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NOVEMBRI LÕPP ON KÄES... 
Novembrituuled on endaga kaasa toonud juba üsna jahedad 
ilmad. Asi kisub vägisi lume poole, kuid eks see ole ka meie 
asukoha juures asjade loomulik käik. Novembrituuled 
kannavad kaasa ka uusi tuuli Kaalepi küla jaoks. Milles see 
seisneb, seda saab lugeda juba pöördelt. 

Kaalepis käib vilgas elutegevus, mis on nüüdseks juba 
siseruumidesse kolinud. Paraku pole enam nii palju aega, et 
koos mõnusalt aega veeta ja õue peal 'purki' mängida. 
Tööinimesed peavad leiba teenima ja koolilapsed teadmisi 
omandama. Kõigil on kuskile kiire ja alati midagi teha vaja. 
Vilkad ajad kestavad ilmselt detsembri teise nädalani, mil tuleb 
tingimata võtta aega, et jõuluajaks maha rahuneda, värsket 
mandariinilõhna sisse hingata ja küünlaleegi värelusel tee koju 
leida.  

Seniks aga soovin kõigile jõudu ja jaksu. Lugege lehte ja hoidke 
end külaeluga ikka kursis. Külastage Kaalepi kodulehte, mis on 
nüüd korralikult üles ehitatud ja sisaldab endas rohkelt 
informatsiooni: www.kaalepikyla.weebly.com 

Meid toetasid selle numbri trükkisaamisel  

Tiia Mänd, Amilde Rajasaar, Mati Matkamäe, Maiu Mäe, Kaupo Mäe, Virve 
Laube, Mehis Laanekivi        Suured tänud teile! 

Mina soovin teile kena novembri lõppu ja detsembri algust! Hoidke ikka meel rõõmus ja 
naer suul!                                                                                 
                                                                              Kaalepi Külateataja peatoimetaja Mare Laube 
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TÄITUNUD RINGID 

Seekord tahaksin koos teiega teha väikese tagasivaate eelnevale 
üheteistkümnele aastale. Selle kuu artiklile mõeldes avastasin, et 
aasta 2013 on Kaalepi külale eriskummaline ringide täitumise 
aasta. 

13. novembril 2002 aastal oli Kaalepi külas koosolek ja viie 
esitatud kandidaadi seast valisite külavanemaks just minu. Ega ma 
päris täpselt ei tea siiani, miks just mina valituks osutusin. Mina, 
kelle juured on hoopis kuskil mujal. 

Vald seadis mulle esimeseks ülesandeks koostada küsitluslehed, 
mis said peagi külas laiali jagatud. Nende abil tuli välja selgitada, 
kui palju on neid peresid, kes soovivad endale interneti 
püsiühendust. Aastal 2013 on taas kätte jõudnud aeg, mil 
päevakorras on internetiühendus. Nüüd juba palju kiirema, 
kvaliteetsema ja kaasaegsema ühenduse loomiseks. Seda võib 
lugeda esimese ringi täitumiseks. 

Küla koosolekul sai valitud ka uus külatoimkond, kellega koos 
alustasime peatselt Kaalepi küla arengukava koostamist. Esimene arengukava kehtis aastate 
2003 – 2005 kohta. Viimati täiendatud arengukava on külal koostatud aastateks  2011 – 2016. 
Esimeses arengukavas oli üheks punktiks aidata leida tühjalt seisvatele endise Balsinki 
hoonetele uut kasutust. 2013  aasta lõpuks on suur tõenäosus, et  need hooned jäävad taas uut 
kasutajat ootama. Seega täitus veel üks ring.  

2003. aastal avanes võimalus läbi Kohaliku Omaalgatuse Programmi külale lisarahasid saada, 
ent selleks oli vaja eelnevalt Seltsing või MTÜ moodustada. Seltsingu moodustamine oli meile 
kui algajatele lihtsam. 2013. aasta märtsis nägigi ilmavalgust Kaalepi Küla Seltsing, mille 
asutajaliikmeteks olid Kairi Jervson, Janek Sõõrd, Aivar Jalakas ja mina. Kohaliku Omaalgatuse 
Programmile on olnud võimalik kuni 2013. aasta kevadeni kaks korda aastas esitada 
projektitaotlusi. Tänu sellele on Kaalepi külas olnud võimalik läbi viia mitmeid üritusi ja 
soetatud erinevaid  väikevahendeid. Sel aastal aga lõpetas Kohaliku Omaalgatuse Programm 
paraku oma senise tegutsemise - nii et jälle täitus üks ring. 

Külas on alates aastast 2003 peetud igal aastal jaanipäeva väiksemal või suuremal viisil. Sel 
aastal leidis aset esimene Jaanipäev, mille korraldamisest ei võtnud osa ei mina ise, ega ka minu 
pereliikmed. Taas täitus ring. 

Üheks toredaks ettevõtmiseks on alati olnud üle 70-aastaste külaelanike õnnitlemine. Käisime 
lastega neile sünnipäevalaulu laulmas ja pilli mängimas. 2013. aastast saati me seda enam ei tee. 
See ring täitus samuti. 

2004. aasta juulis valmis korrusmajade vahel mänguväljak, mida aitasid Kaupol ehitada lapsed 
koos isadega. Aastate jooksul on saanud seda korduvalt remontida, parandada ja natuke ka 
täiendada. Vahepeal on aga muudetud ehitusseadust karmimaks. Enam ei ole külal võimalik 
esitada projektitaotlust mänguväljaku täiendamiseks ega uuendamiseks korteriühistute 
maadele. Kuna miski ei ole igavene on senisel kujul mänguväljaku aeg läbi saamas – paraku 
hakkab seegi ring täituma. 

Peatselt saabuva jõuluajaga seoses sain eelteate. Sellel aastal saadetakse Lapimaalt Kaalepi küla 
jõulupeole uus Jõulumees – tundub, et täitub veel üks ring. 

Oma tagasivaate lõpetuseks tahan tänada kõiki, kes on mind sel teekonnal õpetanud, 
julgustanud, toetanud ja abistanud. Lõpetuseks on mul teile üks palve. 

Palun lubage mul tagasi astuda Kaalepi külavanema ametist 2013. aasta detsembris – las täitub 
veel üks ring. 

Selleks, et 2014. aasta jaanuarist ei jääks küla ilma külavanemata, teen ettepaneku valida 21. 
detsembril, mil peame jõulupidu, uus külavanem. 

Kaalepi külavanem Maiu Mäe 



LK 3 Nr. 3                                     NOVEMBER 2013 

Albu Rahvamaja oli rahvamajade päeva raames 26. 
oktoobril avatud järjest 24 tundi. Kell 00:00 alustati 
päeva (seda küll keset ööd!) retrodiscoga. Puldis istus 
80ndate üks Albu kultuurimaja põhilisi diskoreid - 
Raivo Saluste.  

Kui meile, kahele vanainimesele, tundus retrodisco 
igavesti lahe asi olevat, siis kahjuks ei jaganud meie 
arvamust just eriti paljud eelmise sajandi diskopepud. 
Rahvast oli kesiselt, kuid ega pidu sellepärast kehvem 
olnud. Värvilised tuled vilkusid ja Modern Talking ning 
teised ajaloo prügikastis vedelevad bändid jaurasid 
laulda. Kahju ainult, et diskor kasutas arvutit, aga eks 
see ole ka mõistetav, sest kust neid lintmakke, kassette 
ning linte tänapäeval enam võtta olekski. Kolme 
tunniga olid kõik lood mängitud, laulud lauldud ning 
pidu otsas. 

Laupäeval peale lõunat leidsime taas tee Rahvamajja. 
Seal õpetas Triin Murd, kuidas suhkrumassist kauneid 
lilli meisterdada. Sinna jagus huvilisi nii palju, et laua 
ääres läks päris kitsaks. Pärast paari tunni pikkust 
nokitsemist oli valmis vähemalt ruutmeetri jagu 
punaseid, kollaseid, siniseid ja kirjuid lilli, lehti ja muid 
põnevaid kujukesi. Seejärel oli aeg sammud suurde saali 
seada, Kersti ja Kaja taktikepi all saime selgeks mitu 
vanemat ja uuemat rahvatantsu. 

Õhtul kell 18:00 pidi Kaalepi näitetrupp mängima oma 
tuntud etenduse „Vargamäe mehed Kihnut kaemas“. 
Kuna publikut polnud, siis otsustati, et mängitakse 
pärast kaheksat, kui algab bändiga pidu. Kummalisel 
kombel kogunes just kella kuueks korralik rahvahulk, 
kes oli just Kaalepi Krati pärast kohale tulnud. Võeti 
vastu uus otsus ja mängiti tükk siiski kohe ära. Minu 
meelest tuli see meil üsna hästi välja.  

Teater tehtud, sättisime lauad ja toolid paika ning 
asusime tähistama Tiina sünnipäeva. Mõne aja pärast 
tekkis teisele poole saali serva veel üks pikk laud, kus 
pakuti peenikest leiba ja maitsvat viina Marika Tuhermi 
sünnipäevalistele. Pidu kujuneski rohkem Kaalepi ja 
Neitla rahva ühisürituseks, sest nn „kohalikku“ ehk Albu 
rahvast oli väga tagasihoidlikult.  

Bänd oli enam vähem ja tegi oma sooritusi vaheldumisi 
Kaalepi Kuttidega. Vaatamata tantsupeo korraldus-
toimkonna ettekirjutustele tantsis just vanem rahvas. 
Nooremad inimesed, kellel tantsuoskusi nappis, jooksid 
niisama ringi ning turnisid redelitel ja köitel. Pidu 
lõppes nagu ikka, liiga vara. Vastu tulles Albu 
rahvamajade juhataja tungivale soovile, kes oli selleks 
hetkeks juba 24 tundi kohapeal asjatanud, keegi lisalugusid nuruma ei hakanud. Ühiselt pandi 
lauad-toolid tagasi varakambrisse ja mindi koju tudule.  

Hirvo Rannu 

Triin Rannu 

24 TUNDI RAHVAMAJA LAINEL 

Fotod: Raivo Veskioja 
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PÄEV ISADELE 

“Isa on see,  
kes tahab sind püüda kui sa kukud, 

aga selle asemel tõstab su üles, 
pühib puhtaks 

ja laseb uuesti proovida.” 

Pühapäeval, 10. novembril tähistasid tublid 
Kaalepi emad ja isad koos lastega üht olulist 
päeva, mil nimeks loomulikult isadepäev.  

Kella neljaks koguneti külatuppa, kus 
esimeseks ülesandeks oli teha kaks küpsisetorti. 
Isad ja emad jagunesid kahte võistkonda. Kaks 
isuäratava väljanägemisega torti valmisid, 
vaatamata mõndadele äpardustele, kiiresti. 
Seejärel sai hakata kuulama laste õpitud 
luuletusi ja näha, kuidas Kaalepi lapsed tantsida 
ning laulda oskavad. Vahel juhtus ikka, et mõni 
luulerida läks meelest või sõna jäi kurku kinni, 
kuid kõik said vapralt hakkama ning lugesid 
luuletused ilusti lõpuni.  

Tantsida said ka kohale tulnud isad-emad, kelle 
lapsed etteaste ajal tantsima kutsusid. Naeru ja 
lusti jagus küllaga. Pärast seda tuli aeg mängida 
Eesti mängu, kus jaotuti kahte gruppi. 
Küsimustele vastamine läks oodatust kiiremini, 
kuna osad võistlejad olid mänguga juba väga 
tuttavad.  

Hiljem sai hakata maitsma ja võrdlema 
eelnevalt valmistatud küpsisetorte. Isade tort 
tuli väljanägemise poolest välja ilusam, kuid 
kiiremini sai otsa emade valmistatud tort. Seda 
ehk seetõttu, et emade küpsisetort oli väiksem. 
Mõlemad olid väga maitsvad. Tordi kõrvale 
pakkus tädi Tiina ka jäätist ning morssi. Lapsed 
kinkisid ka oma isadele ilusad Tänu Kaardid.  

Võib öelda, et see oli üks lõbusalt veedetud 
pühapäev Kaalepi elanike seltsis. 

Mari-Liis Tommula 

Fotod: Tiina Kask 
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Kindlasti on juba paljud märganud külatoas seinal rippuvat ilusat pildirida. Siinkohal on käsi 
mängus Kaalepi noortel kunstnikel, kes kogunesid ühel päeval kokku, et üheskoos oma isasid ja 
nendega seonduvat joonistada. Kes aga ise külatuppa näitust kaema tulla ei saa, sellele pakume 
ettekujutust siitsamalt lehelt. 

ISADEPÄEVAKUNST 

Johannes Kask 

Heleriin Gunin 

Aleks Homin 

Marko Stamm 

Heleriin Gunin Raimond Mäe 

Foto: Kadri Laube 
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TANTSURÜTMID XBOXI MOODI 

2. novembril leidis külatoas aset järjekorras teine 

Xboxi tantsuvõistlus. Oma tantsuoskust olid 

proovile panema tulnud mitmed Kaalepi suured ja 

väikesed tantsulõvid. Tantsiti eelkõige tantsulusti 

pärast, ent samal ajal peeti ka arvet 

punktisummade suuruse suhtes ja päeva lõpuks 

selgusid ka need kõige osavamad jalakeerutajad. 

Esimeste kohtade punktisummad olid rekordilised 

– nooremate vanuserühmas tantsis endale võidu 

Raimond Mäe, kes suutis vanematele osalejatelegi 

võimast konkurentsi pakkuda. Teise koha saavutas 

hoogsate liigutustega Marko Stamm ning auväärse 

pronksi tantsis endale ainuke tüdruk vanusegrupis 

- Heleriin Gunin. 

Vanemate vanuserühmas oli nähtavasti kaalul 

rohkem kui tantsulust. Iga osaleja andis endast 

viimse – õnneks ei näinud me küll verd ja pisaraid, 

kuid higi ja hingeldamine ei olnud harvaesinev 

nähtus. Hoolimata tihedast rebimisest suutis 

esimese koha vääriliselt tantsida Andro Mardim, 

kes tegi pealtvaatajate sõnul hämmastava puusade 

töö. Teise koha saavutas Kaarin Rannu, vapper 

tütarlaps, kes oli ainus naissoo esindaja vanemate 

rühmas. Kolmanda koha vääriliselt liigutas oma 

jäsemeid Lady Gaga rütmis Johannes Kask. 

Iga tubli osaleja sai lisaks diplomile ka kerge 

kaloritepõletuse, rõõmsa meele ja jäätise, mille 

eest tahaksin kindlasti tänada Marek Balderit.  

Tundub, et Kaalepis on Üllar Jörbergile väärilisi 

vastaseid sirgumas päris palju! 

Mare Laube 

Foto: erakogu 

Endel Evisalu 

Heljo Musting 

Raul Tekku 

Leili Jalakas 

Ülle Pennonen 

Hugo Tamsalu 

Indrek Tommula 

Triin Mäe 

Kairi Tauram 

Silver Mäe 

Mati Mäe 

Martin Ligema 

Mihkel Jäetma 

Leino Pihlak 

Armas Reisel 

Lisandra 

Razduvalov 

Janelle 

Kautlenbach 

Karolin Mäe 

Mia Stamm 

Mai-Ly Mäe 

SÜNNIPÄEVALAPSED                                   

Fotod: Tiina Kask 
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LASKE SISSE MARDISANDID! 

9. novembril nähti Kaalepi vahel ringi liikumas eriti kahtlaseid 
kujusid. Pikkust neil väga palju ei tundunudki olevat, ent 
lauluhääl oli kõva ja kaasas kott, mis peale igasse majja 
põikamist muudkui enam ja enam koorma all looka vajus. 
Olendid jooksid ringi, ise tumedasse riietunud ja tahmaste 
nägudega.  
Mõni arvab, et tegu on tulnukatega, mõni on aga kindel, et 
Kaalepis on hakanud tegutsema salajane põrandaalune 
organisatsioon, mis tegutseb kahtlase äriga. Kaalepi Külateataja 
toimetusse ilmus aga vihje piltidega, mis selgitab, et kätte on 
jõudnud martideks maskeerumise aeg. 
Pärast pikka uurimist ja puurimist suutsime ühe mardi kätte 
saada ning välja meelitada tunnistuse tema ja tema rühmituse 
tegevusest. 
 
Siin see on: 
 
Selle aasta mardipäeval oli kole ilm, kuid saime siiski enne 
vihma pooltel Kaalepi inimestel toad mudaseks tallata. Nagu 
ma juba ütlesin, käisime Heleriini ja Hirvoga pooled Kaalepi 
majad läbi ja peale seda läksime veel minu vanaema Anne 
juurde ning kirikuõpetaja Ruti juurde. 
Saime palju õuna ja kommi ning isegi präänikut ja šokolaadi. 
Vaatamata ilmale oli saak väga hea! 

Kaarin Rannu 
 
Kaalepi Külateataja toimetus saab taas rahulikult hingata, 
sest ilmselgelt oli tegu täiesti heatahtliku ja rõõmsameelse 
kambaga. 

Fotod: Tiina Kask 

PILK MINEVIKKU 

Kaalepi noored käisid Toompea lossis 24.03.2004 

Avaldame tänu Marek Balderile. 
Aitäh aardejahi karikate, mõnusate 
jäätiste ja  abi eest, mida sa meile 
alati osutanud oled, kui palunud 

oleme. Suurimad tänud ja pikemad 
paid! 



Business Tagline or Motto 

Organization 

HOROSKOOP 
 Kaljukits 22.12 – 20.01 Külmad ilmad on külmutanud 
sinu mõttetegevuse. Raske on keskenduda tähtsatele 
toimetustele ning kipud veidi pikkade juhtmetega olema. 
Ära muretse, see on mööduv nähtus. 
Veevalaja 21.01 – 19.02 Päevad on pikad, hallid ja 
sombused. Töö ja kool on rutiinne ning tahaks lennata 
kuskile Mallorcale päikese alla. Katsu siiski vastu pidada, 
suvi pole enam kaugel! 
Kalad 20.02 – 20.03 Filosofeerid päevast päeva 
erinevatel teemadel. Tunned, et tahad maailma 
parandada, ent ei tea, kust otsast seda küll alustada võiks. 
Keskendu, küll selgus sinunigi jõuab. 
Jäär 21.03 – 20.04 Elad minevikus. Nutad vanu asju 
taga ja hindad häid mälestusi, mil kõik veel hästi oli. 
Mõtle hoolikalt, kas kõik ikka oli siis nii hirmus hästi ja 
praegu nii hirmus halvasti... 
Sõnn 21.04 – 21.05 Oled väga tormakas ja ruttad 
ummisjalu kõiki uusi asju proovima ja tegema. See on hea, 
ent sinu liigne energia võib veidi sind ümbritsevatele 
inimestele halvasti mõjuda. Ürita neid mitte väsitada.  
Kaksikud 22.05 – 21.06 Unustad, mis on elus 
tegelikult tähtis ning lased pisiasjadel ja nende 
ebaõnnestumisel enda üle võimust võtta. Hinga sügavalt 
sisse ja proovi uuesti – esimene katse läheb ikka aia taha. 
Vähk 22.06 – 23.07 Unistad valgetest purjedest. Ja 
üleüldse uutest asjadest oma elus. Tõsi, nad kuluks ära 
küll, ent iseenesest nad tulla ei oska. Selleks pead 
hakkama ise lilli liigutama. 
Lõvi 24.07 – 23.08 Särad igal alal – nii tööl või koolis, 
huvitegevuses kui ka eraelus. Suudad positiivsust leida 
seal, kus seda raske näha on. See omadus tõmbab sinu 
poole palju toredaid inimesi. 
Neitsi 24.08 – 22.09 Oled kõrvuni sees. Kõhus 
lendavad liblikad ja pantrid segamini ning sa ei saa sinna 
mitte midagi parata. Eks armumine ole elu loomulik osa, 
ent sa oled veidi aastaajaga mööda pannud. 
Kaalud 23.09 – 22.10 Sulle kipub aeg-ajalt masendus 
peale tulema. Tahaksid konutada kuskil üksinda nurgas ja 
endasse sulguda. Ürita siiski leida see miski, mis sind alal 
hoiab ja tuju tõstab.  
Skorpion 23.10 – 22.11 Sinu pea on täiesti segi, just 
nagu ka su asjad, mille sa aeg-ajalt kuskile unustada 
suudad. Sea mõtted korda ja ürita olla vähem 
hajameelsem, enne, kui midagi hullemat juhtuda võib. 
Ambur 23.11 – 21.12 Veedad palju aega oma 
mugavustsoonis ja eelistad seltskonna asemel üksi 
olemist. Vahel on hea võtta tõesti mõni hetk ainult 
iseendale, ent ära siiski oma sõpru täiesti ära unusta 

Agent 006 aka Kuri Tädi Panniga 

Odavasse hotelli linna äärera-

joonis saabub külaline ja soovib 

tuba. Administraator ulatab 

kliendile võtmed ja lausub: 

"Palun, siin on toa võtmed ja olge 

kena võtke need hiirelõksud ning 

prussakamürk ka kaasa!"  
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KONTAKT 
kaalepikylateataja@gmail.com 

14. detsembril külatoas eakate 

jõulupidu kell 13:00  
 

Igal advendil kell 11:00 toimuvad 

külatoas jõulueelsed 

meisterdamised 
 

Kuuseküünalde süütamine toimub 

1. detsembril kell 17:00 
 

Külatuba avatud iga päev kell 16:00

-20:00. 
 

21. detsembril kell 17:00 jõulupidu 

Kaalepi Pubis 
 

22. detsembril kell 11:00 ühine 

piparkookide küpsetamine 

külatoas 

ÜLESKUTSE 

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: 

221029905091  Maiu Mäe 

Selgitusse kindlasti kirjutada “Kaalepi 

külateataja” 

 

Sularahas võib tuua külatuppa või võtta 

ühendust telefonitsi ja seejärel kokku 

leppida koht ja aeg. 

Aitäh! 

 

Mees läheb kellasepa juurde. See 

toob teisest toast parandatud 

eseme. “Ja nüüd ta isegi tiksub!“ 

imestab mees. "Loomulikult! Mina 

ju parandasin! " kiidab kellasepp. 

"Kuid enne parandamist oli see ju 

baromeeter!"  

TOIMETUS 
Peatoimetaja: Mare Laube         Asepeatoimetaja: Kristiina Kask          Küljendus: Mare Laube 
Reporterid: Maiu Mäe, Mare Laube, Kaarin Rannu, Hirvo Rannu, Triin Rannu, Mari-Liis Tommula, Tiina Kask    
Fotograafid: Tiina Kask, Kadri Laube, Raivo Veskioja 

Kohtuvad kaks lapsepõlvesõpra. "Kuule Peeter, 

mida sa ütleksid, kui kohtaksid äkki naiste-

rahvast, kes sulle kõik andestab, on su vastu hell 

ja hea, oskab hästi süüa teha ja kui vaja, siis ka 

lohutab sind, kui sul hommikul pea juhtub haige 

olema?" Peeter mõtleb hetke ja vastab: "Tere, 

ema!"  


