vanad ja langemisohtlikud puud, mille 

langetamine on plaanis lähiajal. See saab olema suhteliselt ulatuslik ja võib-olla peab 

puumaterjali välja vedamiseks kasutama ka tehnikat.  (Analoogse töö on tellinud varem 

Järvamaal Paide Linnavalitsus Reopalu kalmistule.) 

Kuni Vana Kalmistu geoaluse valmimiseni antakse uusi matmisplatse Uuele Kalmistule. 

Seejärel uusi platse enam seal välja ei anta. Jätkuvalt on õigus matta juba pere kasutuses 

olevatele platsidele. Kui valmib Uue Kalmistu geoalus, võidakse hooldamata platse taas 

kasutusele anda. Järva-Madise kalmistutel toimub matmise kord vastavalt kalmistuseadusele. 

Järva-Madise koguduse juhatus 

Veebruari algul tabas mind suur üllatus - sain teada, et 

mind valiti Albu valla aasta tegijaks. 24. veebruaril, 

vabariigi aastapäeval, leidiski aset see päev, mil mulle 

anti üle tunnistus ja väike meene. Praegusest haiguste 

keerisest ei jäänud minagi puutumata ning olin üsna 

kindel, et ei saa ise kohale minna. Ent lubadus, mille 

olin teistele andnud, aitas mul haigusest üle olla, ning 

hoolimata võitlusest palavikuga otsustasin siiski 

kohale minna. Loomulikult tahtsin öelda seal ka oma 

tänusõnad, ent haiguse tõttu oli seda keeruline teha, ja nõrkus, mis mind vaevas, sai minust 

võitu.  

Tunde, mis minu südames valitseb, sõnadesse panek on keeruline. Selleks vist ei leidugi õigeid 

sõnu. Tahan edastada tänusõnad inimestele, kes on mind alati valmis toetama ja aitama ka 

raskematel hetkedel. Olen ääretult õnnelik, et elan sellises külas, kus mu ümber on nii palju häid 

ja sõbralikke inimesi, kelleta poleks ma neid asju korda saatnud. Tunnustuse saamine andis 

mulle juurde enesekindlust. Olen selle üle väga õnnelik ja tänan teid kõiki südamest! Loodan, et 

teeme koos veel palju huvitavaid ja toredaid asju. 

Tiina Kask 

Albu valla aasta 2013 tegija—Tiina Kask 

Aasta kodanik—Inge Kuusemaa 

Teenetemärk—Ülle Bürkland 

Tammsaare kirjanduspreemia—Avo Kull 

Noorte kirjanduspreemia laureaadid: 

I vanuserühm—Maria Kraav 

II vanuserühm—Marili Hendrikson 

III vanuserühm—Mare Laube 



Business Tagline or Motto 

Organization 

HOROSKOOP 
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kaalepikylateataja@gmail.com   58188550 

Kaljukits 22.12 – 20.01 Esimene kevadine 
päikesekiir on oma töö teinud ja sinu südames 
soojendanud üles päikesepoolse toa, mis nüüd ootab 
kannatamatult, et keegi sinna oma pesa saaks 
ehitama hakata. Üle jääb vaid soovida veidi 
kannatlikkust. 

Veevalaja 21.01 – 19.02 Su edulugu saab olema 
lähitulevikus kiire ja järsk. Pead vaid rohkem 
iseendasse uskuma ja unistustega tähtede poole 
küünitama. Mida suuremalt unistad, seda suurema 
tõenäosusega su elu paremuse poole liikuma hakkab. 

Kalad 20.02 – 20.03 Unustasid oma vanaema 
sünnipäeva. Jätsid oma jope kiirustades rongi. 
Unustasid, et pidid eile kell 9 juuksurisse minema. 
Ürita keskenduda, muidu hakkavad sinuga veel 
ootamatud asjad juhtuma. 

Jäär 21.03 – 20.04 On kevadise suurpuhastuse 
aeg! Aeg sorteerida kõik kapid läbi ja visata välja 
jäänukid talvest. Aeg teha puhastust ka oma mõtetes 
ja lukustada ebavajalikud ja häirivad kuskile kaugele 
silma eest ära. 

Sõnn 21.04 – 21.05 Tunned, et tööd on palju, ent 
aega vähe. Pead muudkui ruttama igale poole ja 
tegema igasuguseid asju, millest sa ise ei pruugi 
üldsegi mõnu tunda. Tõsi, vajalik tuleb ära teha, ent 
teinekord tead, et ei tasu nii palju kohustusi võtta. 

Kaksikud 22.05 – 21.06 Sinu silmad säravad. Su 
mõtted rändavad oma teed ja keskendumisraskused 
on su täielikult oma valdusse haaranud. Võib ju 
süüdistada kevadet ja õitsevaid lilli, ent ei tasu. 

Vähk 22.06 – 23.07 Oled viimasel ajal moraalseks 
toeks oma sõpradele ja tuttavatele. Sulle meeldib 

neid ära kuulata ja neile nõu anda ning nad 
hindavad väga seda su juures. Tähed lubavad sulle 
vastutasuks õnnestusi igapäevastes tegemistes. 

Lõvi 24.07 – 23.08 Tunned piiritut rõõmu ja 
õnnetunnet. Lisaks sellele oled ülienergiline. 
Soovitan seda rakendada mõne tänuväärse tegevuse 
sooritamiseks nagu näiteks lehtede riisumine, 
lastega mängimine või puude ladumine. 

Neitsi 24.08 – 22.09 Oled kui unest ärganud ja ei 
saa aru, mis maailmas parasjagu toimub. Kevade 
saabumine tundub uskumatuna ja lindude laul 
kauge helina. Katsu nüüd kliimaga kohaneda, muidu 
varsti ongi suur suvi käes ja sina käid ikka paksu 
jopega ringi. 

Kaalud 23.09 – 22.10 Keskendud mõttetööle ja 
suudad oma aega planeerida nii, et jääb aega töö, 
kooli ja ka sõprade jaoks. Samas tunned, et sinu 
argielu on liiga tavaline, rutiinne ning vajad oma ellu 
mõnda uuendust. 

Skorpion 23.10 – 22.11 Üritad suhteid oma 
vanade tuttavatega soojendada. Viimasel ajal oled 
hakanud mõtlema lapsepõlvesõprade peale ja 
tunned vajadust nendega kuidagi ühendust võtta, et 
koos toredasti aega veeta. 

Ambur 23.11 – 21.12 Tunned huvi iga linnukese ja 
tärganud õiekese vastu. Sinu südamele mõjub 
mingisugune ürgne kutse, mis tõmbab roheliste 
metsasalude või siis sinise mere poole. See on selge 
märk sellest, et peaksid koduseinte vahelt välja 
minema. 

Agent 006 aka Kuri Tädi Panniga 

Külatuba avatud T-L kell 16.00 – 20.00        P-E  
suletud 

Eakate kohviõhtu  05.04.2014 kell 12.00 Palun 
teada anda,  kui transporti vaja 

Munadeühade tähistamine toimub 18.04.2014 kell 
11.00  

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

Helistada numbril 5524151 

Sotsiaaltöötaja külatoas iga kuu teisel kolmapäeva. 
tel 58228027 

Raamatukogu avatud N kell 9.00-16.00 

Järva-Madise Riideait taasavatud L kell 11 

Tähelepanu, Kaalepi Külateataja enam kodus 
ei käi, võimalik on see endale soetada 

külatoast või Kaalepi kauplusest! 

TOIMETUS 

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

Reporterid: Mare Laube, Sirle Gunin, Triin Rannu, Henry-Sven Adams, Johannes Kask, Tiina Kask, Maiu Mäe, Anita 

Homin, Anu Tommula, Hirvo Rannu, Kaarin Rannu 

Fotograafid: Tiina Kask, Mare Laube, Raivo Veskioja 

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! 


