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Kehtna laste siiras rõõm
- ligi miljonikroonine
turnikas

Mänguväljaku avamisel
Reedel, 14.novembril, avati Kehtnas A ja O kaupluse juures asuval
haljasalal mänguväljak, mille sarnast Eestis mujal pole – uhke “turnikas” on kingitus Rapla Rotary Klubilt Kehtna vallale. Pidulik avamine
lõpetas rotariaanide mitu aastat kestnud heategevusprojekti, tõi Kehtna lastele siirast rõõmu ja täitis vähemasti ühe täiskasvanu unistuse.
Rapla Rotary klubi heategevuslik ettevõtmine tõi Kehtnasse 8.-12.
aastastele lastele suunatud mänguväljaku, mille atraktsioonide maksumus
ulatub üle poole miljoni krooni. Mänguväljaku spetsiaalse aluskatte ning
selle paigaldamisega kaasnevad kulud (ligi 250 000 krooni) kattis Kehtna
Vallavalitsus. Ühtekokku teeb see mänguväljaku maksumuseks ligi 800
000 krooni.
Mänguväljaku avamisel meenutasid nii Rapla Rotary Klubi praegune
president Tarmo Lukk kui ka varasem president Valentin Kütt, et mahuka
projekti tarbeks raha kogumine ei läinud sugugi kui lepase reega. Seda
enam vajab esiletõstmist Kehtna kandis tegutsevate ettevõtete panus lastele
suunatud ettevõtmise heaks. “Kellelt küsitud sai, see ka toetas,” märkis
Valentin Kütt. Siinkohal tasub lisada, et Rotary otsustas Kehtna mäguväljaku kasuks just siis kui Kehtnast pärit mees – Valentin Kütt – Rapla
Rotary klubi eesotsas oli.
Projekti Kehtna Vallavalitsuse poolse eestvedaja heakorra – ja haljastusspetsialist Kaja Mõtsnik ütles, et tema jaoks on mänguväljaku avamine
justkui ühe unistuse täitumine. “Sellise mänguväljaku rajamist oleme
aastaid planeerinud ja erinevatest fondidest valla osalusele lisaks toetust
otsinud, seetõttu on meil Rotary kingituse üle ütlemata hea meel,” rääkis

Mõtsnik.
14. novembril säras päike, tehes mänguväljaku avamisest tõeliselt
rõõmsa sündmuse. Lisaks rotariaanidele, vallaametnikele ning uudistajatele olid loomulikult kohal need, kelle pärast kogu ettevõtmine alguse
sai – Kehtna lapsed ja noored. Kuigi vastavatud väljakul oli vaid tilluke
osa Kehtnas elavatest lastest, oli plats tihedalt rahvast täis ning turnikatele
mahtusid poisipõlve meenutame ka kinkijad ise.”Eks mehed toovad lastele
ikka neid asju, millega nad ise mängida tahaks, “ ütles keegi heatahtlik
huviline, jälgides, kuidas Rotry Klubi liikmed turnikatel ronisid.
Loodetavasti jagub mänguväljakust rõõmu nii väikestele kui suurtele
veel pikaks ajaks!

Suur tänu mänguväljaku rajamisele kaasaaitamise ja
piduliku avamise eest!

Rapla Rotary Klubi, Kehtna Vallavalitsus, Triger-E OÜ, Alnus OÜ,
Kehtenel OÜ, Valentin Kütt, AS Rey, Enn Mellikov, Kehtna Mõisa OÜ,
Color Master OÜ, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Rapla Tarbijate
Ühistu, Miitsar OÜ, Atix OÜ, Mihkel Haud, Kaja Mõtsnik, Kehtna
Haljastus, Kehtna Klubi juhataja Kersti Mäevälja, Kehtna Kunstide
Kool, Kehtna Valla Noortekeskus.

Kaire Soomets,
noorsootööspetsialist
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VALLAVOLIKOGUS

VALLAVALITSUSES

28. 10. 2008
Vallavalitsus alustas Kehtna mõisa pargi omandivormi ja selle kasutuse eellepingu teemaga. Otsustati koostöös OÜ Kehtna Manor juristiga
koostada kahe nädala jooksul mõlemaid pooli
rahuldava leppe tekst. Rahuldati kirjaliku nõusoleku taotlus Kalbu
külasse tiigi rajamiseks, OÜ Jaotusvõrk saab kasutusloa Keava aleviku
Koogimäe tee 5 kinnistu liitumisele elektrivõrguga. Ehitusload väljastatakse
Valtu-Nurme külla ehitise püstitamiseks ning Kehtna aleviku Staadioni
tänava kahe korteri rekonstrueerimiseks. Vallavalitsus nõustus Põllu küla
Metsa katastriüksuse moodustamisega maa ostueesõigusega erastamiseks.
Väike-Maarja Vallavalitsuse taotluse alusel eraldati 1000 krooni Georg
Lurichi mälestussamba püstitamise toetuseks. Valtu Seltsimajale eraldati
saali toolide ostmiseks 16 000 krooni täiendavat toetust.
Vallavalitsus kinnitas Ingliste Haridus- ja Kultuurikeskuse, Kehtna
Kunstide Kooli ja Valtu Seltsimaja ruumide kasutuse uued hinnad. Kahele
ela-mispinda vajavale kodanikule eraldati ühine tuba valla sotsiaalkorterist.
04.11.2008
Määrati valla esindajad lasteaedade hoolekogudesse: Kehtnasse Kristina Lett, Valtusse Kaja Mõtsnik ning Eidaperre Mare Käpp. Tulenevalt
1. septembril 2008. a jõustunud Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24
muudatusest vallavalitsus ei kinnita hoolekogu koosseisu. Lähtuvalt
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 41 lg 1 ning laekunud taotlusest
moodustati Eidapere Kooli hoolekogu koosseisus: Maire Bender, Margus
Maripuu, Mati Michelis, Lilian Reimets, Mait Sillaste, Mayra Sild ja Eha
Kuusemets. AS’ile Ecometall anti nõusolek kasutatud akude ja patareide
kogumiseks valla territooriumil. Otsustati hõivata Kaerepere aleviku
töökoja väravahoone. Kinnitati projekteerimistingimused Ingliste mõisa
ait-kuivati restaureerimise projekti koostamiseks, ehitusluba väljastatakse
Ingliste külasse ehitise püstitamiseks ning kasutusluba OÜle Jaotusvõrk
Kaerepere aleviku Kase tn 6 kinnistu liitumiseks elektrivõrguga. Kuulati
maanõuniku informatsiooni valla poolt hõivatud ehitiste kinnistamise
kohta ning arutati valla munitsipaal- ja sotsiaalkorterite suitsuanduritega
varustamise olukorda. Vallavalitsus vaatas läbi uue sotsiaaleluruumide eraldamise korra, milline esitatakse volikogule menetlemiseks. 16. novembril
2008. a Valtus toimunud ujumispäeva kuludeks eraldati spordimajale 7500
krooni. Toetust eraldati ka 2 puudega lapse perele rehabilitatsiooniplaanis
ettenähtud elamistingimuste parandamiseks. Raha selleks tuleb riiklikest
eraldistest.
11.11. 2008
Vallavalitsus kinnitas Valtu Spordimaja kunstmurukattega jalgpalliväljaku kasutuse hinnakirja: 90-minutiline treening täisväljakul 600 kr ja
poolel väljakul 300 kr, 120-minutilised Eesti meistriliiga mängud 1500 kr ja
sõprusmängud 1000 kr. Nõustuti Kehtna aleviku Oja tn 3 ja Viljandi mnt 12
kinnitute piiride muutmisega. Kooskõlastati OÜ Trakmets poolt müüdava
soojusenergia piirhind 970 kr MWh, hinnale lisandub käibemaks.
Elamispinnata isikule eraldati voodikoht valla sotsiaalkorteris. Moodustati Kehtna Kunstide Kooli hoolekogu koosseisus: Pille Lindre, Riina
Kask, Lea Karjane, Piret Pärnamägi, Ea Hark, Saima Randjärv-Berlokko,
Ago Kuus. Ehitusalastest küsimustest vaadati läbi OÜ Jaotusvõrk Paluküla
alajaama ja Tele-2 Põllu külas asuva masti kasutusloa taotlused. Vallavalitsus andis nõusolek Põllu külasse puurkaevu projekteerimiseks ning
Aleti-Järvakandi tee ajutiseks sulgemiseks.
18.11.2008
Esmalt vaadati läbi ehitamisega seotud küsimused. OÜ Tihuruum sai
nõusoleku Kaerepere saeveski rekonstrueerimiseks, Keava ooteplatvormile
jäi ehituslike nõuete mittetäitmise tõttu esialgu kasutusluba väljastamata.
Projekteerimistingimused väljastatakse tulevikus Nõlva külla rajatavale
palkehitisele. Vallavalitsus eraldas rahalist toetust Rapla Spordiveteranide
Koondisele, mille nimistus on 36 meie valla sportlast. Raha eraldati ka viimase kergtee alla jääva maatüki eest tasumiseks, teised eraldised tehti juba
augustikuus. Vallavolikogu sotsiaal-, tervishoiu- ja noorsootöökomisjoni
koosoleku protokolli aluseks võttes eraldati sotsiaaltoetusi prilliklaaside,
ravimite ja küttepuude ostmiseks. Arutusel olid ka jõuluüritustega seotud
rahaeraldised, kuid nende vormistamine lükati edasi järgmise istungi
päevakorda.

Toimetaja Laura Kokk tel 489 8829
e-mail laura.kokk@kehtna.ee
Väljaandja Kalev Türk tel 527 0669,
e-mail kalev35@gmail.com

Volikogu novembrikuu istungil otsustati asutada Kehtna valla avatud noortekeskus valla noorsootöö paremaks korraldamiseks. Kinnitati
noortekeskuse põhimäärus. Peale tõsiseid kaalutlusi kinnitati valla II
lisaeelarve mahus 1 942 700 krooni. Esimese lugemise läbis 2009.aasta
eelarve. Riigieraldused on vähenenud ja tulusid tuleb planeerida tagasihoidlikult. Tunnistati peremehetuks järgnevad ehitised: Hertu külas asuv
Hertu pumbamaja, Kaerepere alevikus asuv töökoja betoneeritud õueala,
Kumma külas asuv Aasamäe elamu ja Kalbu külas asuva Räägu –Tõnise
talu karjalauda müürid. Vallavalitsuse korraldada jääb omandi inventariseerimine ja valdamine. Võeti vastu sotsiaaleluruumide eraldamise ja
kasutamise uus kord, mis hakkab kehtima 1. jaanuarist 2009. a. Kinnitati
otsus Käbiküla külas asuva Mäe kinnistu enampakkumise korras müüki
panemise kohta. Kehtestati Kaerepere alevikus asuva Lehtmetsa-Sepa
kinnistu detailplaneering.

Sõlmitud lumetõrje
		
lepingud
		
2008.-2009. a		
Jknr.	Töövõtja	Hooldatav piirkond
Tel
1. OÜ Remfakt 	Eidapere, Lokuta, Ellamaa küla, 505 5341
		Haakla küla, Nõlva küla, 		
		
Selja küla,Ahekõnnu küla
2. OÜ Kehtna
Mõisa		

Kehtna alevik, Lellapere, Laeste, 5 347 1040
Käbiküla, Metsaääre küla

3. FIE Mati Talu Paluküla, Susi tee, 		
503 0212
		
Rämasoo-Paluküla tee, Laiaru tee,
		Jaani tee,Orika tee, Tooma tee
4. Keawa OÜ
Keava alevik, Hiie-Vastja tee,
505 7868
		Hiie tee, Hiie-Põltsama tee, Koogimäe		
Kukesoo tee, Ohekatku-linnaaluste tee,		
		Vainu-Tarsi tee, Mõisa tee, Kasahastani
		
tee, Nadalama tee, Kukesoo tee,
		
Keava rtj tee, Valtu-Nurme küla
		
teed, Kumma-Saksaküla tee
		
5.FIE Teet Oole Kitsemurru tee, Saarepõllu tee, 513 8853
		
Koogiste rtj tee, Põdrala tee,		
		
Ärkmani-Puuoru tee, Tedremurru tee
		
6. Tänavaotsa Kaerepere alevik, Saunaküla
515 8764
Kase talu
küla teed, Kumma küla teed, 			
		
Kaerepere küla teed
7. Madise Talu Ingliste küla, Mõõla tee,		
506 7936
		Turbaraba tee, Pae-Sarapiku tee,		
		Luhavälja tee, Ingliste pargi tee,		
		
Künnijüri tee,Hertu-Pae tee		
		Väljaotsa-Adramaa tee		
8. Deerix OÜ	Lelle alevik, Sepapaja-Põllumõisa 518 7182
		
tee, Vesiveski tee, Lalli-Lelle tee,		
		Lelle-Kastna tee, Kastna tee,		
		
Kiuaru tee, Kirevere tee.		
		Tellimisel Vahastu teeotsa parkla 		

Valla Vaatleja on värvilisena avaldatud aadressil
www.kehtna.ee
Trükkinud Vali Press Põltsamaa

Tähtis
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SAAGEM TUTTAVAKS
Lelle Rahvamajal on uus perenaine

Kandideerides Lelle Rahvamaja perenaise ametikohale oli minu eesmärgiks hakata looma
kohalikele inimestele uusi võimalusi kultuuri, hariduse ja vaba aja veetmise vallas.
Olles elanud ise Lelles vaid aasta, tundus kohalik isetegevus ja kultuurielu
üsna tagasihoidlik olevat. Kuna ma ei ole kunagi alahinnanud inimeste huvi iseenda
arendamise ja mitmekesisema elu suhtes, siis otsustasingi selle väljakutse vastu võtta.
Mul on kõrgem majanduslik ja maastikuehituse erialane haridus. Lisaks olen end täiendanud paljudel erinevatel koolitustel ja kursustel alates psühholoogiast ja kehakultuurist kuni lilleseade ja geobioloogiani. Soovin, et Rahvamajast saaks koht, kus inimesed
saaksid koos käia, kas siis huviringides või erinevatel üritustel ja koolitustel. Tahan teha
inimestega tihedat koostööd, et saada paremat aimu erinevatest soovidest ja ootustest.
Loodan, et aegamisi muutub ka ühiskonnas hetkel levinud suhtumine, et nauding ja rõõm tuleb
üksnes pakutava kultuuri jms tarbimisest. Tihti on suurem rõõm seotud andmisega ja jagamisega. Seega arvan, et Rahvamajade ülesandeks on muuhulgas ka anda võimalusi inimestele endile
ideid välja käia, teostada ja aidata sel viisil kõigil oma loovust ja muid inimlikke omadusi ja
oskusi arendada. Loomulikult pole olemas hetkel ka kõiki vajalikke tingimusi kõikvõimalike tegevuste jaoks, kuid sellegipoolest saab alustada olemasolevate võimaluste kasutamisest.
Minu nägemuses on Lelles ja ümberkaudsete elanike hulgas palju aktiivseid inimesi, kes ainult ootavad võimalust, et tegutseda. Loodan, et ees seisev kolimine uude sooja majja annab samuti senisest
palju rohkem võimalusi nende inimeste kogunemiseks, kes tahavad tegeleda kõige põnevaga.

Kadri Kulbas,
Lelle Rahvamaja perenaine

Lelle Rahvamaja perenaine
Kadri Kulbas

Rita Peussa foto

Lugupeetud maaomanikud,
kellede maad piirnevad avalikus kasutuses
olevate vallateedega
normaalne veevool. Seejuures tuleb arvestada,
et piirikraavi puhul kuulub teine kraavikallas
juba teisele omanikule ja sealt puid ilma teise
omaniku loata maha võtta ei tohi.

Ülari Luisk,
keskkonna- ja teedespetsialist

Tähelepanuks
ettevõtjatele

Võsa on kasvanud juba lausa tee peale, piirates oluliselt nähtavust.
Ülari Luisu foto
Tuletame veel kord Teile meelde 18. aprilli
2006. a Kehtna Vallavolikogu määruse nr
11 „Kehtna valla kohalike teede kasutamise
eeskiri“ olulisemaid punkte:
§ 4 lg. 1 Teemaa on maa, mis on õigusaktidega määratud tee kooseisus olevate rajatiste
paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks ning
kuulub vallale. Maantee teemaa laius on lisaks
tee laiusele 1,5 m teepeenrast kummastki servast, teekraavide olemasolul kraavi kaugema
kaldani.
§ 7 Tee kaitsevööndi või sellega piirneva
maa omaniku või valdaja kohustused
(1) Tee kaitsevööndi või sellega piirneva
maa omanik või valdaja:
hoiab korras temale kuuluvad juurdesõiduteed kuni teemaani;
hoiab kaitsevööndis korras teemaaga külgneva maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning
kõrvaldab nähtavust piirava istandiku, puu,
põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise;
kõrvaldab omal jõul või kasutades abi

teekaitsevööndis teele kukkunud puu või
oksad;
väldib koduloomade- ja lindude maanteele
pääsemist.
Kehtna Vallavalitsus palub mitte istutada
puid ja põõsaid, samuti mitte ehitada tarasid
teemaale. Teemaa täpne laius on kirjas teie katastriüksuse piiriprotokollis. Et vältida kinnistu
piirimärkide rikkumist teetööde käigus, tuleks
teemaaga piirnevad või ka teemaal asuvad piirimärgid (osa piirimärke ongi paigutatud teemaale)
teha nähtavaks. Samuti on vaja puhastada oma
kinnistu piiride ulatuses teemaaga külgnev maaala võsast ja puudest, mis ulatuvad teemaale,
takistades seega teetööde tegemist ja piirates
nähtavust. Kui maaomanik ei tee vajalikke töid,
on vallavalitsus kui kohalike teede valdaja sunnitud ise teeääred puhastama.
Samuti peaksid maaomanikud üle vaatama
oma kinnistuid läbivad ja kinnistu piirikraavid,
mis tuleks puhastada puudest-võsast ja tekkinud
veetakistustest (tammid jm), et oleks tagatud

Juhul, kui unustasite uuendada kuni 15.
aprilliks 2008 oma ettevõtte registreeringut
(vanaaegses mõttes kauplemisluba) Majandusministeeriumi juures olevas Majandustegevuse Registris (kas otse registrisse avaldust
tehes või läbi vallavalitsuse), siis kustutas
arvutiprogramm alates 1. novembrist Teie
ettevõtte automaatselt Registrist.
Teil võib tulla ette arusaamatusi kas oma
klientidega või ametiasutustega.
Ärge laske ennast heidutada ja tehke uus
avaldus vallavalitsusele majandustegevuse registreeringuks.
Vastava registreeringu vormi leiate Majandustegevuse Registri koduleheküljelt  
http://mtr.mkm.ee lingi alt “Taotluste
vormid”, otsides omale sobiva tegevusala (Jaekaubandus jne).
Täitke vorm arvutis ära, salvestaga ja saatke
e-mailiga Kehtna Vallavalitsusse e-posti aadressile jaak.vitsur@kehtna.ee.
Võtke ühendust valla raamatupidamisega
telefonil 489 8826 ja tasuge 300 krooni riigilõiv
registreerimistoimingu eest. Registreering tehakse ära 5 päeva jooksul.
Oma ettevõtte registreeringu kehtivust kontrollige samas registris lingi all “registreeringu
otsing” või “ettevõtja otsing”.

Jaak Vitsur,
majandus- ja arendusnõunik
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Mitmesugust

Millest tekib korstnasse
tahm?

Rohkem tahma ja pigi tekib lõõridesse ja
korstnasse küttematerjali mittetäielikul põlemisel. Küttematerjal ei saa ahjus täielikult ära
põleda, kui põlemisel ei tule piisavalt õhku
peale. Sooja kokkuhoiu mõttes või selleks, et
tuli koldes pikemalt lõkkel oleks, köetakse tihtilugu poolkinnise siibri või väikeseks timmitud
õhuavaga. Selline kütmisviis kokkuhoiufekti
ei anna, küll aga tekib korstnasse narmastena
rippuv tahm, mis omakorda süttib. Tahma ja
pigi põhjustavad ka märja materjaliga kütmine
ning plastiku ja teiste sütneetiliste materjalide
põletamine ahjus.
Miks on tahmapõlengud ohtlikud?
Kui tahma või pigi on korstnasse ja lõõride
seintele paksult kogunenud, võib see süttida
ning läbi mördipragude välja pressiv pigi rikub
korstna. Kuid korstent läbiva suitsu temperatuur
ulatub 300-400 C, siis tahma põlemisel ulatub
temperatuur 1000 C ja enamagi, korstna kestvusele kõrge kuumus hästi ei mõju. Kui terved
kivid ise sellisele temperatuurile vastu peavad,
sii nõrgem on kividevaheline mört. Samuti võib
korstnajala temperatuur tõusta nii kõrgeks, et see
süütab lähedalasuva puidust või mõnest muust
põlevast materjalist seina või vahelae. Katkise
korstna puhul löövad tahmapõlengu korral leegid korstna pragudest otse välja.
Milline materjal on kütmiseks kõige
sobivam?
Ahju ja pliiti tuleb kütta sellise kütuseliigiga milleks kütteseade on ette nähtud. Vale
küttematerjali kasutamine lõhub kütteseadme
ära ning võib põhjustada tulekahju. Kividest
ehitatud ahju/pliiti tuleb kütta kuivade puudega.
Briketiga küttes tuleb jälgida koldesse visatava
kütuse kogust, sest briketi kütteväärtus on kõrge
ning temperatur tõuseb liiga kõrgeks ning see
lõhub küttekollet. Kindlasti ei tohi puupliidi/
ahju alla panna plastikut ega sünteetiliste materjalidega immutatud või lakitud/värvitud puitu.
Puuküttega katlaid ei tohi kütta kivisöega, kui
seda ei ole katla kasutusjuhendis ette nähtud.
Sünteetilised materjalid pigitavad korstna ära
ning ka põlemistemperatuur on puidust oluliselt kõrgem, mis omakorda küttekeha lõhub.
Kütteseadet ei tohi läita põlevvedelikuga, olgu
selleks süütevedelik või bensiin. Põlevvedelike
puhul süttivad aurud, mitte vedelik ise, tekitades

plahvatuse. Ka sellest sügisest on näiteid, kus
põlevvedelikuga ahjus küttematerjali süüdates
on inimesed oma kodus tulekahju põhjustanud
ning ka ise põletada saanud.
Kas korstent tohib puhastada igaüks?
Ühepereelamus tohib korstent ise pühkida,
kui vahendid on olemas. Kindlasti tuleb korstnapühkija kutsuda korterelamu, ridaelamu,
paarismaja elanikel. Ise puhastades tuleb tahmast
pühkida kogu kütteseade mitte ainult soojamüüri
lõõrid. Siiski soovitame ise pühkimise asemel
kutselist korstnapühkijat, sest korstnapühkija
annab ka hinnangu kütteseadme korrasolekule.
Korstnapühkija on kohustatud koostama tehtud
töö kohta akti. Akt võib osutuda vajalikuks, kui
kütteseadmest on alguse saanud tulekahju ning
kindlustusele või tuleohtutuse inspektorile on
vaja tõestada, et kütteseadet on perioodiliselt
puhastatud.
Kütteseadet tuleb tahmast puhastada üks kord
aastas, aastaringselt kasutatavat ahju/pliiti kaks
korda aastas või isegi tihedamini
Majas peab korstna pühkimiseks olema loodud ligipääs katusele ja korstnale
Kütmise ajal peab kolde siseuks või välisuks
suletud olema või kui on kütteseade, mida tohib
kolde uks lahti kütta, siis peab kaitseplekk sellevõrra suurem olema
Küttematerjali tuleb hoida vähemalt poole
meetri kaugusel ahjust. Kaitseplekile puid laduda
ei tohi, sest säde ahjusuust võib need süüdata.
Ahju/pliiti ei tohi järelevalveta küdema jätta.
Järelevalveta tohib jätta ainult automaatjuhtimisega kütteseadet.
Tuhka ei tohi panna põlevmaterjalist hoiuanumasse. Tuha sisse jäänud hõõguvad sädemed
võivad anuma süüdata. Tuhk peaks enne prügikonteinerisse viimist olema vähemalt ööpäeva
metallnõus jahtumas.

Alari Tõnissoo,
Tuleohutuse inspektor,
Lääne-Eesti Päästekeskus

Laste ja noorukite depressioon

Kui teiste inimeste peale paistab päike, siis
depressioonis inimene elab pilvise taeva all.
(Dr Riina Raudsik)
Depressioon on häire, mis võib esineda nii
täiskasvanutel kui lastel. Kõige iseloomulikumad depressioonisümptomid on alanenud
meeleolu, huvi ja elurõõmu kadumine ning
energia vähenemine. Sellele võivad lisanduda
alanenud kontsentratsioonivõime ja enesehinnang, süütunne ning suitsiidimõtted, muutused
söögiisus ning häiritud uni. Kuigi täiskasvanute
ja laste depressiooni sümptomid on üldjoontes
küllaltki sarnased, leidub laste puhul siiski teatud
eripärasid. Depressiivsete laste toimetulek on
häiritud mitmes eluvaldkonnas. Eriliselt hakkab
see silma koolis, kuna depressiooniga kaasneb
akadeemiliseedukuse langus ning halvenenud
suhted eakaaslastega. Nii pole harvad juhud, kui
seisundit peetakse hoopis mõneks käitumishäireks või lihtsalt halvaks käitumiseks.
Sageli pole tekkepõhjus üheselt määratav.
On oluline teada, et depressioon on ravitav.
Mure jagamine ja probleemidest rääkimine
on esimene samm depressioonist vabanemise
teel.
Depressioon on iseloomu nõrkus! Depressiooni puhul on tegemist teatud keemiliste
ainete sisalduse muutusega kesknärvisüsteemis,
täpsemalt serotoniini puudusega.
Depressioon ei ole ka tujukus
Depressiooni on raske hinnata ka teismeliseeas, kuna depressiooni sümptomeid on lihtne segi
ajada teismelise ealiste iseärasustega.
Noorel inimesel tuleb toime tulla küpsemisega, iseseisvumisega, oma tee leidmisega elus,
stressirohke koolieluga, vanemate poolt esitatud
nõudmistega….. selleks vajalikud kogemused
aga puuduvad.
Märgid, mis näitavad, et noorel inimesel
on depressioon, on järgmised: kõhnub või tüseneb märgatavalt, kaebab pea- või kõhuvalu,
kaebab pidevat väsimust, on apaatne, magab
rohkem või vähem tavalisest, eelistab üksindust,
ei tunne huvi kooli ja õppimise vastu, ei suuda
otsustusi vastu võtta, väljendab oma väärtusetust,
ei suuda asju meelde jätta, ei suuda keskenduda,
sageli nutune
ALATI ON LOOTUST!
Sageli juhtub, et depressioon võtab inimeselt lootuse. Kui tunnete end olevat omadega
ummikus, on raske end aitama asuda. Tähtis on
pöörduda spetsialisti poole või hoida end lihtsalt
tegevuses. Tähtis on tegutsemine. Tegutsemine
on vastumürk jõuetusele.
Pidage isegi kõige suuremas ahastuses meeles: depressioonist on võimalik jagu saada ning
tunda end jälle elusana!

Liivia Vacht,
eripedagoog

KEHTNA VALLA LASTELAAT

6. DETSEMBRIL kella 11.00 - 14.00 2008
KEHTNA KLUBIS
Mida eest leida võib:
LAADAKAUPA – LASTE VALMISTATUD
LAADAKOHVIK
LAADALOTERII
ESINEMISKAVA
PROFFESIONAALSEID NÄOMAALINGUID
MUINASJUTU TUBA KOOS JÕULUFILMIDE VAATAMISEGA
ERINEVAID TÖÖTUBASID- JÕULUKROONIDE VALMISTAMINE, KLAASIMAAL
Hobusõit , jõuluvana

Politsei

POLITSEITEATED
*18.10.2008 varastati Kehtna alevikus
mobiiltelefon Samsung. Avaldaja hinnangul on
kahju 1660 krooni.
*24.10.2008 ajavahemikul 12.00-17.00 on
Eidapere alevikus varastatud Metabo akutrell ja
lööktrell, tööriista võtmete kohver, mootorsaag
Husgvarna ja sularaha. Kahju on selgitamisel.
*26.10.2008 kella 02.00 paiku peksti Järvakandi alevis viie-kuue meesterahva poolt 1987.
aastal ja 1988. aastal sündinud noormehi, kellele
tekitati tervisekahjustusi.
*27.10.2008 kella 14.50 paiku toimus liiklusõnnetus Rapla – Järvakandi – Kergu tee 1.
kilomeetril, kus sõiduauto Mazda, mida juhtis
alkoholijoobes 45-aastane mees, sõitis külje
pealt sisse peateel liikunud bussile Scania. Liiklusõnnetuse tagajärjel inimesed viga ei saanud,
sõidukitel tehnilised vigastused. Liiklusõnnetuse
asjaolude selgitamiseks on alustatud väärteomenetlust.
*01.11.2008 kella 16.00 paiku ärandati Kehtnas Lasteaia tänaval kaupluse A ja O esiselt platsilt BMW, auto leiti Kehtnast Kooli tänavalt.
Alustatud on kriminaalmenetlust.
*03.11.2008 kell 20.21 sai politsei teate,
et Lelles sõidab ringi hall BMW, mille juht on
tõenäoliselt joobes. Paar minutit hiljem teatati,
et sama BMW on sõitnud raudteerööbastele ja
jäänud sinna kinni. Teada oli, et rong on tulekul.
Sündmuskohale saabunud politsei leidis eest
juhita auto. Rong oli üsna lähedal, kuid siiski
õnnestus see suunata teisele teele.
Tunnistaja sõnade kohaselt sõitis üks auto
suurel kiirusel maja juurest läbi raudtee poole.
Raudtee poole vaatama minnes nägi ta, et halli
värvi BMW seisab rööbaste vahel ja oli kuulda,
et autot püütakse käivitada, aga see ei õnnestunud. Kuna juhipoolne uks oli kinni kiilunud,
ronis juht kõrvalistuja uksest välja ja hakkas
mööda raudteed Tallinna suunas liikuma. Kuna
pealtnägija tundis BMW juhti, jalutas ta temaga
kaasa ja veenis juhti naasma sõiduki juurde.
Õige pea silmas sündmuskohale saabunud
politseipatrull mööda raudteed tuigerdaval
sammul BMW suunas lähenevat meest. Patrull
tuvastas 1964. aastal sündinud meesterahval
alkoholijoobe ning toimetas ta Rapla Politseijaoskonna arestimajja kainenema. 4. novembri
hommikul kuulati mees üle ja tema sõnade kohaselt ei mäletavat ta autoga sõitmist. Mäletab
vaid, et eelmisel päeval kella 15.00 paiku hakkas
alkoholi tarvitama.
Politsei alustas meesterahva suhtes väärteomenetlust ja esitas materjalid, mille kohaselt
mees juhtis mootorsõidukit joobeseisundis, ületas raudteed sõidukiga väljaspool ülesõidukohta
ning takistas rongiliiklust, karistuse määramiseks
kohtule.
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumajas mõisteti
meesterahvale 15 ööpäeva aresti, võeti ära mootorsõiduki juhtimise õigus kuueks kuuks ning
raudteeliikluse takistamise eest tuleb tasuda ka
rahatrahv.
*Ajavahemikul 09.11.2008 kell 15.0014.11.2008 kell 16.30 on akna lahti kangutamise
teel sisse tungitud Kehtna vallas Ohekatku külas talumajja ja varastatud ketaslõikur Makita,
höövel Bosch, muid tööriistu, elektroonikat ja
alkoholi. Avaldaja hinnangul on kahju 8000
krooni.

*Ajavahemikul 09.11.2008 kuni 13.11.2008
on sisse tungitud Kehtna vallas Reonda külas
talumajja elutoa aknaraami eemaldamise teel ja
varastatud köögist veini ja toiduaineid. Vargusega tekitatud kahju on avaldaja hinnangul 4000
krooni. Nimetatud sündmuse osas on alustatud
kriminaalmenetlust.
*19.11.2008 kella 8.50 paiku oli liiklusõnnetus Rapla – Järvakandi – Kergu tee 2. kilomeetril, kus sõiduauto Skoda Fabia, mida juhtis 1962.
aastal sündinud naisterahvas, ei valinud esialgse
hinnangu kohaselt teeoludele ja juhtimisoskusele vastavat sõidukiirust ning sõitis teelt välja
kraavi ja rullus üle katuse. Liiklusõnnetuses sai
vigastada Skodas viibinud 14-aastane noormees,
kes toimetati Rapla haiglasse.

Eesti Politsei 90. aastapäev

Lääne Politseiprefektuur tähistas Eesti Politsei 90. aastapäeva 12. novembril 2008. a Pärnu
Endla teatris.
Aastapäevaaktusel autasustati järgmisi Rapla
politseijaoskonna ametnikke teenistuskohustuste
silmapaistvalt hea täitmise eest ning seoses Eesti
politsei 90. aastapäevaga:
Lääne Politseiprefektuuri teenetemärk on
politseiametnike ja teiste teenistujate tunnustamiseks silmapaistvate teenete eest politseiasutuse ees.
Vanemkomissar Rein Varmo
Teenistustalituse juhtivspetsialist Margut
Jõgisoo
Hinnaline kink (kuldkett ripatsiga) antakse
teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise
eest
Kriminaaltalituse komissar Annika Lepikult
Politseipeadirektori tänukiri antakse teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest
Korrakaitsetalituse vanemkonstaabel
Tiina Trofimova
Korrakaitsetalituse vanemkonstaabel
Gert Kalmiste
Kriminaaltalituse politseivaneminspektor
Raili Ångman
Korrakaitsetalituse komissar Mariann
Kuusmann
Kriminaaltalituse politseijuhtivinspektor
Arvi Laak
Politseiprefekti tänukiri antakse teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest
Korrakaitsetalituse juhtivkonstaabel Anti
Apkin
Korrakaitsetalituse vanemkonstaabel
Olev Laak
Kriminaaltalituse politseijuhtivinspektor	Anneli Hannus
Kriminaaltalituse politseijuhtivinspektor
Viljar Vee
Abipolitseiniku teenetemärk on Politseiameti teenetemärk, mis on abipolitseinike tunnustamiseks avaliku korra ja ühiskondliku julgeoleku
tagamise ning kuritegevusvastases võitluses
silmapaistvate saavutuste eest
Abipolitseinik Ain Vainu
Rahalise preemiaga tunnustati 14 töötajat.
Tänukiri ja rahaline preemia antakse teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest

Ülle Laas,
vanemspetsialist – infojuht
Kommunikatsioonibüroo
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SOTSIAALTEENISTUS
ANNAB TEADA!
Teadmiseks
lasteaialaste
toidusoodustuse
taotlejatele!

Detsembriks on vaja esitada põhjendatud
taotlused lasteaeda.
Palun ärge unustage, sest toetus määratakse
detsembris. Hilinenud avaldusi saame arvestada
alles II kvartalis, seega alates aprillist!

Teadmiseks
sotsiaaltoetuste
taotlejatele!

Abivajajad saavad esitada avaldusi toetuse
taotlemiseks kuni 08.detsember 2008.
Põhjus selline, et Sotsiaalkomisjon tuleb
kokku sellel aastal viimast korda 09.detsembril.
Hiljem laekunud avaldused vaadatakse läbi alles
13. jaanuaril 2009.

Teadmiseks
pensionäridele ja teistele
riiklike toetuste saajatele!

Kui Teil on probleeme uuel aastal algavate
muudatustega pensioni kättesaamises või kui
Teie ei ole saanud kirja pensioniametist, siis
palun, ma nõustan Teid meelsasti.
Need inimesed, kes on oma pensioni juba
suunanud panka, nemad kirju koju ei saa.
Väga tähtis on teavitada pensioniametit
Raplas. Aitan ka kirjutada avaldusi puuetega
inimestele kojukande korraldamiseks. Mingid
võimalused on olemas.
PALUN KIIRUSTAGE!

Mare Käpp,
sotsiaalnõunik
5342 2801
489 8824

Sõnum
NAISTELE
Lp Rapla maakonna NAINE,
kes Sa oled sündinud aastal 1953,
1958, 1963, 1968, 1973 või 1978!

SA Eesti Vähifond ja Eesti Haigekassa kutsuvad Sind veel käesoleval, s.o 2008.aastal, Rapla
Maakonnahaigla naistenõuandlasse või Märjamaa Haigla naistekabinetti emakakaelavähi
profülaktilisele uuringule: tegema PAP-testi.
Uuring on tasuta.
Aasta lõpuni on jäänud vähe aega. Ära jää
ootama kirjalikku kutsest, vaid registreeru ise
ja kohe!
Helista kell 9–14
Raplasse 489 0738
Märjamaale 482 1495
Hooli endast ja oma tervisest!

www.raplahaigla.ee

Maie Pervik,
naistearst

(loe „TERVISE HOIDMINE“)
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Mitmesugust

STRESS JA TOITUMINE

On loomulik, et sisepingele ja hingevaevale ja kuivatatud puuvilju, paneme suhkrutoosi
hakatakse vastumürki otsima. Tihti osutub maa- väiksema lusika )
ndajaks söömine. Liigsöömisega kaasnevad aga
Toiduaineid valime, sellises suurus järjelisakilod, mis omakorda stressi põhjustavad.
korras:
Vastake järgmistele küsimustele ja või ei.
Teraviljad ja –tooted ja kartul
Kas kaotate pärastlõunal ja õhtul tahtejõu?
Köögiviljad, seened
Kas söömine leevendab sisepinget ja hinPuuviljad, marjad
gepiina?
Nendes toiduainetes on rohkesti süsivesikuid
Kas sööte peaaegu märkamata, kuidas käsi ja sealhulgas kiudaineid (eriti täisteratoodetes
järgmise palakese poole sirutub?
ja värsketes köögi ja puuviljades, marjades).
Kui energiatase pärastlõunal langeb, kas laete Teraviljades, kaunviljades ja kapsalistes on ka
end magusate ja rasvaste suupistetega?
taimseid valke ja rasvu .
Kas omastate peamise osa päevastest kaloriPiimatooted, muna
test pärast kella viit õhtul?
Kalasaadused, lihasaadused
Kui vastasite jaatavalt vähemalt kolmele
Need rühmad varustavad meie organismi
küsimusele, vajate plaani, mis aitab teil stressiga loomsete valkude ja rasvadega
toime tulla ilma endale toiduga liiga tegemata.
NB! Kui sööme erinevaid toiduaineid, siis
Stressitaluvuse hormoone on meie organismis saame ka kõike vajalikke vitamiine ja minekõige rohkem hommikul umbes kella 6-8 vahel. raalaineid.
Sel ajal tunneme end energilise, teotahtelisena,
NÕUANDED:
keskendumisvõimelisena jne.
Valmistage toitu mõnuga, selleks kuulake
Keskhommikul hakkab hormoonide tase näiteks oma lemmik muusikat taustaks.
aegamööda langema. Esimesed tundemärgid on
Katke laud kaunilt, pange küünal põlema.
juba pärast lõunasööki. Väsimust tunneme kella
Toas võiks olla eeterlike õlidega lõhnalam15-16 paiku. Meie keha hakkab valmistuma bid. Tõstab tuju ja tasakaalustab meeleolu !
puhkuseks pärast pikka päeva tööd.
Ärge sööge kunagi püsti seistes.
Uneajal võimaldavad need hormoonid kehal
Harjutage enne hommikusööki jooma klaasitäielikult lõdvestuda. Kella kahest öösel hakka- täis kuuma vett (võite lisada sidrunit). Ka päeval
vad hormoonid meid taas ette valmistama uueks võite juua kuuma vett, see soodustab seedimist ja
energiliseks päevaks.
puhastab organismi ainevahetusjääkidest.
Tehkem järeldus: Vastavalt hormoonide
Loobuge „jääkülmadest” jookidest, need
tasemele on söömise ohutsoon kella 15.00 kuni „külmutavad” ka meie seedimise.
keskööni.
Kui Teie seedimine on korrapäratu, sööge
Inimeste põhilised stressiallikad:
lõunal ja õhtul sooja toitu.
25% töö
16% liiklus
16% müra
11% sisseostud
7% partner
Mõelda vaid, esimesest valla ujumispäevast
7% lapsed
osavõtjad on tänaseks aasta ja kuue päeva
5% ülemus
võrra vanemaks saanud. Loomulikult ka kõik
teised, sest kuhu nemadki pääsevad. MardiKõige paremini kaitseb stressi eest:
päevast nädala jagu üle libisenud tänavuse
head suhted kaaslasega
„Kadrid-Mardid vette” ürituse algus lubas
ühtehoidev sõprade ring
Ka meie elustiil on muutunud. Ajal kui peak- mardisaagi (kommid, präänikud ja saiad)
sime puhkama, alustame hoopis uusi töid nagu ilusasti pintslisse pista ja tekkiski vajadus
pisikese pingutuse järele, et end taas vormi
näiteks lugematud kodutööd pärast tööpäeva,
ajada. Valla korraldatud veepidu pakkuski
ärilõunad, liiklusummikud, koosolekud jne.
just õiget koormust.
Tihti otsime närvipinge leevendust ja lisaOsalejaid oli rohkem kui mullu ja vees lusenergiat alkoholist, mõnusatest koogikestest ja timist tõesti tore vaadata. Oli ka üllatusi: Martti
pirukatest või hoopis pärast väsitavat tööpäeva on Raaveli sukeldujate klubi poisid viisid soovijad
mõnus ju kere täis vitsutada ja pikali visata, …
salapärase veealuse maailmaga kontakti. Tõsi,
On teada, et just stressi tõttu alguse saanud et päris ülikonda selga veel ei saanud, kuid atliigsöömine on üks peamisi kaalutõusu põhjus- ribuutikat, mis lubas vee all turvaliselt ja hinge
kinni pidamata aega veeta sai kasutada küll. Vee
tajaid.
all käinutele anti ka atestaat esimese sukeldumise
Kuidas suurendada stressitaluvust?
Kõige olulisem üldises elamise kunstis on sooritamise kohta. Päeva lõpuks toimus registreerimislehe järjekorranumbrite alusel ka väike
õige toidu valik:
loterii. Kümme õnnelikku said nosida maitsvaid
Mitmekülgne
ja tervislikke puuvilju.
Mõõdukas
Toimus ka edetabeli ujumine, mis eelmise
Tasakaalustatud
aasta tulemused lausa pea peale keeras.
Nauditav
Usun, et osalejad said elamuse ja õhtuseid TV
Vastavalt oma vajadustele/ minu tegevused, võistlusi jälgiti palju erksamalt ja hasartsemalt.
Vastu tulles osalejate soovidele loodame
vanus, sugu/
Põhirõhu toidu valmistamisel võiks aseta- üritusele järge!
Jõudu ja jaksu treeningutel!
da:
Leon Reitsak
Vähem rasva ( tarvitagem rohkem taimseid
rasvu )
Tulemused
Vähem soola ( ohutu kogus on 3 – 4 g. Karm 13–aastased T 25 m
tegelikkus on 15 g )
1. Kelly Kallaste Kehtna		
22,50
Vähem suhkrut ( söögem rohkem värskeid 2. Melissa Reede Valtu-Öökulli 25,77

Värskelt pressitud puu- ja köögivilja ning
marjamahlad pidurdavad isu, kuid annavad
palju vitamiine ja mineraale ning vähe kaloreid.
Kasutage iga päev !
Toiduvalmistamisel kasutage võimalikult
palju maitsetaimi, need stimuleerivad seedimist.
Ärge sööge kunagi ärritatud olekus, see
mõjub halvasti seedimisele !
Puhake ja hingake 3 korda sisse ja välja.
Sööge rahulikult, nii seedib toit paremini !
Nautige süües toidu värvi, lõhna ja maitset.
Unustage söögi ajal ebameeldivad teemad ja
rääkige kõigest sellest, mis Teile rõõmu teeb.
Õhtueine sööge hiljemalt kell 19:00
Jälgige, et selles oleks võimalikult vähe
raskelt seeditavaid toite.
Hea tuju loojad: piim, spinat, mandlid ja
pähklid
Terve südame tagajad: tomat ja tomatipüree,
oliivõli, küüslauk, tuunikala
Nooruslikkuse säilitajad: apelsin, maasikas,
kaerahelbed, arbuus
Seedimise korrastajad: biojogurt, pruun riis,
aeduba
Kasvajate peletajad: tomat, viinamari, roheline tee, kapsas
Rõõm, elujõud ja naudingud pärinevad
kindlasti õigesti valitud toidust. Proovigem seda
elutõde juba täna!

Anne Kersna,
Kehtna Majandus- ja
Tehnoloogiakool
Majutamise ja toitlustamise
valdkonna juhtõpetaja

Suur Ujumispäev Kehtna Valla Rahvale
– „Kadrid-Mardid vette”
3. Janeli Janson Valtu-Öökulli
4. Ailen Kallaste Kehtna		
12-13–aastased P 25 m
1. Marko Merila Kehtna		
2. Raimond Lepiste Kehtna
3. Egert Laas
Keava		
4. Kenet Pedaja Kehtna		
5. Martin Larin Kaerepere
6. Marten Merila Kehtna		
7. Janar Koppel Purku		
8. Markus Satsi Valtu		
9. Allan Niin
Kehtna		
10. Ranner Vikat Kehtna		
11. Sten Leinasaar Kehtna		
14-15-aastased P 50 m
1. Hendrik Pihlakas Kaerepere
2. Egert Laas
Keava		
3. Marko Merila Keava		
4. Karl-Kristjan Smitt Kaerepere
5. Kaivo Veinberg Kaigepere
Naised 100 m
1. Helen Link
Valtu-Nurme
2. Hanna Kreuz Kaerepere
3. Anneli Vikat Kehtna		
4. Õnne Rosenbladt Rapla		
5. Reili Kadak Rapla		
6. Malle Elias
Kehtna		
Mehed 100 m
1. Timo Saareoks Kaerepere
2. Arnold Lepiste Kehtna		
3. Tõnn Teets
Kaerepere
4. Pavel Vititin Kehtna		

32,66
35,92
18,82
19,04
19,97
21,87
24,34
25,78
27,49
31,22
33,27
36,44
39,25
36,36
40,31
40,32
40,91
45,93

1.27,00
1.39,00
2.02,30
2.08,68
2.29,70
3.57,07
1.45,00
1.47,55
1.59,72
2.30,30

Haridus, kultuur

Valtu Seltsimaja tegi uksed lahti
uues kuues
Pärast suurmajandi ümberkorraldamist

Helgi Sussi

Aare Hindremäe foto

Sel aastal tähistab oma 85. tegevusaastat
Valtu Seltsimaja. 1923.a. eeskätt kohalike
talumeeste rahadega vanast magasiaidast
ümber ehitatud hoones on agar haridus- ja
kultuuritöö käinud katkemata hooga niihästi
Eesti Vabariigi aegadel kui ka pärastsõjajärgse Valtu suurmajandi õitsengu päevadel.
Laulukoorid, puhkpilliorkestrid, estraadibändid, tantsurühmad, näiteringid, käsitöö
õpirühmad – kes kõik pole leidnud ulualust
Kaerepere aleviku keskel nägusas pargitukas
asuvas sõbralikus seltsimaja. Hoone on saanud
Valtule samasuguseks sümboliks nagu kõrval
asuv Spordimaja või mõnekümne minutilise
jooksutee kaugusel paiknev Estoonia puhkeala
tehisjärvega.

jäi seltsimaja esialgu unarusse. Oli ju olnud
eelnevalt mõttes hoopis suurema ja uhkema
kultuuripalee rajamine. Ent valtulased pidasid
vana hoonet omaseks ja armsaks. Seltsimajas
nelikümmend aastat näiteringe juhatanud Anne
Archipov tõi esile maja erilise sobivuse kammerlikeks etendusteks ning haruldaselt kauni
akustika. Valtu kauaaegne kultuurijuht Helgi
Sussi loobus seltsimaja rekonstrueerimisest
kuuldes pensionile mineku mõttest ja sai uue
hingamise oma tegemistele.
Kohalik arhitekt Tõnis Kurisoo leidis võimaliku olevat vana hoone taastada ja pakkus
välja mitmeid lahendusi. Sobivad rahastamisevõimalused avanesid 2005. aastal tänu riikliku
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt laialt
avatud Hasartmängu maksust regionaalsete
investeeringu-toetuste andmise programmile.
Esimese toetusega rekonstrueeriti hoone välisfassad ja vahetati välja katus. Tööd teostas oma
valla ettevõte Alnus. Järgmisel aastal saadi
toetust Kultuuriministeeriumilt, kelle abiga
ehitati välja nägusad külastajateruumid ja esinejate toad. Järgnevalt soovitasid EAS töötajad
taotleda toetust ka hoone saali ning elektrisüsteemi rekonstrueerimiseks. Seda tööd tegid juba
omaaegsest Valtu majandi ehitusosakonnast välja
kasvanud firma Rakendus OÜ Harri Kiio eestvedamisel. Ka seda tegevust toetas EAS ligemale
poole miljoni krooniga. Kokku läks seltsimaja
rekonstrueerimine läbi aastate maksma ligi kaks
miljonit.
3. novembril tänas Valtu Seltsimaja kõiki,
kes aastate jooksul nõu ja jõuga osalenud kultuuritare rekonstrueerimises. Detsembrikuus
aga tähistatakse mitme üritusega Valtu pideva
kultuuritegevuse 85. aastapäeva.

Jaak Vitsur,
majandus- ja arendusnõunik

Kultuurisündmused ja ühiskülastused
Valtu Seltsimaja korraldusel

2. detsember - Valtu Seltsimajas algusega kell 20:00 Kuimetsa näiteringi etendus “Suured vaimud”
4.detsember - Valtu Seltsimajas algusega kell 18:00 film “Detsembri kuumus”
5. detsember - Ühiskülastus Tõnis Mägi kontserdile Pärnu Kontserdimajja
6. detsember - Valtu Seltsimajas algusega kell 15:00 Pensionäride näitemängu päev
8. detsember - Ühiskülastus Saku Suurhallis toimuvale Gruusia Sushišvili Rahvuslikule Balletile
13. detsember - Valtu Seltsimajas algusega kell 15:00 Käsikellade ansambli “Campanelli” kontsert
16. detsember - Valtu Seltsimajas algusega kell 11:15 Nipitiri Teatri lasteetendus “Metsatondi
saladus”
16. detsember - Ühiskülastus operetile “Tähed jõuluöös” - Estonia Talveaed
17. detsember - Ühiskülastus Annely Peebo jõulukontserdile Pärnu Kontserdimajja
19. detsember - Valtu Seltsimajas algusega kell 20:00 kontsert ja pidu. Tantsuks Rein - Mees nagu
orkester
20. detsember - Ühiskülastus Kontsertettekanne “Wilhelm Dell” - Rahvusooperis Estonia.
21. detsember - Valtu Seltsimajas algusega kell 13:00 jõuluaegne perepäev
23. detsember - Valtu Seltsimajas algusega kell 13:30 - Pensionäride jõulupidu
23. detsember - Ühiskülastus “Päike soojem, taevas sinisem” - Tallinna Linnateatris/Välja müüdud!
24. detsember - Ühissõit Rapla kalmistule ja Rapla Maarja-Magdaleena kirikusse
27. detsember - Valtu Seltsimajas algusega kell 20:00 kontsert. Laulavad Sirje ja Väino Puura
27. detsember - Valtu Seltsimajas algusega kell 21:00 Aastalõpu pidu. Tantsuks “Kalev ja Ilme”

Helgi Sussi
5 394 1539, 526 2722

Valla Vaatleja 7
Esmaspäeviti
algusega kell 16.00

Valtu Seltsimajas

seenioride tantsuring.
Ootame uusi tantsijaid !
Tantsuõpetaja Laine Laurimäe
***
Teisipäeviti
algusega kell 19.00

Valtu Seltsimajas

seltskonnatantsu
kursused.
Juhendab Aarne Liiv

Eidapere
Rahvamaja
sündmused

15.-20. detsembril on Eidapere Rahvamajas
Jõulunädal
15. detsember - Jõulunädala avamine
Kell 12.30 - Jõuluetendus
Kell 16. 00 Päkapiku töötuba: laulu- ja
mängutund ning võimalus valmistada erinevaid
kingitusi
16. detsember
Kell 15.30 Päkapiku töötuba: maalimine,
tikkimine, viltimine jne (valmistame kingitusi)
17. detsember - Jõulukontsert. Kooli jõulupidu
18. detsember
Kell 12.30 - Eakate Jõulupuu
19. detsember
Kell 10:00 - 15:00 JÕULULAAT
21. detsember
Kell 16.00 - Tänupidu
NB! 27. detsember kell 20.00 - AASTALÕPU PIDU (kohtade ettetellimine!) Jälgi
reklaami!

Lelle Rahvamaja
sündmused
3. detsember algusega kell 19:00 - loeng
tervisetoodetest.
Looduslike tervisetoodete tutvustus ja müük
Lelle Rahvamajas
Kolmapäeval 03. detsembril 2008. a algusega
kell 19:00
Esitlusel: Ravivad mudatooted ja nahahooldusvahendid, kuuse ja männi klorofülltooted,
platsentakosmeetika, taruvaigutooted, tervistavad õlid ja ekstraktid, tervisekirjandus, esmaabivahendid, muud tervisetooted.
Loodustooted on head meie tervisele!
Olete oodatud!
Loodusvarad OÜ, www.loodusvarad.ee
(e-pood)

Valla Vaatleja 8

Õnnitleme
juubilare
80
Hilja Siivesti
15. detsember, Linnaaluste
Raimond Leokin
25. detsember, Käbiküla
75
Erika Kirspuu
3. detsember, Kehtna
70
Elfrida Sadrak
4. detsember, Kehtna
Taima Ilistom
5. detsember, Kehtna
Ivan Zuzjonok
10. detsember, Kehtna
Larissa Solodilova
11. detsember, Kehtna
65
Valli Tõrra
8. detsember, Kehtna
Elle Meister
10. detsember, Nadalama
60
Katja Šuškova
6. detsember, Kehtna
Helme Tüür
18. detsember, Kaerepere al.
Tõnis Härma
23. detsember, Koogiste
Lembit Luisk
25. detsember, Keava
Tiiu Iling
27. detsember, Kehtna

Reet!

Palju õnne!
KEHTNA
VALLAMAJAS
REGISTREERITUD
SÜNNID

Teated, kuulutused& õnnitlused
Tähelepanu

Luule ja Heik!

Kaerepere garaažide rahvas!

Tuleme kokku 1. detsembril kell 18.00
Valtu Seltsimajas.
Informatsioon telefonilt 504 1699 Rein Tamme

Möödunud pühapäev
Kehtna alleel

Õnnitleme
kuldpulma päeval!

Töökaaslased
Kehtna
Vallavalitsusest

Kehtna vallas
on ametlikult koolitatud
(Tallinna Kopli
Ametikoolis õppinud)

korstnapühkija

Jaak Juhken

ja temaga saab kontakti
telefonil 527 7764

Foto- ja
videoteenus

Era- ja firmaürituste
filmimine ning
montaaž.
Diapositiivide ja
fotode
skaneerimine ning
kirjutamine cd-le.
WHS filmide
kirjutamine DVDle.
www.kredor.ee
Tel 511 7345

Ragn-Sells annab teada
Need jäätmevaldajad,
kes ei ole edastanud meile
oma e-posti aadressi, peaksid
tellima 2009. aasta prügiveo
graafiku Ragn-Sells klienditeeninduse telefonil 15155 või
ka e-posti teel
info@ragnsells.ee
Graafikuid võib tellida
juba praegu!
Ragn- Sells AS

Valmis
Kehtna klubi
koduleht
Valminud on Kehtna klubi
koduleht www.kehtnaklubi.ee ja
seoses sellega on muutunud ka
juhataja e-posti aadress, mis on
kersti.maevalja@kehtnaklubi.ee.

Kersti Mäevälja,
Kehtna klubi juhataja
kersti.maevalja@kehtnaklubi.ee
5251283

Mälestame
lahkunut
Sten-Kristjan Kadak
14.10.2008, Koogimäe
Keitlyn Saarelaan
24.10.2008, Kehtna

Vaido-Rudolf Sambla
2.09.1943 - 25.10.2008
Kehtna-Nurme

