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Paljude heade inimeste ja asja-
olude kokkulangemise kaudu 
pakkus 8. detsember Järvakandi 
Koolile ühe meeldejääva ning 
ajaloolise talveõhtu. Meil oli 
suur au ja rõõm kohtuda tuntud 
kunstniku ja pedagoogi Olev 
Soansi tütre Kerttu Soansiga. 
Kerttu on samuti kunstnik, aga 
lisaks ka vabakutseline kirjanik.

Põgusasse hetke mahtus ütle-
mata palju soojust, emotsioone, 
heldimuspisaraid, äratundmis-
rõõmu, meenutusi, uusi info-
kilde ja tänulikkust. Sellised 
ajaloorännakud, kus minevik 
kohtub olevikuga, seades samal 
ajal sihti tulevikuks, on kuidagi 
eriliselt hingeminevad.

Meie kooli seinu kaunistavad 
mitmed Olev Soansi maalid 
või graafilised pildid, mistõttu 
annab hoone nüüd peaaegu 
et kunstisaali mõõdu välja. 
Majas ringi käies ja Soansi 
kunstitööde juures peatudes 
saime teada nii mõnegi uue ja 
põneva detaili, mistõttu muutus 
kogu Soanside kunstipärand 
Järvakandis meie jaoks veelgi 
hinnalisemaks.

Pärast külaskäiku võttis 
Kerttu oma muljed kokku sel-
liselt: „See oli minu jaoks väga 

ilus õhtu. See oli erakordne! 
Järvakandi koolimaja, see on 
ju sõrmusekivi! Mulle kui 
funkarhitektuuri imetlejale ja 
austajale oli see ka väljaspool 
kõiki sugulussidemeid suureks 
elamuseks.“

Kerttu meenutas sedagi, 
kuidas ta lapsena tihti koos 
vanemate Olev Soansi ja Helvi 
Jürissoniga Järvakandis käis. 
Siin käidi külas meie alevi 
kauaaegsel kunstnikul Helvi 
(Koppel) Kohandil, kes oli 
Soanside peretuttav. Kerttu 
sõnul räägiti tema lapsepõlve-
kodus Järvakandi inimestest 
alati kui väga headest inimes-
test. Nüüdki mainis seda tema 
ema Helvi, kui Kerttu oma 
külaskäigust juttu tegi.

Järvakandi Kooli ja Kerttu 
Soansi koostöö jätkub kindlasti 
ka tulevikus. Uusi ja põnevaid 
leide võib meie jaoks sisaldada 
Olev Soansi graafikamapp, 
mis Kerttu sõnul sisaldab ka 
tõmmiseid Järvakandist, mida 
pole varem avaldatud. Oleme 
väga rõõmsad ja õnnelikud 
selle toreda kohtumise üle ning 
põnevil uute koostööprojektide 
osas.

Heivi Äärma

Kool otsekui kunstisaal

Paber kannatab kõike. Kaasa 
arvatud arvutigraafiku ku-
jundatud Rail Balticu ulmelist 
raudteejaama Järvakandis. 
Rail Balticu projektijuht sel-
gitab tänases lehes, milline 
võiks rongipeatus tegelikult 
tulevikus välja näha. 
Saame teada, millised rongid 
peatuvad Järvakandis, milli-
sed mitte.
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Kaubarändur Margus Kalam on tagasi kodus 
Keavas. Külavanem Seily Sõgel-Raid käis tal 
külas, et uurida, mis tõi rännumehe koju ja mis 
plaanid tal on.                    FOTO: erakogu

UUS RAAMAT
Raamat "Helga Kõrge klaas"
Autor: Maie-Ann Raun
Ilmumisaasta: 2020
Kirjastaja: Järvakandi Klaasimuuseum
Formaat: 220x300 mm,  120 lk  teksti ja foto-
dega
Raamat „Helga Kõrge klaas“ jutustab loo 
inimesest, kelle tegevuse tulemusena sai Tar-
beklaasi tähelend alguse. Andekast naisest, 
tänu kellele saavutas tehas oma kõrge taseme, 
iseloomuliku käekirja ja üleliidulise kuulsu-
se – Helga Kõrgest (1926-2012), Tarbeklaasi 
esimesest peakunstnikust. 

Kehtna Lasteaia Siller ümberehitustööde käi-
gus paigaldati hoone katusele elektri tootmi-
seks päikesepaneelid. Mida veel tehti? 

Foto: Gunnar Kuru

Eidapere klaasivabriku rahvaraamatukogu 
seltsi tempel. Uus rubriik Valla Vaatlejas - Keht-
na valla raamatukogud. 

Kerttu Soans (vasakul) ja Järvakandi Kooli direktor Aet-Triin Vasnu Olev 
Soansi “Klaasipuhuja” taustal ajaloolise järjepidevuse jalajälge talleta-
mas.         Foto: HEIVI ÄÄRMA
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Rongi näed, 
vilet kuuled, 
aga sõita 
ei saa
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Kehtna Vallavolikogu istung 
toimus 16.12.2020 Järvakan-
di Kultuurihallis. Ülekanne 
VOLIS-e keskkonnas oli 
tehnilistel põhjustel puudu-
lik.

Istungit juhatas volikogu esimees 
Peeter Kustmann ja osalesid Elmo Al-
lika, Katrin Anto, Eno Hermann, Kalju 
Kalda, Enar Karuoja, Laura Kokk, Mati 
Kutser, Karin Lega, Allar Läll, Marko 
Matson, Lauri Mölder, Illar Olesk, 
Andres Pärn, Raigo Sammal, Riina 
Tomingas ja Sille Valinu. Istungist 
võtsid osa vallavanem Indrek Kullam, 
abivallavanemad Katrin Velleste ja 
Jalmar Mandel, arendusjuht Varri Väli, 
fi nantsjuht Marika Ojaperv, vallasek-
retär Maire Pettai ja ehitusspetsialist 
Hans-Jürgen Schumann.

1. Kehtna valla 2020. aasta II 
lisaeelarve vastuvõtmine

M. Ojaperv selgitas II lisaeelarve 
sisu. Kehtna valla 2020. aasta II 
lisaeelarve vajadus tuleneb esialg-
ses eelarves planeeritud Järvakandi 
Hooldekodu eelarve korrigeerimisest, 
I lisaeelarves kajastatud investeerin-
gute edasilükkumisest 2021. aastasse, 
kulude eelarve ümberjaotusest seoses 
investeeringutega ja planeerimata 
täiendavate toetuste kajastamisest. 
Lisaeelarve vastuvõtmisega väheneb 
eelarve kogumaht 160 767 euro võrra, 
moodustades 2020. aastal valla lõpliku 
eelarve mahuks 12 211 131 eurot. 
Ettekande ja arutelu alusel otsustas 
volikogu valla II lisaeelarve vastu võtta.

2. Kehtna valla 2021. aasta eelarve 
I lugemine 

M. Ojaperv selgitas uue eelarve 
koostamise käiku, esitatud taotluste 
mahtu, eelarve võimalusi ja võrdles 
käesolevat ning planeeritavat eelarvet. 
Eelarve projekt on koostatud 2020. 
aasta esialgse eelarve mahus (10,9 

miljonit). Saadavad toetused moodus-
tavad tuludest 41%. M. Ojaperv andis 
ülevaate koolide ja lasteaedade õpilas-
koha maksumuse kohta. Keeruline on 
olukord, kus teistest omavalitsustest 
meie valla haridusasutustes käivate las-
te eest maksavad teised omavalitsused 
vaid riiklikult kokkulepitud summa, 
aga tegelik õpilaskoha maksumus on 
tunduvalt kõrgem.

K. Anto soovis selgitusi raamatuko-
gude eelarve kohta, kuna Järvakandis 
vähendati töökoormust, aga eelarve 
maht vähenenud pole. Katrin Velleste 
andis selgitusi, et koormuse vähenda-
mise otsus on ühendatud raamatuko-
gude juhi tehtud. Toimus terav arutelu, 
et Järvakandi raamatukogu töötajate 
töökoormuse vähendamine ei vasta 
kokkuleppele, milles lepiti kokku enne 
raamatukogude ühise juhtimise alla 
viimist.

K. Kalda soovis selgitusi Valtu 
Spordimaja taotluse kohta. 

I. Olesk soovis täpsustusi MTÜ-dele 
planeeritud toetuste kohta, M. Ojaperv 
selgitas, et nendeks toetusteks on 
planeeritud 15 000 eurot.

Volikogu otsustas ettekande alusel 
arvestada I lugemise lõppenuks. Eel-
arveprojekti muutmiseks ettepanekute 
ja täienduste esitamise tähtajaks lepiti 
kokku 2021. aasta jaanuari lõpp.

3. Kehtna valla esindaja määra-
mine Raplamaa Hariduse Nõukotta

R. Tomingas selgitas Raplamaa 
Omavalitsuste Liidu ja Tallinna Üli-
kooli ekspertide Raplamaal läbi viidud 
haridusalase projekti “Rapla maakonna 
omavalitsusüksuste ja haridusasutuste 
strateegilise arengu koostöövõrgustiku 
kujundamine” töö tulemusi, millest 
selgus, et Raplamaale on vaja luua 
hariduse nõukoda. Selle moodustamine 
ja töökord peab saama maakonna kõigi 
nelja valla volikogude heakskiidu ja iga 
volikogu peab nimetama ühe liikme 
nõukotta. Volikogu kinnitas poolthääl-
teenamusega Kehtna valla esindajaks 
K. Velleste.

4. Raplamaa arengustrateegia te-
gevuskava 2021-2024 heakskiitmine

V. Väli andis veel kord ülevaate 
maakonna arengukava tegevuskavast, 
millesse kahe lugemise vahelisel ajal 
täiendusi ja parandusi esitatud ei ole.

M. Matson soovis selgitusi Järva-
kandi kergliiklustee edasiehitamise 
ja L. Kokk palus täpsustusi Eidapere 
piirkonna kergliiklustee ehitamise 
kohta.

K. Kalda palus täpsustusi tege-
vuskavasse kirjapandavate objektide 
järjekorra kohta. V. Väli selgitas, et 
tegevuskavasse saavad kirja kõik esi-
tatud ettepanekud, mis leiavad kõikide 
omavalitsuste heakskiidu.

V. Väli selgitas valla asulatele eral-
datud toetuste investeeringute suurusi 
– seni on enam investeeringuid saanud 
Järvakandi ja Kehtna, lähiaastatel on 
selleks asulaks Kaerepere.

Volikogu kiitis ettekande alusel maa-
konna arengustrateegia tegevuskava 
heaks.

5. Vallavara võõrandamine otsus-
tuskorras 

J. Mandel selgitas eelnõu sisuks 
oleva korteri seisukorda ning ostusoo-
viga esitatud avalduse sisu. Järvakandis 
Rahu 11 pakkumiste tulemusel korterile 
14 pakkumist ei esitatud. Korteri 13 
ostuks pakkumise esitanu soovis osta 
korterit 14, kuid madalama hinnaga. 
Majandus-, ettevõtlus- ja keskkonna-
komisjoni esimees A. Pärn selgitas, et 
komisjon on otsustuskorras müügiga 
nõus.

L. Kokk soovis korteri seisukorra ja 
avalduse esitaja edasiste korterikasuta-
mise plaanide kohta selgitusi – J. Man-
del selgitas korteri omandaja soove.

Ettekande ja toimunud arutelu alusel 
otsustas volikogu müüa korter soovijale 
otsustuskorras.

6.-7. Omafinantseeringu, mit-
teabikõlblike kulude ning projekti 
võimaliku kallinemise tagamine ning 
valmiva objekti eeldatava funkt-

sionaalsuse ning kestvuse nõude 
tagamine 

V. Väli selgitas eelnõu sisu. Kehtna 
staadioni renoveerimisega seoses on 
vaja esitada õigusaktid, mis kinnita-
vad omafi nantseeringu ja võimalike 
lisakulude katmise Kehtna staadioni 
renoveerimiseks ning garanteerivad 
objekti staadionina kasutamise nõutud 
tähtaja jooksul. Küsimusi esitasid K. 
Kalda, I. Olesk ja A. Läll. Kehtnasse 
staadioni väljaehitamise järel soovivad 
staadione ka Järvakandi, Lelle ja Kaere-
pere. Volikogu võttis õigusaktid vastu. 

Indrek Kullam lahkus istungisaalist.

8. Vallavanemale lisatasu maks-
mine

P. Kustmann andis edasi maakondli-
ku kriisikomisjoni tänusõnad, et Kehtna 
vallavanem on maakondlikus plaanis 
teinud väga tublit tööd. P. Kustmann oli 
seisukohal, et vallavanem on ka valla 
juhtimisega seotud tööde juhtimise ja 
korraldamisega töötanud tulemuslikult 
ning tegi ettepaneku maksta vallavane-
male lisatasu 2000 eurot ning volikogu 
otsustas poolthäälteenamusega vallava-
nemale lisatasu maksta.

Indrek Kullam naasis istungisaali.

9. Muud küsimused
H.-J. Schumann andis edasi lühiüle-

vaate Rail Balticu ehitamise käigus 
planeeritud tööde järjekordadest ja 
koostöölepingust Kehtna vallaga, mis 
puudutab kohaliku peatuse ülevõtmist 
pärast selle valmimist. Infopäev, mis 
pidi toimuma Järvakandis, jäi viirusest 
tingitud asjaolusid arvestades ära.

K. Anto soovis infot koolitoidu 
jagamisega seotu kohta Kehtna vallas 
laste distantsõppe ajal. K. Velleste andis 
kõigepealt lühiülevaate kevadisest 
olukorrast ja selgitas praegust olukorda. 
Koolijuhtidega peetud nõupidamise 
seisukoht tugineb õiguskantsleri ettepa-
nekul, milles on öeldud: „Sellel ajal, kui 

koolid on õppetööks ajutiselt suletud 
ja õpilased kaugõppel, ei pea kohalik 
omavalitsus kõiki õpilasi toitlustama. 
KOV-idel on õigus otsustada, kas pak-
kuda koolilõunat kõigile soovijatele või 
vajaduse kohaselt üksnes abivajavatele 
õpilastele. Ajal, mil koolides on õppe-
töö ajutiselt peatatud, toimub õppetöö 
kaugõppe vormis ja õpilased on kodus. 
Lapse heaolu eest hoolitsemine on va-
nema õigus ja kohustus ka eriolukorra 
ajal. See tähendab ka, et vanemal tuleb 
tagada, et laps saaks süüa. Peredel 
ei ole õiguspärast ootust, et kohalik 
omavalitsus aitab korraldada nende 
koduseid söögikordi või koolilõunaga 
sarnast toitlustamist, kuigi õppetöö 
toimub kodustes tingimustes.“ 

Seni on abi antud peredele, kes on 
abi saamiseks valla poole pöördunud, 
aga edasiseks tegutsemiseks on vaja 
volikogu suuniseid. K. Anto ja S. 
Valinu soovisid täpsustusi koolitoiduks 
ettenähtud raha kasutamise võimaluste 
üle. S. Valinu tegi ettepaneku, et pigem 
võinuks anda lastevanematele info, et 
valda antaks teada hoopis sel juhul, kui 
pere ei soovi abipakke. Toimus arutelu, 
mille tulemusena jõuti otsusele, et 
peredel tuleb alates uuest aastast kooli 
teatada juhul, kui pere abi ei vaja ja 
eitavat teadet mitteesitanud põhikoolis 
õppivate laste peredele tuleb abi andmi-
ne korraldada. I. Kullam lubas tagada 
vajaliku info jagamise ja abi andmise 
korraldamise juba sel aastal (2020).

I. Kullam andis edasi info Järvakandi 
vallamaja ostuks esitatud pakkumise 
kohta.

A. Läll juhtis tähelepanu kirjadele 
vastamise tähtajast mitte kinnipidamise 
kohta valla ametnike poolt.

L. Kokk soovis infot Lelle piirkonnas 
läbiviidud ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooni küsitluse tulemuste kohta. 
J. Mandel selgitas, et kuna küsitluse 
lõpptähtaeg oli 15. detsember, siis ei 
saa tulemustest veel rääkida. Samas 
lubas J. Mandel, et tulemustest antakse 
volikogu liikmeile võimalikult opera-
tiivselt teada.

Kehtna Vallavolikogus

Jätkates e-teenuste arendamist, alustas Kehtna Vallavalitsus koostööd 
arveldusplatvormiga Bill.me. Seeläbi pakub vallavalitsus oma elanikele 
eeliseid ja võimalusi uue tehnoloogia kasutamiseks.

Mis on Bill.me?
Praeguseks on Bill.me kõige kaasaegsem ja efektiivsem vahend arvete 
vastuvõtmiseks, vaatamiseks ja maksmiseks. Platvorm vastab täielikult GDPRi 
(üldine andmekaitse määrus) nõuetele ja elektrooniliste maksete turvalisuse 
kõrgeimatele standarditele.

Mis võimalusi pakub Bill.me?
Teie mugavuse huvides saate kohe pärast registreerimist juurdepääsu kõigile 
platvormi funktsioonidele ja eelistele. Oma isikliku Töölaua profi ili abil saate:

• igakuiselt arveid (arved ei kao ega lähe rämpsposti);
• vaadata arvete arhiivi (platvorm säilitab kõiki eelnevaid arveid);
• maksta arveid ühe klõpsuga (kasutades maksekaarti);
• seadistada automaatmakseid (täpse summaga automaatmakse);

• teavituste edastamise ja infovahetuse (aktuaalne informatsioon Teie 
isiklikul töölaual).

Tänu kokkuleppele, mis on saavutatud vallavalitsuse ja arendusettevõtte Bill.
me vahel, on registreerumine ja platvormi kasutamine TASUTA. Teenustasu 
2% ulatuses võetakse ainult juhul, kui arve eest tasutakse maksekaardiga Bill.
me keskkonnas. Platvormi kõik võimalused ja eelised on kättesaadavad ka 
Bill.me nii Androidi kui iOSi mobiilirakendustes.

Vallavalitsuse ressursside tõhusaks kasutamiseks on platvorm integreeritud 
meie raamatupidamistarkvaraga. Pidev andmevahetus laekunud, vastuvõe
tud ja tasutud arvetest võimaldab kiirelt jälgida ja töödelda informatsiooni, 
mis on vajalik tõhusa ja kvaliteetse teenuse pakkumiseks.

Esimesed arved saadab vallavalitsus juba veebruarikuu alguses, mis 
tähendab, et alates 01.02.2021 arveid vanaviisi ekirjatsi enam ei saadeta. 
Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduge palun aadressil info.ee@bill.
me või numbril 511 2552.

Uus arveldusjuhtimise platvorm – 
mugav kasutamine ja aja kokkuhoid
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KEHTNA VALLA TERVISEKANGELASED

Hajaasustuse programmi 
2021. aasta taotlusvoor 

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Kehtna vallas 
algab 1. veebruaril 2021.
Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades 
elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi 
aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maa
piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist maja
pidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, 
juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega 
seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning 
taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 22.02.2018 
määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm”, mis on kätte
saadav Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel 
https://www.rtk.ee/toetused/toetusterakendamine/elu
keskkond/hajaasustuseprogramm ja Kehtna valla kodulehel 
https://kehtna.kovtp.ee/hajaasustuseprogramm. 

Kehtna Vallavalitsuse kodulehelt leiate ka taotluse vormid.
Määruses kehtestatud nõuetele vastavad taotlu
sed esitada vallavalitsusele 1. aprilliks 2021.

Lisainformatsioon: Tiina Satsi, Kehtna valla
valitsuse haldus ja hankespetsialist, 
tel 5304 0923, tiina.satsi@kehtna.ee.

Vastab Sille Valinu, 32, töö ajal 
õppe- ja arendusjuht, vabal ajal 
lihtne harrastaja

1. Milline roll on liikumis-
harrastustel Sinu elus?

Liikumisel on alati olnud mu 
elus tähtis roll. Viimasel ajal 
on enim saanud tähelepanu 
liikumine looduses, talisuplus 
ja rahvatants. Rahvatantsust 
on olnud küll kaks kuud pausi 
jalaluumurru tõttu, kuid sel-
lega jätkan rõõmsalt siis, kui 
huvitegevused taas lubatud on. 
Hetkel on fookuses talisuplus, 
mis minu hinge ja vaimu eriliselt 
kosutab. Olen õppinud seda, et 
mu keha annab mulle täpselt 
õigetel aegadel märku sellest, 
mida ta vajab.  

2. Kas Sa pöörad tähelepanu 
tervislikule toitumisele?

Väärtustan mitmekülgset 
toitumist ja tarbin kõike mõõdu-
kalt. Aastate vältel olen saanud 
targemaks. Minu enesetunde 
jaoks on oluline roll vedeliku 
tarbimisel kogu päeva jooksul 
sõltumata sellest, kui füüsiliselt 
aktiivne päev parasjagu on. Ilm-
selt üsna lihtne fakt, kuid selle 
taga on palju. Veepuudusest on 
minu puhul kerge tulema tunne, 
et “pea on paks otsas” või tuikab 
ja mõte ei lenda enam nii kergelt 
kui tavaliselt. Vesi on imeline 
vahend kõige vastu.

Meie peres kasvab kolm last 
ja püüame neile tutvustada kõik-
sugu erinevaid toite. Abikaasaga 
pöörame tähelepanu eriti erine-

vatele puu- ja juurviljadele ning 
et alati iga prae kõrval leiduks 
taldrikul ka värsket. Lastega 
naudime erinevaid smuutisid, 
mis päevaks parasjagu ener-
giat annavad. Meie lemmik 
on peremehe tehtud köögivilja 
püreesupp. 

3. Mida pead oluliseks 
vaimse tervise ja heaolu säi-
litamisel?

Suur muutus vaimse tervise 
ja heaolu osas leidis aset 2020. 
aasta märtsikuus, kui kõigi ellu 
tuli eriline aeg – eriolukord. 
Ühel päikselisel päeval tundsin, 

et täna proovin suplust karges 
vees. See oli vaimne otsus. 
Mõtlesin selle enda jaoks val-
mis. Arvasin, et küll ma ümber 
mõtlen, kuid läks nii, et varsti 
saab sellest peaaegu aasta ja 
enam teisiti ei saa. Pärast igat 
suplust on kogu keha saanud 
kosutuse, värskuse ja uudse 
hingamise. Jäises vees tunnen, 
kuidas päriselt hingan ja pean 
suutma ennast lõdvaks lasta. 
Oluline osa selle emotsiooni 
saamisel on loodusel. See on 
protsess – läbi metsa või raba 
minnes on ootamas mõni jääauk, 
kus mõneks hetkeks peatuda. 
Lemmikteekond on Palukülast 
Loosalu järveni. Teekonnal saab 
parajalt mõtiskleda, liikuda ja 
värskes õhus olla.

4. Soovitusi teistele luge-
jatele.

Kuula oma keha ja tee asju, 
mis Sulle päriselt meeldivad!

Kui mõtled, et sooviksid 
samuti talisuplust proovida, 
siis nüüd on aeg välja otsida 
jõulukingiks saadud vanaema 
villased sokid! 

Talisupluse juures tuleb tähe-
lepanu pöörata kätele ja jalgade-
le – need ütlevad Sulle, kui kaua 
vees olla. Alguses natuke ja iga 
korraga mõned sekundid kauem. 

Pärast suplust pead kohe sooja 
saama - jalad ja käed sooja, kui-
vata end ja kohe kuivad riided 
selga. Haara kaasa termosega 
soe tee. 

Lase end lõdvaks ja hinga 
teadlikult. 

Kiirelt ja otsekoheselt oleks 
aus vastus, et valla raha 
otstarbekamalt kasutada. 
Võrreldes valdkonna pea-
misi töökoormuse näitajaid 
Kehtna valla raamatukogudes, 
selgus, et Järvakandi kahe ja 
poole töötajaga raamatukogu 
töökoormus on sama suur 
võrreldes teiste, vaid ühe 
töötajaga toimetavate raa-
matukogude töökoormusega. 
Samast võrdlusest nähtus ka, 
et vallakeskuse raamatukogus 
Kehtnas käib töö ülekoormu-
sega.

Selgitan siis asja veidi lä-
hemalt. Üle aasta valdkonnas 
töötamise järel olen aru saa-
nud, et raamatukogude pea-
mised tulemusliku töö näitajad 
on raamatukogu kasutajate, 
laenutuste ja külastuste arvud. 
Need kolm arvu annavad 
aimu, kuivõrd on raamatuko-
gud vajalikud kogukonnale, 
kuidas seal olev raamatute 
valik inimestele meeldib 
ja mida teeb raamatukogu 
veel lisaks laenutamistele, 
et inimesed seda külastavad. 
Need numbrid toovad silme 
ette raamatukogude tööpõllu 
kogukonnas.

Aluseks olid 2019. aasta 
arvandmed, mil raamatukogud 
töötasid kõikjal veel täisvõim-
susel. Kasutajate arv on raa-
matukogu reaalselt kasutanute 
arv aastas ja võrdlesin seda 
arvu piirkonna elanike arvuga. 
Raamatukogud jagunesid järg-
miselt: kasutajaid Keavas 22% 
(avatud ühel päeval nädalas), 
Inglistel 26% (avatud kolmel 
päeval), Järvakandis 32%, 
Eidaperes 36%, Kaereperes 
40%, Lelles 41% ja Kehtnas 
48% elanikkonnast. Eks meil 
kõigil on arenguruumi, et 
jõuda veel rohkem oma kogu-
konna inimesteni. Selle nimel 
meil töö ka käib.

Võrreldes lisaks ka raama-
tukogu kasutajate arvu raa-
matukogu tööpäevade arvuga, 
selgus, et enam-vähem võrd-
selt on teenindamisi Ingliste, 
Järvakandi, Eidapere ja Lelle 
raamatukogudes. Kõigis neis 
raamatukogudes on tööl üks 
inimene. Peale Järvakandi. 
Paratamatult kerkis õhku küsi-
mus, miks on siis Järvakandis 
tööl kaks täiskohaga raamatu-
koguhoidjat.

Teenindamiste arv Kehtnas 
oli aga teistest oluliselt suu-
rem, sellest tekkis vajadus 
luua juurde töökoht, sest mida 
kiirem ja sujuvam on teenin-
dus, seda parema meelega 
tullakse ka raamatukokku.

Laenutuste arv on arusaa-

davalt väiksem vähemate 
lahtiolekupäevadega Ingliste 
ja Keava raamatukogus. Neile 
järgnevad Lelle, Eidapere, Jär-
vakandi, Kaerepere ja Kehtna. 
Laenutuste arv näitab meile, 
et kogukonnale meeldivad 
kogusse ostetavad raamatud ja 
on näha ka raamatukoguhoid-
jate tööd raamatute tutvusta-
misel. Mida enam raamatuid 
laenutatakse, seda teadliku-
mad on inimesed piirkonnas 
olevast raamatukogust.

Võrreldes raamatukogude 
laenutusi tööpäeva kohta, 
nähtub, et töökoormus on ma-
dalaim Inglistel ja Lelles, järg-
nevad Eidapere, Järvakandi, 
Keava ja Kaerepere. Kehtna 
laenutuste arv tööpäeva kohta 
on teistest oluliselt suurem, 
mis näitab taas suurt töökoor-
must töötajatele ja põhjendab 
vajadust võtta juurde töötaja.

Kolmas töötulemuse näitaja 
on raamatukogu külastajate 
arv, mis tõstab taas ilmekalt 
esile Kehtna raamatukogu, 
kus 2019. aasta külastuste arv 
töötaja kohta päevas ületas üle 
30 inimese. Samas Järvakan-
dis oli see 6,6 inimest, olles 
ühtlasi kõige väiksem kõigi 
raamatukogude seas.

Kokkuvõtvalt öeldes näitab 
kasutajate ja külastajate arv, 
et Järvakandis saaks raamatu-
kogu edukalt avatuna hoida ka 
ühe töötajaga, sest praegune 
laenutajate arv piirkonnas 
rohkem töötajaid ei vaja. 
Samas annab laenutajate arv 
kindlust, et nii radikaalset 
muudatust üle 1200 elanikuga 
asulas teha oleks ennatlik. 
Nii tegin sel korral Kehtna 
Vallavalitsusele ettepaneku 
vähendada Järvakandi raama-
tukogus 0,5 töökohta, sellest 
0,25 puhastusteenindajal ja 
0,25 raamatukoguhoidjal.

Suhtlus ja vastastikune 
hoolivus käivad muidugi 
ikka kõigi raamatukogude ja 
kasutajate kohta, sest mida 
enam raamatukogu teab oma 
kogukonna inimeste soovidest 
ja vajadustest, seda kergem on 
raamatukogul sellele toetuda 
raamatute ostul ning näituste 
ja ürituste korraldamisel. Koos 
töötades oleme kõik rahulole-
vamad ja nii saavad ka val-
lavolikogu liikmed paremini 
aru, et raamatukogu oli, on 
ja jääb ka tulevikus tähtsaks 
kohaks piirkonna elanikele, 
kust ammutada tarkust ja 
saada elujõudu, et üle elada ka 
keerulisemad ajad.

Silvi Lukjanov, 
Kehtna 

Raamatukogu direktor

Miks vähendati 
Järvakandi 
Raamatukogus 
töökohti?

 Sille Valinu rabajärves. Foto: erakogu

Head Kehtna ja 
Järvakandi piirkonna 

koduste laste vanemad, 
kes ei saanud kommipakki kätte 

oma piirkonna 
kultuurimaja ürituselt! 

Pakid ootavad 
veel kuni R, 05.02.21. 

Palun leppige järeletulemine kokku 
Kehtna Klubi puhul 

numbril 525 1283 (Sigrid) ja 
Järvakandis teenuskeskusega 

5333 5232.

Kalbu Hooldekodu

tänab südamest
Valtu Lasteaia Pesapuu armsaid 

koolieelikuid, hoolivaid kaaskodanikke ja 
päkapikke imeilusate jõulukaartide eest,

 mis väga rõõmustasid 
meie eakaid.

Sille Valinu hobiks on talisuplus
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Möödunud aasta oli varasemate-
ga võrreldes erilisem, pakkudes 
mitmeski mõttes väljakutseid. 
Võrreldes kevadise eriolukor-
raga, on lasteaia tavapärane töö-
korraldus küll taastunud, kuid 
siiski esineb olukordi, kus tuleb 
teha vajalikke ümberkorraldusi. 

Käesoleval talvel ei saanud 
Kehtna Lasteaias Siller pidada 
traditsioonilist jõulupidu, kuid 
lastele jõulutunde loomist pea-
me siiski väga oluliseks. Ühtse 
meeskonnatöö tulemusena 
tekkis idee korraldada lasteaia-
lastele vahva jõuluseiklus. Usi-
nad päkapikud mõtlesid välja 
toreda orienteerumisraja Kehtna 
pargi territooriumil. Mudilased 
pidid erinevaid punkte läbides 
lahendama mitmesuguseid üles-
andeid. Küll tuli lastel esitada 
vahvaid luuletusi ja rõõmsaid 
laule, lahendada ristsõnu, panna 
kokku puslesid ning ühiselt 
muusika saatel tantsida. Kui 
eelmainitud tegevused said 
läbitud, jõuti lõpuks ka jõu-

luvana juurde, kes ootas lapsi 
laululaval. Koos jõulumehega 
tantsiti, lauldi ja mängiti ring-
mänge. Kõik rühmad lunastasid 
oma jõulupakid, mida hiljem 
lasteaias rõõmsalt avati. Pärast 

toredat jõulutralli suundusid 
lapsed tagasi lasteaeda, kus 
neid ootas maitsev jõulupraad. 
Punaste põskede ja säravate 
silmadega mudilased arvasid, 
et jõulupäev oli vahva. 

Kiidan ettevõtlikke õpetajaid 
ja rõõmsameelseid lapsi, kelle 
panuseta ei oleks meie jõulu-
seiklus aset leidnud.

Elerin Kaselt,
Kehtna Lasteaia Siller direktor

Hea spordisõber! Vaatamata 
sellele, et möödunud aasta oli 
keeruline ja palju plaanitut jäi 
toimumata ka spordimaailmas 
– isegi Tokyo olümpiamän-
gud –, andsid kogu maailma 
sportlased endast parima, kui 
neile selleks võimalus avanes. 
Seepärast soovime taas kord 
tunnustada ka Kehtna valla 
parimaid sportlasi. Kandidaadi 
saab nüüd üles anda uue 
ja lihtsa meetodiga. Selleks 
suundu veebilehele sport.
kehtna.ee. Ankeedi täitmine 
ei ole liiga ajakulukas. Seal 

on nii kohustuslikud kui ka 
mittekohustuslikud väljad. 
Kandidaadi esitamiseks tu-
leb vajutada nuppu “Kinnita 
ankeet”. 

Parimad selguvad märtsi al-
guseks. See on veel selgumas, 
kui pidulikult on võimalik 
tunnustused üle anda, kuid 
mõnel põneval viisil toimub 
see kindlasti. Märkame pü-
hendumusega tegijaid enda 
ümber! Kandidaate saab esi-
tada 5. veebruarini.

Artur Ojasalu, 
spordi ja

 noorsootööspetsialist

Kehtna Vallavalitsus 
jagab riigi eraldatud maske

Nagu ette nähtud, jagame neid eeskätt toimetulekutoetuse 
saajatele ja vähekindlustatutele ning ka eakatele. Vallavalit
suse poolt oleme teavitustööd teinud nii otsekontaktidena 
telefonitsi kui ka ekirjatsi, ent ootame, et maskide saamise 
sooviga julgelt ka ise pöördutaks (Kehtna vallamaja 
5348  0602, Järvakandi teenuskeskus 5333  5232, kehtna@
kehtna.ee). Maskide jagamisega tegelevad sotsiaaltöötajad. 
Palume meeles pidada, et vastuvõtt toimub eelneval 
kokkuleppel!

Eelmisel aastal toimu-
sid Kehtna Lasteaias 
Siller suuremahulised 
remondi- ja renovee-
rimistööd, mille tule-
musena muutus hoone 
soojapidavamaks. Valla 
Vaatleja käis uurimas, 
mis tööd ette võeti ja 
kas tulemustega jäädi 
rahule. Küsimustele 
vastasid valla ehitus-
spetsialist Hans-Jürgen 
Schumann ja lasteaia 
direktor Elerin Kaselt.

1. Mis oli selle projekti nime-
tus ja eesmärk ning miks lan-
ges valik Kehtna lasteaiale?

Eesmärk oli Kehtna Lasteaia 
Siller Kehtnas asuva lasteaia-
hoone rekonstrueerimine ja 
seeläbi energiatõhususe saa-
vutamine ning taastuvenergia 
kasutuse suurendamine. Projekti 
ametlik nimetus oli „Kehtna 
Lasteaed Siller energiatõhususe 
edendamine“. Projektile eraldati 
toetus Keskkonnainvesteerin-
gute Keskuse (KIK) poolt Eesti 
CO2 heitkoguste ühikute enam-
pakkumisel saadavast tulust. 
Kehtna Vallavalitsuse poolt 
KIK-ile esitatud projektitaotluse 
hindamise tulemusel otsustati 
eraldada toetus ka Kehtna las-
teaiahoone ümberehitamiseks. 
Toetust eraldati enam kui 30 
lasteaiahoone uuendamiseks 
kogu riigis. Oluliseks hinda-
miskriteeriumiks oli tulevane 
energiasääst lasteaiahoonetes 

ja CO2 heitkoguse vähendami-
ne,  arvutusliku energiasäästu 
selgitamiseks koostati eelnevalt 
energiaaudit.

2. Millal renoveerimistööd 
algasid ja lõppesid?

Ehitustööde leping sõlmiti rii-
gihanke tulemusel 13. jaanuaril 
2020 ja tööd lõpetati vastavalt 
lepingu tähtajale 9. detsembril 
2020. Ehitustegevusega alustati 
2020. aasta märtsikuu lõpus. 
Seoses kevadise eriolukorra ja 
lasteaia töökorralduslike muu-
datustega õnnestus osa lasteaia-
hoonest ehitajatele varem töösse 
anda. Ehitustegevuse ametlik 
lõppkuupäev oli 8. detsember 
2020.

3. Kes ehitasid? 
Elektritööd teostas Montreco 

Elekter OÜ, ehitusprojekti juh-
tis Paide MEK AS.

4. Millised tööd tehti ümber-
ehitamise käigus?

Üldehitustöödest teostati 
katuse soojustamine ja uue 
katusekatte paigaldamine, soo-
justati välisseinad ja sokkel. 
Vahetati kõik aknad ja välisuk-
sed. Uuendati küttesüsteem, ra-
jati soojaveevarustus kaugkütte 
baasil, mille tulemusel on sooja 
vee valmistamine odavam. Ra-
jati uus ventilatsioonisüsteem 
ja jahutussüsteem rühmaruu-
midesse. Katusele paigaldati 36 
päikesepaneeli, mis toodavad 
elektrienergiat. Kuna kaugküt-
teperiood on hooajaline, tuleneb 
päikesepaneelidest oluline sääst 
suveperioodil näiteks sooja vee 
valmistamisel elektriboileritega. 

Ehitustööde käigus oli vaja ka 
kohandada hoone tuleohutus-
süsteeme, suurim muudatus ja 
kulu oli nn suitsueemaldussüs-
teemi rajamine.

Kuna siseruumide uuenda-
mine ei olnud toetusmeetmes 
abikõlbulik, siis remonditi 
ruume eelkõige ulatuses, mis 
oli seotud hoone energiatõhu-
suse ehitustöödega. Kuna valla 
omaosalus projekti rahastamisel 
oli väga suur, ei olnud võimalik 
teostada täismahus lasteaiahoo-
ne siseruumide remonti. Siiski 
uuendati mitme rühmaruumi 
põrandad ja ka viimistlust.

2020. aastal eraldati kohalike-
le omavalitsustele ka Covid-19 
investeeringutoetust. Nimeta-
tud toetuse abil oli võimalik 
uuendada kogu lasteaiahoone 
elektrisüsteem.

5. Kas tööde käigus tuli ehita-
jal ette üllatusi?

Nagu tavaliselt, on olemas-
oleva hoone renoveerimine 
üllatusterohke, tuues endaga 
kaasa ka planeerimata ehitus-
töid ja vajaduse tööde käigus 
leida tehnilisi lahendusi. Kuna 
elektritööde teostaja leiti eraldi 
riigihanke menetluses, oli vaja 
koordineerida mitme töövõtja 
tegevust objektil, et ehitustööd 
sujuks. 

Töövõtjad olid mõistvad ja 
kõik küsimused õnnestus suju-
valt lahendada. Suuremahuliste 
ümberehitustööde teostamisel 
on tihti õhus küsimus, kas uuen-
dada olemasolev või lammutada 
vana hoone ja püstitada uus. 
Ka selle projekti elluviimise 
kokkuvõttena võib eelnimetatud 

teemal arutleda, kuid kindlasti 
oleks uue lasteaiahoone ehita-
mine olnud tunduvalt kulukam 
ja nii palju eelarvelisi vahendeid 
ei oleks 2020. aastal olnud või-
malik leida. Lasteaia tavapärane 
töökorraldus on taastunud.

6. Kui palju projekt maks-
ma läks (toetusraha ja valla 
omaosalus)?

KIK-i eraldatud toetus oli 
ligi 410 000 eurot, Covid-19 
investeeringutoetus 70 000 eu-
rot, valla omaosalus projektis 
oli üle 800 000 euro. Projekti 
omaosalus kaeti laenu arvelt.

7. Milliseid töid on lasteaial 
plaanis veel teha?

2022. aastaks on valla eelar-
vestrateegiasse planeeritud sise-
ruumide remont (üldviimistlus, 
põrandad, uksed jms). Samuti 
on vajalik hoone tehnosüsteemi-
de pidev haldamine ja hooldus.

Tänamine!
Silleri pere soovib tänada 

Kehtna Vallavalitsust, mis 
leidis võimalused lasteaia 
rekonstrueerimiseks. Samuti 
kiita ja tunnustada elektritööde 
teostajaid – tegemist on väga 
professionaalsete spetsialisti-
dega, kellega oli hea koostöö. 
Täname Paide MEK-i, mis püsis 
ehitustegevuse ajal ettenähtud 
graafikus. Lisaks vallavalitsuse 
ja ehitajate tänamisele ei saa 
märkimata jätta lapsevanemaid, 
kes on olnud väga mõistvad ja 
koostöövalmid seoses ehitusega 
kaasnenud töökorralduse muu-
datustega.

Küsitles Aare Hindremäe

Asbestijäätmete andmekorje 
2021 Kehtna vallas

Andmekorje viib Kehtna Vallavalitsus läbi Keskkonnaminis
teeriumi tellimusel. Palume elanikel ja ettevõtjatel vastata 
hiljemalt 31. jaanuariks Google vormis https://tinyurl.com/
kehtnaasbest2021 või esitada andmed numbril 5304 0923 
(Tiina Satsi, Kehtna Vallavalitsuse hanke ja haldusspetsialist).

Vajalikud andmed:
1) asbestijäätmete aadress/asukoht;
2) eterniitkatuse kogus (m²; 1 m² eterniiti on u 15 kg);
3) eterniidi või muu materjali kogus (kg; 1 m² eterniiti 
     on u 15 kg);
4) jäätmete omaniku kontaktid (nimi, telefoninumber, 
epost).

NB! Tegemist on esialgu ainult andmete kaardistamisega 
ja selle alusel ei avane veel võimalust asbestijäätmetest 
vabanemiseks.

Keskkonnaministeerium kaardistab Eestis veel kasutuses 
olevat asbesti sisaldavate toodete kogust, et paremini 
planeerida järgmiste perioodide toetusi asbestjäätmete 
kogumiseks. Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka 
muudes vanades ehitusmaterjalides. Andmeid kogutakse 
nii eraisikutelt kui ka ettevõtetelt kogu valla territooriumil. 
Eraisikud ei pea omama vallas elukoha registreeringut, sest 
oluline on teada saada kogu asbesti sisaldavate materjalide 
kogus. Arvesse lähevad nii olemasolevad katused kui ka 
juba maha võetud ja kuhugi ladustatud eterniit ja ka muud 
asbestimaterjalid.

Täname!

Head 2020. aastal sündinud 
vallakodanikud vanematega!

Teistmoodi jõulupidu Silleris

Teistmoodi jõulud Silleri lasteaias.                   Foto: Raili Reispass

Kehtna valla 2020. aasta parimate 
sportlaste ja võistkondade 
kandidaatide esitamine

Kehtna Lasteaias Siller lõppesid 
ümberehitustööd

Kehtna valla hõbelusikapidu on pike
mat aega toimunud veebruarikuus. 
2021. aastal teeme natuke teisiti ja 
tervitame pisikesi mais. Täpsem info 
jõuab kõigi peredeni kutsetega, nii et 
varakevadel tasub oma postkastil silm 
peal hoida.

Kehtna Vallavalitsus
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Pilt on tehtud Indoneesias Sumba saarel, külas nimega Homba Ka-
ripit. Margus osaleb matusetseremoonial, kus teda tervitab kohalik 
pererahvas. Sumba saarel pannakse tervituseks ninade küljed kokku 
ja tõmmatakse ühelt poolt teisele.                                            Foto: Cing Cing

Foto: Cing Cing

Margus (vasakul) Timori saarel koos Bolani küla kuninga Bolaniga. Paremal kohalik eestlane Silver.   
                     Foto: erakoguJõulu ajal oli HooviOTT-il aasia kastmete müük väga edukas. 

2019. a ilmus Marguselt raamat „Minu Aasia“. Kaubarändurina 
Indias, Hiinas, Tais, Jaapanis, Koreas…           Foto: PRIIT PÄRGMAA

Foto: erakogu

2020. aasta algus tõi aga uued 
tuuled ja üle pika aja tuli kodu-
tee jalge alla võtta taas talvel. 
Koos lumega Eestisse saabunud 
Margus on nüüdseks elu ümber 
korraldanud ja kavatseb Aasia 
tuua Keavasse. Minu Aasia OÜ 
lõi ta juba seoses raamatu välja 
andmisega, aga sellega tema 
tegevus ei piirdu. Ta plaanib 
terve Aasia maitsemaailma tuua 
kätte ka eestlastele. 

Miks Aasia ja mitte näiteks 
Ameerika? „Meie esimene 
pood (Universaal Universum 
- toim) oli hipidele suunatud 
stiilipood ning nende ehted ja 
riided pärinevad Aasiast.“ Paar 
aastat tagasi plaanis Margus 
küll Lõuna-Ameerikat uudis-
tama minna. Mõte oli pärast 
kiiremat Aasia kaubaringi otse 
Lõuna-Ameerikasse minna. Aga 
lähemal uurimisel selgus, et 
otse ida poolt läheneda on vist 
võimatu. Nii pikka lendu ei 
tehtagi ja kui kuhugi kuidagi 
saakski, siis ka väga kallilt. 
Kõige soodsam oleks olnud 
tagasi lennata Euroopasse ja 
siis sealt edasi Ameerikasse. 
Aga see mõte ei meeldinud talle 
üldsegi ning mõtteks see esialgu 
ongi vaid jäänud.

 „Kui ma olen lennanud 10 
tundi ida poole, siis ma keeldun 
10 tundi tagasi sõitmast, et siis 
veel 10 tundi või rohkemgi lään-
de sõita. Siis ma parem loobusin 

ja otsustasin, et jään sinna.“ 
Pärimisele, kas on tekkinud ka 
tunne, et enam ei jaksa ja ei taha, 
annab Margus kindlalt eitava 
vastuse.

Kui uurin, mis on kolm kõige 
suuremat erinevust Aasia ja 
Eesti inimeste vahel, sõnab 
Margus naerupahvaka saatel: 
„Toitumine. Kartul-riis.“ Aga 
see ei ole ju siiski põhiline. 
Kuidas on lood inimeste, kom-
metega!? Me eurooplastena 
oleme ju täiesti teistsugused, 
võiksime end kõrvutada ehk 
inglastega. 

„Nad on hästi avatud. Samas 
ei saa tuua võrdusmärki kogu 
Aasia vahele. Jaapanlased on 
väga kinnised. Nende jaoks 
on kodu väga kinnine. Aga 
samas on mõned rahvad väga 
külalislahked. Ma olen toonud 
seda näidet, et kui külmad 
on eestlased ja avatud aasia 
inimesed. Näiteks kuidas seal 
võib täiesti suvalise inimesega 
tekkida vestlus tänaval või poes 
või kinos. Sa küsid midagi ja siis 
kohe hakatakse rääkima. Kui 
oled näiteks kohalikuga koos, 
siis uuritakse, et kust see kohalik 
tuleb. Mitte, et kust mina pärit 
olen… Seda küsitakse ka. Aga 
pigem kust see inimene pärit 
on.“ Kohalikke huvitab rohkem 
oma kaasmaalane, ehk on tegu 
hõimlasega.

Margus pajatab ka kannatlik-

kusest ja lahkusest: „Inimesed 
Aasias on abivalmid. Näiteks 
liikluseski. Kui meil üritad park-
last välja tulla ja ei jõua piisavalt 
kiirelt eest kaduda, saad juba 
signaali või näed rusikat. Seal 
ei ole sellist käitumist, pigem 
aidatakse sind ja oodatakse, 
et saaksid oma manöövrid ära 
teha.“

Jõuame kodule lähemale. Mil-
lised plaanid Margusel on Ees-
tiga, Keavaga? „Mõte on ikkagi 
Keavasse teha kokandusklass, 
galerii, ehtekoda. Uuel aastal 
peaks saama paberid korda ühe 
krundiga Keavas, eks sealt edasi 
on näha.“ Hetkel on Margusel 
terve Aasia kastmete sari loo-
dud. Jõulu ajal HooviOTT-il oli 
müük väga edukas. Kas on plaan 
edasi minna? „Hetkel teen nii 
palju kui nõudlust on. Aga kui 
nõudlus väga palju kasvab, peab 
hakkama edasi mõtlema. Praegu 
on palju vaja ehetega tegeleda. 
Aga eks ma HooviOTT-il osalen 
veel!“

Juttu on olnud ka teisest 
raamatust “Minu Aasia” sarjas. 
„Mul on uus toimetaja Mae Len-
der. Suurem osa materjalist on 
koos. Kirjastuses Petrone Print 
on raamat 2021. aasta lõppu 
planeeritud.“ Jutu käigus tuleb 
välja, et kolmandagi raamatu 
idee on juba küpsemas. Selle 
sisu peaks keskenduma rohkem 
Aasia maitsetele ja kuidas neid 
tuua kerge vaevaga Eesti kööki. 
Näiteks soovitab Margus eel-
mise päeva keedetud kartulid 
praadida ja maitsestada Tai 
basiilikuga – see sarnaneb väga 
tavalise basiilikuga, aga sinna 
on lisandunud ka kaneeli- ja 
aniisimaitse. See raamat oleks 

rohkem kokaraamatu formaadis 
ja seega pigem mõne teise 
kirjastuse teema.

Küsin, milliseid mõtteid mõl-
gutab Margus edaspidise suhtes, 
arvestades praegust maailma-
pilti, koroonaolukorda... Kui 
Margus läheks ühel hetkel tagasi 
Aasiasse, ei pruugi soetatud 
krunt tema elukorraldusega 
klappida. „Eks ma panen staabi 
püsti. On koht, kuhu tulla. Aga 
eks seal peavad omad töötajad 
olema. Just ehtekoja mõistes. 
Ma ei jõua ise niipalju teha, kui 
vaja oleks,“ möönab Margus.

Praegu saab Margus teha 
Aasias nn kaugtööd. Tal on 
kontaktid mitmes riigis ja tar-
nepartnerid, kes kauba Eestisse 
saadavad. Näiteks Nepalis on 
töö kogu aeg käinud, sealsed 
käsitöömeistrid teevad tööd na-
gunii kodus. Indias oli vahepeal 
küll seis natuke kinnisem, aga 
päris kinni tarneid ei pandud ja 
tellimise võimalus oli kogu aeg 
olemas. Nüüd on Aasia pool ka 
elu juba vabam ja töö käib.

Margus ise loodab, et ikkagi 
aasta pärast saab juba ise tagasi 
minna kaubareisile. Aga ega 
keegi ei tea täpselt, kuidas asjad 
kulgevad. Hiinas on inimesed 
harjunud maske kandma ja 
rakendama kõike sinna juur-
de kuuluvat juba ammu enne 
koroonat. Lisaks ei näe nad, et 
näiteks meie HOIA äpp oleks 
nende õigusi ja elu piirav, vaid 
pigem neid kaitsev vahend. 
Tutvuste kaudu saadud info 
kohaselt ei ole seal nakatumine 
enam nii aktiivne, sest inimesed 
ise käituvad ka teisiti.

Intervjueeris Seily Sõgel-Raid 
28.12.2020 Keavas

Aasia teravad maitsed 
Raplamaal Keavas
Margus Kalam on põline Keava „poiss“. Kui ette 
võtta tema 2019. aastal ilmunud raamat „Minu 
Aasia“, saab aimu, et rännukihk temas oli juba 
päris poisikesena. Alates 2003. aastast veedab 
Margus talvekuud Aasias kaubarännakutel ja 
suvekuud Eestis Keavas.



6 Valla Vaatleja

EKP Rapla Rajoonikomitee egiidi all 
avati 1970. aasta kevadsuvel Kehtna 
mail kaks ajaloosündmustega 
seotud mälestusmärki: Linda Rosina 
skulptuur „Võitlev ema” ja Otto Räs-
tase mälestuskivi. Need sündmused 
leidsid kajastamist ka rajoonilehe 
Ühistöö veergudel.

Mälestussammas fašismiohvrite 
ühishauale

Ühistöö nr. 58 (19.05.1970)
Möödunud nädalal avati Kehtnas uus mälestus-
sammas fašismiohvrite ühishaual. Kunstnik Linda 
Rosina valgest dolomiidist skulptuur kujutab 
leinavat ema, kes on langenud poegade võitluse 
jätkamiseks ise haaranud relva. Monumendi 
avamise puhul toimus miiting, kus kõnelesid 
EKP Rapla Rajoonikomitee sekretär A. Luukas 
ja Kehtna NST direktor U. Tinits.

Sovhoositöölised, tehnikumi ning nõukogude-
parteikooli õpilased, samuti kunstnik L. Rosin 
asetasid samba jalamile pärgi ja lilli.

Heik Pasti kommentaar: Ajastule omases 
vaimus kirjutis jätab selgitamata, miks mälestus-
sammas pargi äärealale püstitati. Olgu lähemalt 
juttu sündmuse tagamaast.  

 Pärast sõda Kabelimäele püstitatud 1941. aasta 
suvesõjas Punaarmee poolel langenud sõdurite 
esimene mälestusmärk. Ausamba dolomiidist 
kirjadega tahvlid kasutati ära uue mälestusmärgi 
rajamisel 1970. aastal mõisa pargis. 

Foto: ERAF.2.1.4618.1    

Uue mälestusmärgi rajamisel kasutati ära eelmi-
se monumendi esikülje plaadid.          Foto: Ülle Miilen

1950-ndate algul alustati Kehtna Kolhooside 
Esimeeste Ettevalmistamise Põllumajandus-
keskkoolile uue peahoone ehitusega. Hoone 
asukohaks valiti pargi lähedal asuv Kabelimägi, 
mis oli saanud oma nime seal kunagi asunud 
mõisaaegse sepikoja müüride kujundamisel 
kabelit meenutavateks dekoratiivvaremeteks. 
Ehitusplatsile jäi ette sõjasuvel 1941 hukkunud 
Punaarmee võitlejate ühishaud. Rapla Sõjako-
missariaadi andmetel 13 tundmatu punaarmeelase 
säilmed maeti ümber Kehtna pargi idaserva Tal-
linna-Rapla-Türi maantee lähedale. Hauaplatsi 
suurus on 15x20 m, sinna paigaldati 1970. aasta 
kevadel skulptor Linda Rosina (1904-1989) poolt 
dolomiiti raiutud automaati käes hoidva naise 

kuju, mida nimetati ka „Võitlev ema”. Skulptuuri 
valmistamist rahastas Kehtna NST. Kuju ees on 
dolomiidist põllukivil tekst: „Suures Isamaasõjas 
langenud Nõukogude Armee võitlejatele“. Pargis 
asuv ühishaud ja skulptuur on ajaloomälestisena 
riikliku kaitse all (reg. nr 8371).

   
Tolleaegset võidupüha tähistati rajooni sõja-

veteranide kokkutulekutega, tihti toimusid need 
Kehtna pargis koos lillede ja pärgade asetamisega 
mälestussamba jalamile. Ei puudunud ka naps 
kangemat. Eesti taasiseseisvumise järel jäi varem 
hooldatud hauaplats üldisest tähelepanust kõrvale 
ja mälestussammas sai vandaalide laskeharjutuste 
objektiks.

Mälestusmärk Otto Rästale
Ühistöö nr 72 (20.06.1970), Jaan Nikker 

80 aastat tagasi sündis Kehtnas silmapaistev Eesti 
revolutsioonitegelane Otto Rästas. Tema vanaisal 
oli siin lapike maad. Kehtnas käis ta vallakoolis, 
suvel oli ta karjas, vanemaks saades aga põllu- ja 
metsatööl. Seitsmeteistaastaselt läks ta Tallinna, 
kus hakkas osa võtma töölisliikumisest. Revolut-
sioonipäevil oli O. Rästas partei propagandist 
ja agitaator, hiljem EKP KK liige. Alates 1925. 
aastast töötas ta Moskvas ÜK(b)P Keskkomitee 
Eesti sektsioonide vastutava sekretärina, Komi-
terni Eesti sektsiooni sekretärina, ajakirjanikuna 
ning administratiivtöötajana. Mehise revolutsioo-
nivõitleja mälestuse jäädvustamiseks avati eile O. 
Rästa kodukohas mälestusmärk.

Heik Pasti kommentaar: Kehtnast Türi 
poole sõites Nadalama külas Posti bussipeatuse 
vastas maanteest veidi eemal kuuseheki ääres asuv 
pruunikas maakivirahn tähistab Otto Rästase sün-
nikohta tema vanaisale Jürile kuulunud Õhukese 
talus. Otto Rästas sündis 21. veebruaril vkj / 4. 
märtsil 1890. Otto lapsepõlv möödus suviti karjas, 
talvel Kalbu vallakoolis. Vanaisa surma järel 
hakkas talu pidama Otto vend Mihkel. Raske ilma 
palgata töö venna talus ei olnud noorukile sugugi 
meelt- ega kontimööda. Seitsmeteistkümnene 

Nimed marmortahvlil ehk 
lood Kehtna valla mälestusmärkidest- ja kividest              I osa

Skulptor Linda Rosin ja Kehtna Näidissovhoos-
tehnikumi direktor Uno Tinits Linda Rosina kuju 
“Võitlev ema” avamisel Kehtna pargis 1970. a. Foto: 
Jaan Nikker.                                        Foto: EFA.428.0.123228

 Jaan Sulg kõnelemas mälestusmärgi avamisel Kehtna mõisa pargis. Tema kõrval seni tuvastamata neiud.
 Foto: erakogu

Otto siirdus Tallinna, kus tööstusettevõtetes olid 
tööpäevad lühemad ja töötasu kõrgem. Peagi 
liitus Otto töölisliikumisega, aprillis 1912 võeti ta 
VSDTP liikmeks. 1913. aastal asus elama Narva, 
kus töötas kommunistliku töölisajalehe Kiir toi-
metuses. 1914. aastal asus elama Harkovisse, kus 
ta peagi vahistati ning saadeti riigikorravastase 
illegaalse kirjanduse levitamise eest asumisele 
Siberisse – Astrahani kubermangu Jekaterinoslavi, 
1915. aastal aga Tsaritsõnisse.

Maist 1917 tegutses O. Rästas Tallinnas, oli 
VSDTP Tallinna komitee agitaator ja propagan-
dist ning hiljem Punakaardi Staabi liige. 1918. 
aastal pärast Eesti Vabadussõja algust ja Narva 

Mälestuskivi avamisel osalesid parteiveteranid Alma Vaarman, Maali Roobach (Otto Rästase abikaasa) 
ja teised. Kivi kõrval seisid auvalves pioneerid Kalbu külas asunud Kehtna 8-klassilise Kooli Otto Rästase 
nimelisest pioneerimalevast. 19.06.1970.

Foto: ERAF.2.1.9639.1
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vallutamist punaste poolt määrati ta 
Eesti Töörahva Kommuuni Nõukogu 
eriülesannetega volinikuks, Võru TSN 
Täitevkomitee sekretäriks ja esimeheks 
ning veebruarist 1919 ETK Nõukogu 
liikmeks (ETK Sotsiaalkindlustuse 
komisjoni komissari Rudolf Vakmanni 
kohusetäitjaks). Aastail 1920–1924 
illegaalselt Eestis viibides osales O. 
Rästas illegaalses poliitilises tegevuses, 
oli EKP Keskkomitee liige ning oli 
ka üks 1. detsembri riigipöördekatse 
korraldajatest. Aastail 1924–1926 oli 
O. Rästas Kominterni Täitevkomitee 
sekretariaadi Balti riikide kommunist-
like parteide vastutav sekretär, samuti 
1924. aastast ÜK(b)P Eesti sektsiooni 
sekretär, 1928. aastast Kominterni 
Eesti sektsiooni sekretär, 1935. aastast 
Leningradis ilmunud ajalehe Edasi 
vastutav toimetaja. Otto Rästas mõisteti 
1938. aastal NSV Liidus toimunud Eesti 
kommunistide vahelises poliitilises või-
muvõitluses süüdi “nõukogudevastases 
tegevuses” ja lasti maha 27. jaanuaril 
1938 ning on maetud Leningradi.

Allikas: Vikipeedia

Otto Rästas.

Mälestuskivi avamisel Kehtnas kõne-
leb ühiskonnategelane Alma Vaarman. 

Foto: Jaan Nikker. EFA.428.0.123242

Kohalike elanike kõnepruugis 
rohkem tuntud Rästase kivi juures 
toimusid tihti kooli pioneerimaleva 
koondused, kuhu pioneerid kooli 
juurest reipal rivisammul marssisid.

Heik Past

Raske on leida Eestimaalt 
kedagi, kes pole kunagi 
rüübanud morssi või 
midagi kangematki legen-
daarses tehases Tarbeklaas 
valminud klaasidest või 
kelle vanaema sektsioon-
kapi vitriinist ei vaataks 
vastu mõni sealne tuntud 
vaas, karahvin või mõni tei-
ne kauni proportsiooniga 
kodumaine ese. Tarbeklaa-
si looming on tõusnud 
praeguseks kõrgemasse 
hinda kui ei kunagi varem 
ja see on leidnud tee üha 
suurema hulga Eesti ini-
meste ja kollektsionääride 
südamesse.

Raamat „Helga Kõrge klaas“ 
jutustab loo inimesest, kelle tege-
vuse tulemusena sai Tarbeklaasi 
tähelend alguse. Andekast naisest, 
tänu kellele saavutas tehas oma kõrge 
taseme, iseloomuliku käekirja ja 
üleliidulise kuulsuse – Helga Kõrgest 
(1926-2012), Tarbeklaasi esimesest 
peakunstnikust.

Eesti Kunstiakadeemia emeriit-
professori Maie-Ann Rauni kokku 
pandud ja Järvakandi Klaasimuuseu-
mi poolt enda 20. tegevusaastal välja 
antud raamatust leiab lisaks mitmed 
intervjuud Helga Kõrgega lähedalt 
kokku puutunud inimestega ning 120 
fotot Helga Kõrge loomingust.

See autobiograafiline ja suurepä-
raste kvaliteetfotodega raamat on 
vaata et kohustuslik lugemisvara 
kõigile meie klaasisõpradele ning 
sobib aegumatu raamatuna nagu 
valatult iga Eesti inimese kingikotti 
või lugemislauale. Ja miks mitte 
teatmeteosena näiteks Helga Kõrge 
kujundatud 1966. aastast pärineva 

kauni sekseri või neli aastat hilisema 
soliidse juustuvaagna juurde informa-
tiivseks täienduseks ja käsiraamatuna 
teie kodudes olevate klaasesemete 
määramiseks.

Raamat on müügil ja seega soovi-
jatele kättesaadav klaasimuuseumi 
e-poes. Müügiplatvormi osta.ee 
otsingulahtrisse tuleb sisestada 
“Helga Kõrge klaas, raamat”.

Kehtna vallas on võimalik 
raamatuid soetada kõikidest 
raamatukogudest. Järvakandis 
saab raamatut koha pealt osta 
klaasimuuseumist (palume ette 
helistada), samuti Järvakandi 
Raamatukogust ja LemPir OÜ 
Järvakandi Lilleärist. Raamatu 
hind on ainult 20 eurot, e-poest 
ostmisel lisandub saatekulu.

„Helga Kõrge klaas“ on häs-
ti loetav, loogilise ülesehitusega ja 
ülevaatlik teatmeteos. Hea abimees 
kodudes oleva klaasi määramisel, 
taasavastamisel ja väärtustamisel. 
Samuti aitab mõista tollaseid prot-

sesse Tarbeklaasis ja selle kaudu 
lahti mõtestada, miks meie kodudes 
laialt levinud disainklaas oma vormilt 
ja stiililt just sellisena valminud 
on. Lisaks on võimalik süveneda 
erinevate klaasile tehtud lõigete 
terminoloogiasse. 

On vajalik rõhutada, et enamik 
esemeid on tehases Tarbeklaas val-
minud käsitsi – klaasi puhumise 
teel metallvormidesse. Kujutised 
ja ornamendid on lõigatud samuti 
käsitsi. Pressklaasist tooted on val-
mistatud metallvormi poolte vahel 
kuumpressimise teel. Vabalt puhu-
mise ja käelt vormimise teel tehti 
massiivsemaid esemeid ja need ei ole 
kunagi ühesugused. Selliselt töötab 
näiteks ka muuseumi klaasikoda. 
Poolautomaatliinil valmistati Tar-
beklaasis mõned tooteartiklid, näiteks 
joogiklaasid Juta ja Holly. Samas olid 
nende tiraažid liinitöö tõttu suured.

Taasiseseisvumisel erinevate äri-
meeste erinevate huvide ja tegevuste 
tulemusena kõnealune rahvuslik 
klaasitööstus hääbus. Johannes Lo-
rupi klaasivabriku järeltulija lõpetas 
oma tootmistegevuse 2007. aastal 
– korstnad õhiti ja hooned lammu-
tati. Viimastel aastatel praktiseeris 
sealses vabrikus ahjude juures Eero 
Vaikre, tänane OÜ Klaasistuudio 
klaasipuhuja, kes on tegev Järvakandi 
Klaasimuuseumi klaasikojas. Sellega 
on uuemal ajal kandunud klaasi kä-
sitsi valmistamise pisik sümboolselt 
Tallinnast Järvakanti.

Vanemat aega meenutades teame, 
et klaastooteid hakati käsitsi valmista-
ma Järvakandi mõisnikule kuulunud 
Vahakõnnu mõisas Isakõnnu külas 
klaasivabriku praeguses asupaigas 
1879. aastal. Tänane Järvakandi alev 
asubki endise Isakõnnu põlisküla 
maadel. Teatavasti Järvakandi põlis-
küla keskus ehk mõis asetseb tänases 
ajaloolises mõttes uuema nimega 
Valli külas ning jääb täna Rapla valla 
piiridesse. 

Järvakandi põlisküla ümberni-
metamine Valli külaks 1930-ndatel 
oli meelevaldne ehk teisisõnu ilma 
tõsiseltvõetava põhjenduseta tegevus. 
Võib arvata hüpoteesina, et AS Jär-
vakandi Klaasivabrik kasvas endale 
nime andnud Järvakandi põliskülast 
„tähtsamaks“ ja suurtööstur võis olla 
Järvakandi põliskülalt nime kaaper-
damisest huvitatud ning võis olla 
üsna tõenäoliselt vastavaid otsustusi 
mõjutanud.  

Jõudsimegi täna oma jutuga seo-
seid otsides ja leides kohalikele 
radadele, Tallinnast tehase Tarbeklaas 
teemadelt Järvakanti. Samuti nagu 
varem 2006. aastal perekond Vaikre 
kui uuema aja klaasipuhumise maale-
toojad Järvakandi Klaasimuuseumis-
se Eesti Kunstiakadeemiast ja endise 
J. Lorupi vabriku ehk endise tehase 
Tarbeklaas asupaigast. 

Ning just Tarbeklaasi kunstnike, 
eriti peakunstnik Helga Kõrge tege-
vusest meie vastne raamat räägibki. 
Kuna vabrikut ei ole alles ja rahvus-
likku toodangut sealt meie kodudesse 
juurde ei tule, siis osakem olemasole-
vat kaunist ja praktilist klaasi hinnata! 
Selles aitab teid raamat „Helga 
Kõrge klaas“! Kuidas aga klaasi 
käsitsi puhutakse ja vormitakse, seda 
näete hooajal muuseumis kohalike 
Järvakandi meistrite esituses.

Raamatut soovitab 
Järvakandi Klaasimuuseumi pere.

Raamatu väljaandmist toetasid 
Kehtna vallavalitsus, Eesti Kultuur-
kapital, Eesti Kultuuriministeerium.

Ilmunud on album-monograafia 
„Helga Kõrge klaas“

Skulptuursuveniir Livikole "Kännu 
Kukk". Suitsuklaas, värvilisest klaasist 
kuumpanused. 1970.

Fotod raamatust: "Helga Kõrge klaas“ 

Tarbeklaasis valmistatud tarbe-
nõud.

Kui Kehtnas elav Maie Säde kaheksa aastat tagasi lõpetas koduses 
majapidamises sigade kasvatamise, tõi sugulane talle kingituseks män-
gupõssa soovitusega hakata neid koguma. Sõna levis ja mängupõrsaid 
hakkasid naisele kinkima ka sõbrad ja tuttavad. „Mõned ostsin ise ka,“ 
lausus rõõmsal häälel 79aastane naine. 

Nii on erinevas suuruse ja kujuga põrsaid kogunenud paarisaja ringis, 
majas neile lausa oma tuba. Täpset arvu naine ei tea, sest pole neid üle 
lugenud. Pooled neist tõi ta näitusele.  Nende hulgas ka põssa, millest 
kõik alguse sai. See on naisele siiani kuidagi eriliselt armas. 

Kui nüüd kellelgi tekib tahtmine naisele mängupõrsaid juurde tuua, 
siis ta võtab kõik rõõmuga vastu. „Kel seisavad mängupõssad kodus 
ja ta ei tea, mis nendega teha, võib mulle tuua. Mul on toas põssadele 
ruumi veel küllaga,“ lausus Säde. 

Kehtna Raamatukogus saab Maie Säde põssade kogule pilgu peale 
heita veebruarikuu lõpuni. „Käin seda vahepeal ka täiendamas ja va-
hetamas, et ikka huvitav vaadata oleks,“ lubas ta. 

Lugeja näitab 
raamatukogus põrsaid

Foto: Tiina VaherMaie Säde oma esimese kingiks saadud põssaga.



8 Valla Vaatleja

Eidapere Raamatukogu asutati 1909. 
aastal klaasivabriku söögimajas, esi-
mesteks laenutajateks olid mehed. 
Edukalt elati üle ajad, mil kirjutati 
ette lugejate arv ja mida lugema pidi. 
Nüüdseks jagatakse maja lastega ja 
raamatufondis on ligi 12 000 raamatut.

Esimene raamatukogu Eidaperes 
oli Eidapere Klaasivabriku Seltsi 
Rahvaraamatukogu, mis asutati 1909. 
aastal ja asus klaasivabriku söögimajas 
kuni 1933. aastani. Raamatukogus oli 
algul saksakeelne teaduskirjandus, olid 
ju klaasivabriku meistrid sel ajal mitte 
eesti soost. Aga hakkas lisanduma ka 
eestikeelset kirjandust.

Raamatukogu on asunud seitsmes 
asukohas. 1933. aastal kolis raamatu-
kogu koolimajja ja anti üle Eidapere 
Haridus- ja Rahvaraamatukogu Seltsi-
le. Seltsi liikmed laenutasid raamatuid 
pühapäeviti ja tasu eest. Saadud raha 
eest osteti uusi raamatuid. Samuti 
korraldas selts pidusid ja osa peoõhtu 
sissetulekustki läks raamatute soeta-
miseks. 1939. aastast oli raamatukogul 
palgaline laenutaja, Eidapere Koore-
jaama juhataja Sirel, kes pühapäeviti 
raamatukogus toimetas. 1940. aastal 
oli raamatukogu juhataja Feliks Virkus, 
kes samal aastal 18-aastasena mõrvati. 
Algas sõda ja raamatukogu töö jäi 
seisma kuni 1944. a sügiseni, kui Ei-
dapere Kooli juhataja Jakob Jaanimetsa 
eestvedamisel jälle raamatukogu tööle 
sai. Osa raamatuid oli sõja ajal kaduma 
läinud… 1944. aastaga saab meeste aeg 
Eidapere raamatukogus läbi ja ohjad 
haaravad naised.

1945. aastal oli raamatukogu ideo-
loogia-asutus, mille töötaja nõukogulik 
pale pidi laitmatu olema. Raamatuko-
gus töötas Selma Pärt, aga tema tööaeg 
jäi ainult kolme kuu pikkuseks, sest 
Selma vend oli metsavend ja seetõttu 
pidi raamatukoguhoidja töölt lahkuma. 
Samal aastal kolis raamatukogu Rungi 
majja, praegu Tallinna mnt 10. 

1947. aastal töötas raamatukogus Elo 
Laidvee, kes oli maja pööningule peit-
nud nõukogude võimu poolt keelatud 
raamatuid. Ühel päeval tuli raamatu-
kokku tuletõrjekontroll, kes ka maja 
pööningu üle vaatas. Ja Elo ei saanudki 
teada, kas kontroll ei näinud või et 
tahtnud näha sinna varjule pandud raa-
matuid, aga närveerimist põhjustas see 
raamatukoguhoidjale küll. 1950-ndatel 
aastatel olid raamatukogutöös tähtsal 
kohal loosungid, plakatid, seinalehed. 
Igaks pühaks pidi uus loosung üleval 
olema. Siinkohal mõned loosungi 
näited: „Elagu 1. mai!“, „Õppida! 
Õppida! Õppida!“ ja „Olgu tervitatud 
Oktoobrirevolutsiooni 42. aastapäev!“.

Külanõukogul polnud raha raama-
tukogu mööbli tarvis, küll aga osteti 
lahkesti punast sitsiriiet loosungite 
jaoks. Lugejad pidid sel ajal palju lu-
gema (loe: laenama) just poliitilist 
kirjandust. Lugejate arv anti toonasest 
rajoonikeskusest Vändrast ette. Kui 
käesoleval aastal oli raamatukogus 300 
lugejat, siis järgmisel aastal pidi kind-
lasti rohkem olema. 1955. aastal hakkas 
ilmuma raamatusari „Seiklusjutte maalt 
ja merelt“, 1957. aastal „Loomingu 
Raamatukogu“, järjest lisandus raama-

tukokku huvitavat lugemist.
Raamatukogu kolis 1959. aastal üle 

tee asuvasse Hanseni majja, praegu 
Tallinna mnt 21. Samas majas oli ka 
Eidapere einelaud. Nii mitmedki olid 
külas leidnud, et see pole sobiv, et kõrts 
ja kirik ühe katuse all on. Raamatukogu 
oli siis kirik ja einelaud kõrts. 1959. 
aastal oli raamatufondis 5541 raamatut. 
Lugejaid oli 262, põhilise osa lugejatest 
moodustasid Järvakandi Tehaste tööli-
sed, kes elasid Eidaperes. 1960. aastal 
oli raamatukogu sisustus järgmine: 
6 riiulit, 1 kapp, 6 tooli, 2 lauda, 4 
taburetti, kataloogikast, hüdropult, 
väike raadio, mõned pildiraamid ja 
diagrammialused.

1970. aastatel oli raamatukogul neli 
rändkogu ja need asusid Ahekõnnus, 
Koogistes, Mukris ja Lokutal. Laenu-
tuspunkt tähendas seda, et raamatu-
kogust viidi aeg-ajalt ports raamatuid 
laenutuspunkti ja keegi kohalikest 
laenutas siis neid edasi. Töötasu selle 
eest ei makstud, seda nimetati ühis-
kondlikuks tööks. Mukris laenutas 
raamatuid Asta Käsper ja Koogistes 
Marta Lamp. Koogiste laenutuspunkt 
töötas veel 1980. aastatel tänu Marta 
entusiasmile.

1971. aastal oli raamatufondi suu-
rus 6850 eksemplari, lugejaid oli 
raamatukogus 303. 1976. aastal kolis 
raamatukogu endisesse külanõukogu 
majja (hiljem Madise pood, Tallinna 
mnt 9). Sinna majja jäi kogu 17 
aastaks. Raamatukoguhoidja pidi ise 
tellima kogule ahjupuud, need saagima, 
lõhkuma, laduma ja muidugi ka kütma. 
Kui sattus olema väga lumerohke talv 
ja järsku läks sulaks, oli mure, kuidas 
lumi katuselt maha saada ja ega raama-
tukoguhoidja meessoost pereliikmetel 
muud üle jäänud, kui katusele minna.

Iga aasta algul toimus loomade 
loendus. Seda tööd pidid tegema 
raamatukoguhoidjad. Telefone ega 
autosid polnud, tavaliselt tuli minna 
jala või tõukekelguga. Ja kui pererah-
vast polnud kodus, tuli minna teisele 
ringile. Üles tähendati, mitu lehma, 
lammast, siga, kana, marjapõõsast jne 
majapidamises oli. Ja loendajal ei olnud 
mingit liikumisvaegust! Maal töötavad 
raamatukoguhoidjad, rahvamajade 
juhatajad ja õpetajad said riigilt tasuta 
küttebriketti.
Eidapere raamatukogus on tööta-
nud ning eesti keele ja kirjasõna 
jätkumise eest seisnud nüüd juba 
järjepidevalt:
1945 Selma Pärt
1945-1946 Liivi Toome
1947 Elo Laidvee
1947-1954 Irene Eskel
1954-1959 Asta Kaasma
1959-1970 Aili Rassmann
1971-1978 Helga Härm
1978-1982 Mare Haas
1982 kuni tänaseni Anne Idvand

1993. aastast asub raamatukogu 
praeguses hoones Tallinna mnt 23b 
koos Eidapere Kooli (ka lasteaiarüh-
ma) ja kultuurikeskusega. Esialgu oli 
raamatukogu ruum maja Rapla-poolses 
otsas. 2004. aasta kevadest tuli kolida 

praegustesse ruumidesse, maja Vänd-
ra-poolsesse otsa. 2001. aastast on 
raamatukogus arvutid, 2005. aastast 
toimub elektrooniline laenutamine.

2020. aastast on raamatukogus 
11 700 raamatut, 175 kasutajat. Aastaga 
tuli juurde 207 raamatut, aga sellest 
jääb lugemishuvilistele väheks, teistest 
kogudest on juurde toodud 237 raama-
tut. Öeldakse, et inimesed loevad järjest 
vähem, aga igapäevaelus näen, kuidas 
hoolega jälgitakse, mis raamatud 
ilmuvad, tullakse pikkade raamatute 
nimekirjadega ja see on rõõmustav. 
Ja väikeses raamatukogus saab loetu 
üle tihti muljeid avaldada, arvamusi 
on erinevaid ja lugejad harivad ka 
raamatukoguhoidjat.

Raamatukogus on suur fotokogu 
Eidapere piirkonnast, on käsikirju 
inimeste mälestustega. Olen tänulik 
kõigile, kes on jaganud infot. Fotodelt 
saame näha, milline meie küla on välja 
näinud, kuidas muutunud. Aeg töötab 
meie kahjuks ja veel millise kiirusega!

Saksakeelset kirjandust Eidape-
re raamatukogus enam pole, ainult 
sõnaraamatud. Aga pühapäeviti on 
raamatukogu endiselt lahti. Pika jutu 
kohta on eesti keeles nii mõnigi ütlus, 
sestap: „Jutt sai otsa, ots läks metsa, 
lendas pika lepa otsa” („Marjakobar ja 
teisi setu muinasjutte“).

Anne Idvand, 
Eidapere raamatukoguhoidja ja 

lugeja 1964. aastast

Valla Vaatleja

112 aastat raamatukogu Eidaperes
Alustame rubriiki, kus teeme ülevaate Kehtna Raamatukogu haruraamatukogude ajaloost, nende kujunemise käigust ja sellega seotud huvitavatest 
faktidest ja juhtumistest. Alustame tähestikulises järjekorras ja esimesena anname ülevaate Eidapere Raamatukogu kujunemisloost.

Faktid:
- raamatukogu on asunud 
   7 kohas;
- tänavu täitub raamatu-
  kogul 112. tegutsemisaasta;
- 77 aastat on olnud juhtimis-
   ohjad naiste käes;
- raamatufond on kasvanud
   5541 raamatult 11 700-ni;
- 2020. aastal lisandus 
   207 raamatut;
- lugejate arv oli 1959. aastal
  262, tänavu 175;
- 2001. aastast on raamatu-
  kogus arvutid;
- 2005. aastast toimub 
  elektrooniline laenutamine;
- raamatukogu asub 90 m2

   pinnal

Tõestisündinud lugu: „Oli 
aprilli kuu. Kaks koolitüdrukut 
tulid raamatukogusse, karbiga 
kaasas õuest korjatud lepa
triinud. Soojas toas ilmutas üks 
lepatriinu elumärke ja tüdrukud 
hakkasid raamatust uurima, 
mida lepatriinud söövad. Tüd
rukute küsimusele, kas raamatu
kogus lehetäisid on, tuli vastata 
eitavalt. 
Aga täiskasvanud lugeja kom
mentaar oli: “Ühes korralikus 
raamatukogus võiks ikka olla 
„raamatukoisid“ ja „lehetäisid“.

1976.1993. a asus raamatukogu selles majas Tallinna mnt 9. Pildistatud 1983. a.
  Foto: erakogu

28.01.1996. Raamatukogu asus veel maja Raplapoolses otsas.           Foto: erakogu

Eduard Vilde 150. sünniaastapäeva näitus 2015. a.                                Foto: erakogu

KEHTNA VALLA RAAMATUKOGUD
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Oma Tallinna Ülikooli Haapsalu 
kolledži tervisejuhi eriala kooli-
praktika raames viisin eelmise aasta 
novembrikuus Kehtnas läbi väikese 
eakate grupi tervise- ja heaoluküsit-
luse, mille tulemusi siinkohal veidi 
kajastan, sest huvi võiksid need 
pakkuda nii vallajuhtidele kui ka 
kohalikele teenusepakkujatele.

Küsitluses osalesid Kehtnas 
elavad eakad vanuses 65 kuni 
87, keskmine vanus 76 aastat. 
90% vastanutest olid naisterahvad. 
Küsitlused said läbi viidud lühiin-
tervjuudena.

Esimene plokk küsimusi puudu-
tas tervisevaldkonda. Subjektiivse 
hinnanguna andsid eakad oma 
tervisele 5-punktisel skaalal 4,17. 
Viievääriliseks hindas oma tervist 
60% vastanutest ja 2 punktiga 8%. 
75% vastanutest on diagnoositud 
vähemalt üks elukestev haigus, 
keskmiselt on diagnoos saadud 46,8 
aasta vanuselt. Arstiabi kättesaa-
davusega oldi rahul taas 5-pallisel 
skaalal hindega 4,67. Väga hea hin-
nangu said kohalik perearstipunkt 
ja apteek, üsna lihtsaks peetakse 
ka Raplas erialaarstidel käimist. 
Keerulisem on olukord neil, kes 
Tallinnas käima peavad.

Siit jõuame transpordi- ja lii-
kumisvõimaluste juurde. Rapla 
maakonna tervise- ja heaoluprofiil 
väidab: „Praegune maakondlik 
ühistranspordisüsteem ei vasta 
kaasaja nõuetele ega inimeste 
muutunud vajadustele.“ Esitasin 
küsimuse transpordi ning liikumis-
võimaluste kohta ka oma sihtgrupi 
eakatele. 5-palli süsteemis sai 
see hindeks 4,67. Täiesti rahul 
transpordivõimalustega olid need 
vastajad, kes ise autot omavad ning 
juhivad, teiste vastajate arvamus oli 
oluliselt kehvem. 

Teine liikumisvõimalusi puudu-
tav küsimus oli liikumisharrastuste 
võimaluste kohta – kas nad peavad 
Kehtnas ning lähiümbruses olevaid 
pargi-, kergliiklus- ja muid teid 
piisavaks oma liikumisvajaduste 
rahuldamiseks. Sellele vastas 100% 
osalenutest kõrgeima võimaliku 
hindega – Kehtna alevikus on 
väga head võimalused liikumis-
harrastusega tegelemiseks ja väljas 
viibimiseks.

Väga olulisel kohal tervise jaoks 
on ka mitmekülgse toidu kätte-
saadavus. Siin sain keskmiseks 
rahulolunäitajaks 4,17. Täiesti rahul 
olnud lisasid, et kasvatavad oma 
köögi-, puu- ja juurviljad ise või os-
tavad need kohalikult talupidajalt. 
Palju käiakse varusid täiendamas 
Raplas ja samuti leidis positiivset 
äramärkimist Kehtnat külastav 
kalaauto. Kohalikult poelt ooda-
takse võimalusel suuremat valikut 
kodumaiseid puu- ja köögivilju.

Tihtipeale mõjutavad meie vaim-

set heaolu üksteise otsa kuhjuvad 
pisiprobleemid ja seetõttu olid 
avatud vastustega küsimused ka 
igapäevaste olmeprobleemide 
kohta. See valdkond sai ka kõige 
kehvema keskmise hinde – 4,0. 
Toodi välja, et Kehtnas on keeruline 
leida meistrimeest parandama mõnd 
tilkuvat kraani, katkist elektrijuhet 
või kapiust, rääkimata väikesest 
autoremondist. Siit ka üleskutse 
kohalikele MacGyveritele – kui teil 
on oskusi ja tahtmist, reklaamige 
end pisut rohkem, sest praegu on 
teid väga raske leida. Turg tundub 
olemas olevat, tuleb vaid ette võtta 
ja ettevõte luua! 

Seltsielu võimalustele anti 5-palli 
skaalal hindeks 4,5. Ollakse rahul 
sellega, et on moodustatud eakate 
seltsing ja võimalustega kultuu-
rimaja ringides osaleda. Puudust 
tuntakse sellistest suurematest 
üritustest, mis toimusid Kehtna 
sovhoosi aegadel. Üldine rahulolu 
oma eluga Kehtnas on aga hin-
natud numbriga 4,75. Vaatamata 
pisiprobleemidele ollakse üldiselt 
rahul ja mitte keegi vastanutest, 
olenemata Kehtnas elatud ajast, ei 
kaalu ega ole kaalunud Kehtnast 
mujale kolimist.

Et saada aimu sellest, kui hästi 
kohalikud tootjad ja teenusepakku-
jad end arvutikaugemale rahvagru-
pile nähtavaks on osanud teha, 
küsisin eakatelt, kas nad on kunagi 
tarbinud kohaliku ettevõtte kaupa 
või teenuseid ja kui, siis kelle. 
100% vastanutest tarbib koduvalla 
ettevõtte kaupu või toodangut. 
Enim ära märkimist leidsid Kehtna 
Mõisa ja Frank Kutteri lihatooted 
ning Kaire Magusa Maailma koo-
gid. Mainiti ka kohalikku juuksu-
rit, maniküüritegijat, talutoodete 
pakkujat ja pitsameistrit. Teised, 
kes mainimist ei leidnud, võiksid 
mõelda, kuidas oma olemasolust 
paremini eakatele teada anda.

Minu küsitluse viimane osa 
puudutas tööelu. Kehtna eakas 
on pensionile jäänud keskmiselt 
65,6 aasta vanuselt, mis on mitu 
aastat hiljem konkreetsel ajahetkel 
kehtinud seaduse järgi võimali-
kust. Vastanutest mitte keegi ei 
tööta enam täistööajaga, 50% aga 
teeb mõnel päeval nädalas midagi 
sellist, mille eest võiks eeldada 
tasu saamist. See ei tähenda, et nad 
praegu tasu saaks. Küsimusele, kas 
oleks töötamise huvi, kui saaks teha 
osalise ajaga väikese koormusega 
jõukohast tööd, vastas jaatavalt 
75% eakatest. Veerand vastanu-
test soovivad nautida auga välja 
teenitud puhkust. Ülejäänud aga 
toimetaksid meeleldi kas aianduse, 
lapsehoidmise, administratiiv- või 
sotsiaaltöö alal. Mõttekoht, kas 
pole?

Sigrid Kalle-Vainola

Kohalike rongipeatuste rajamine rah-
vusvahelisele Rail Balticu trassile on 
otsustatud, nende projekteerimiseks 
on Euroopast rahastuski tulemas. Kava 
kohaselt tuleb Eesti trassiosale kaks-
teist kohalikku peatust, millest kolm 
on planeeritud Raplamaale ja neist üks 
Kehtna valda, Järvakandi alevisse.

Rahvusvahelised kiired rongid vuha-
vad küll kohaliku tähtsusega peatusest 
mööda, aga regionaalrongid mitte. See 
annab rahvusvahelisele raudteele laie-
ma kasutuspotentsiaali. Raudteeäärsete 
asulate potentsiaal elupiirkonnana 
kasvab, sest kiire ja tõhus ühistransport 
toob Tallinnas, Raplas ja Pärnus asuvad 
töökohad ajaliselt lähemale ning maal 
elamine ja linnas töötamine saab olema 
märksa mugavam kui praegu. Lisaks 
näeb tänane Rail Balticu opereerimis-
plaan ette, et kohalikud rongid võiksid 
potentsiaalis hakata liikuma isegi kuni 
Riiani.

Hetkel peab Rail Balticu meeskond 
vallaga arutelusid peatuse lahenduse 
üle, sest asukoht on juba paigas. 
Läbirääkimiste käigus lepitakse kokku 
juurdepääsud ning seonduv taristu, 
et saaks algatada detailplaneeringud, 
alustada projekteerimisega ja osta 
maad.

Järvakandi rongipeatus tuleb Nõlva 
teele, umbes 900 meetri kaugusele 
koolimajast ning 400 meetri kaugusele 
selle tänava viimastest elumajadest. 
Perspektiivis saab viia rongipeatuseni 
bussiliini, mille lõpp-peatus on hetkel 
koolimaja juures.

Järvakandi asulasse tulevad lisaks 
peatusele ka lisarööpad, mis võimalda-
vad planeerida erineva sagedusega ron-
gigraafikuid. Lisarööpaid planeerides 
on vajaduste kõrval oluline arvestada 
nii erinevate looduslike piirangute kui 
ka muude kitsendustega. Lisarööpad 
projekteeritakse juba praegu koos 
raudteega. Hilisema hoonestuse ja 
väiksemate rajatistega, näiteks teede 
ja parklatega, on aega rohkem. Samuti 
on võimalik tulevikus rajada raudtee 
harutee näiteks klaasivabrikuni.

Kui kohalik kogukond ja nende 
esindajad näevad, et peatus võiks 
lisaks baaslahendusele pakkuda veel 
lisavõimalusi ja -funktsioone, saab 
selles osas läbi rääkida, aga siis 
tuleb arvestada täiendava panusega 
kohalikust eelarvest. Seega on tähtis 
põhjalikult kaaluda, mis on kohalike 
inimeste seisukohast vajalik ja mis 
mitte, sest hooned ja rajatised vajavad 

ka hilisemat hoolt, mitte ainult välja-
ehitamist.

Iga kohaliku peatuse juurde planee-
ritakse koostöös kohalike omavalit-
sustega piisavalt perspektiivse varuga 
maad, et vajadusel saaks kaasuvat 
taristut laiendada, näiteks reisijate arvu 
kasvades hoone mahtu suurendada 
või parkimiskohti juurde luua. Igasse 
peatusesse rajatakse juurdepääsutee, 
väliala, parkla, jalgrattaparkla ja bussi-
peatus, muidugi ka peatust teenindavad 
tehnorajatised. Peatusesse tuleb ka 
jalakäijatele planeeritud ülepääs tur-
valiseks liikumiseks peatuskoha ja 
ooteplatvormide vahel. Moodulitena 
rajatud hoonestus on disainitud nii, et 
vajadusel saab mooduleid lisada.

Kohalike peatuste ajakava näeb ette, 
et juba praegu räägitakse olulisemad 
küsimused läbi, et saaks algatada de-
tailplaneeringu protsessi. Suurema osa 
peatuste taristu rajamise kuludest katab 
riik. Kui kõik läheb plaanikohaselt, 
saavad kohalikud rongid alustada oma 
liiklust rahvusvahelise liiklusega samal 
ajal, sest kõik eeldused on selleks 
loodud.

Rauno Lee, 
Rail Balticu projektijuht

Kehtna eakate 
tervise- ja 
heaoluküsitlus

Peatuse arhitektuuriline lahendus lähtub eelkõige potentsiaalsest reisijate arvust. Standardse lahenduse juurde kuuluvad 
ooteplatvorm koos viitade, tabloode ja ohutuspiiretega ning juurdepääsuteed, väliala ja parklad. Viimane toodud varian-
tidest tuleb eeldatavalt Järvakanti.

Rail Balticu Järvakandi peatus 
tuleb Nõlva teele

Kehtna valla raamatukogudes on 
11. jaanuarist uued telefoninumbrid. 
Lugejatele mugavamaks üleminekuks 
töötavad samal ajal ka lauatelefonid 
ja seda kuni jaanuarikuu lõpuni. 

Mobiilinumbritele üleminekuga 
paraneb ja kiireneb infovahetus 
lugejatega, sest mobiiltelefoni on 
töötajatel võimalik kaasas kanda 
ka raamatukogus riiulite vahel te-
gutsedes ja vastata nii kiiremini 
kõnedele. Mis veelgi tähtsam, lugejad 
saavad raamatukogusse nüüd lisaks 
helistamisele, e-kirjadele ja FB 
sõnumitele saata ka SMS-sõnumeid.  
Nii oleme oma piirkonna elanikele 
veelgi rohkem olemas ja võib vahest 
piltlikult öelda, et lausa mobiilihaarde 
kaugusel.

Mobiiltelefonidega saab teha ka 

pilte. Seegi on areng, sest annab 
suurema võimaluse kajastada raa-
matukogus toimuvat kodulehtede 
ja sotsiaalmeedia kaudu, tutvustada 
raamatuid, näitusi ja väljapanekuid 
ning kajastada sündmusi.

Mobiilidele üleminekus tasub 
näha ka Eesti Rahvusraamatukogu 
väljakuulutatud digikultuuriaasta-
sele sobilikku tegu. Raamatukogud 
võiksid kogukonnas olla kohad, kus 
võimaluste piires käiakse kaasas 
tänapäevaste arengutega ja veel 
parem, kui need lähevad kokku noo-
remapoolsete lugejate eelistustega. 
Ka riigil on suund muuta maaelanik-
konda aina nooremaks. Kui saame 
noorte ja noortemeelsete lugejatega 
suhelda neile harjumuspärasemate 
suhtlusvahenditega, säilitame kindla-
mini ka raamatukogude järjepidevust.   

Kehtna valla raamatukogude 
uued numbrid:
Eidapere Raamatukogu 5348 0591
Ingliste Raamatukogu 5194 7219
Järvakandi Raamatukogu 
                                         5197 6491
Keava Raamatukogu 5191 4294
Kehtna Raamatukogu 510 5118
Lelle Raamatukogu 5300 9757
Valtu Raamatukogu 5190 9857

Lisaks on kasulik meelde jätta, et 
raamatukogude avalikud infokanalid 
on uus ülevallaline koduleht raama-
tukogud.kehtna.ee ning Järvakandi, 
Lelle, Kehtna ja Keava puhul ka FB 
lehed.

Silvi Lukjanov, 
Kehtna Raamatukogu direktor

Raamatukogudel vahetusid 
telefoninumbrid
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Ene Vilistus
 Vahur Katkosilt

12.veebruaril kell 10
RAPLA KULTUURIKESKUSES 

VALGRE TOAS
etteregistreerimine telefonil 5323 2454
*Kuivasilmatest
*Silmarõhu mõõtmine
*Optilised päikeseprillid

5.veebruaril kell 10
JÄRVAKANDI 

KULTUURIHALLIS
etteregistreerimine 
telefonil 5323 2454

EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduses
Pühapäeval, 31. jaanuaril kell 12 
jumalateenistus pastoraadi saalis

Pühapäeval, 7. veebruaril kell 12 jumalateenistus 
pastoraadi saalis ja uue leerikooli algus. Kogunemine 

sealsamas pärast jumalateenistust kell 13.30

Pühapäeval, 14. veebruaril kell 12 
jumalateenistus pastoraadi saalis

Kolmapäeval, 17. veebruaril kell 12 
tuhka ja palvepäeva jumalateenistus pastoraadi saalis

Pühapäeval, 21. veebruaril kell 12 paastuaja 
I pühapäeva jumalateenistus pastoraadi saalis

EELK Järvakandi Pauluse kirikus
Pühapäeval, 7.veebruaril kell 15 

armulauaga jumalateenistus

Pühapäeval, 21.veebruaril kell 12 
paastuaja I pühapäeva armulauaga jumalateenistus

Loodame, et uusi piiranguid teatritele ei tule.
Osa etenduste aegu on muudetud. 

Nüüd on teatatud järgmised kuupäevad:
2. veebruaril Draamateatris  “ESIMENE  ARMASTUS”
13. veebruaril Ugalas “SAJA-AASTANE, KES HÜPPAS...”
27. veebruaril Tallinna Linnateatris “OSNAP”
 2. märtsil Raplas Vana Baskini Teatri komöödia “PROFESSOR  SAI
      VÄRSKE  ÕHU  MÜRGITUSE”
 7. märtsil Vanemuises muusikal “NUNNAD  HOOS”
18. märtsil Draamateatris “LEHMAN  BROTHERS”
20. märtsil kell 14 Ugalas komöödia “VÕRKU PÜÜTUD”
31. märtsil Raplas kontsert KAUNIMATE  AASTATE  VENNASKONNALT
18. aprillil Draamateatris “KURITÖÖ  JA  KARISTUS” 
       (23. jaanuari asendusetendus)
 3. mail Estonia Teatris Ugala ja Vanemuise ühislavastus 
      “PEER  GYNT”
3. juunil Salme kultuurikeskuses Ugala “VÕRKU PÜÜTUD” 
   (5. jaanuari asendusetendus)
19. juunil Estonias ballett “ANNA  KARENINA”
 7. augustil Kiidjärvel muusikal “VANA  KLAVER”
 8. augustil Kolkjal Tartu Uue Teatri etendus “SERAFIMA  JA  BOGDAN”
    (9. augustil 2020 toimuma pidanud etenduse piletitega)

Kui teatrid jäävad avatuks, lisanduvad veel mõned
ühiskülastused. Ilusaid elamusi teatrisõpradele! Parimat soovides

Helgi Kaereperest telefon 5394 1539

Loodame, et uusi piiranguid teatritele ei tule.

VALTU  RAHVAGA  TEATRISSE

Müüa ümarpuitbriketti 500 kg 75 €, 1000 kg 140 €.
Pakitud kottidesse. Transport valla piires tasuta. 

Info tel 513 0838

 Valtu 
Jahimeeste Selts 

korraldab 
JAHITUNNISTUSE

 TAOTLEJATE 
KURSUSE  algusega 

2. aprillist. 
Registreeruda 

viktor.reino@gmail.com 

Info Valtu 
Jahimeeste Seltsi 

kodulehel

Rapla 91,3 
E-R kell 11-12

RAPLAMAA TUND

E-R KELL 11-15

TRE PÄEV
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HEINO  
ANDRESTE 

(27.02.1944 - 

12.12.2020)

Heino oli Järvakandis ja ümb
ruskonnas tuntud kui raadiote 
ja televiisorite remontija. Kuna 
siin riiklikku remondiasutust ei 
olnud, pöördusid hädalised ikka 
Heino poole. Kuid seda, et ta oli 
ka esimene ja kauaaegne ainuke 
Järvakandi raadioamatöör, ei 
teadnud paljud. 1970. aastal 
sooritas ta edukalt eksami ja tal
le anti luba töötada eetris kutsungiga UR2RBR ja alates 1.01.1990 (kui taastati sõjaeelne kutsungite 
süsteem) ES3BR. Ta oli ERAÜ tegevliige alates meie ühingu taastamisest, aktiivne raadioamatöör. 
Ta suutis minna kaasa kõikide uuendustega. Mitmed aastad juhendas ta raadioringi kohalikus 
keskkoolis. Nii mõnigi noormees sai oma esimesed raadiotehnikateadmised sealt.

Heino sündis Kergus Pärnumaal. Vanemad lasid ehitada maja Järvakanti (Põllu tänav 31), 1960. 
aasta jõuludeks kolis ta koos vanemate ja kahe vennaga uude majja ning asus õppima Järvakandi 
Keskkooli, mille lõpetas 1963. Ilma pikema jututa võeti ta tööle Järvakandi Tehaste telefonijaama, 
kus teati teda kui „elektroonikat jagavat“ meest.

Nagu nõukogude ajal ikka, tuli ka tal teenida aega sõjaväes (19641967). Ta suunati õhukaitseväk
ke Leningradi oblastis. Teenistusest vabanedes võeti uuesti tööle telefonijaama. Vahepeal oli jaam 
muutnud omanikku ja nime – Rapla Sidesõlme Järvakandi telefonijaam. Uueks ametinimetuseks 
sai vanem elektromehaanik. See aga kohustas teda edasi õppima. Seega lõpetas Heino 1971. aastal 
edukalt Tallinna Polütehnikumi kaugõppes raadioside ja levi erialal.

Mida kõike Heino valmis meisterdas, alates lihtsamatest mõõteriistadest, transistortaskuraadio
test kuni keerukate raadiojaamade ja satelliitTV vastuvõtjateni. Tänu tema ehitatud antennidele ja 
aparatuurile said ka Järvakandi elanikud vaadata Soome TV pilti. Püsivust jätkus mitme mehe eest.

Kahju! Lahkus kuldsete kätega mees. Siiras kaastunne omastele. Helge mälestus Heinost jääb 
meie südametesse. Olgu Sul seal häiretevaba eeter!

Sõprade, tuttavate ja Raplamaa raadioamatööride nimel 
Mait Tomson ES3RM  

 

Hele-Mall  Kio
30.01.1953 - 12.01.2021

„Sa käisid minu ees kui haldjas läbi lume, 
et öö ja pimedus mul meeldegi ei tule.“

S. Jessenin

Keset sügavat talve, keset kõrgeid valgeid 
lumehangi lahkus meist jäädavalt Õpetaja 
HeleMall Kio.

HeleMall Kio (Kingi) esimesed eluaastad 
möödusid Siberimaal. Ema, isa ja õega Eestisse 
tagasi tulnud, elati peagi Lelles. Seal käis ta ka 
koolis. Edasi tuli Tartu Pedagoogiline Kool, mille 
lõpetas algklassiõpetaja kutsega. Alates 1972. 
aastast sai temast Valtu kooli õpetaja, seda kuni 
2020. aasta kevadeni – 48 tööaastat algklassiõpe
tajana. Hämmastav vastupidavus küll erinevatele 
haridusreformidele, küll ajastute tõmbetuultele. 
Ometi pealtnäha habras ja õrn naine. Järelikult oli 
ta valitud tee õige ja sisemine hingejõud tugev. 
See oli ARMASTUS, mis teda õpetajatöös hoidis. 
Peame hüvasti jätma suurepärase inimesega, 
kolleegiga, õpetajaga. 

HeleMalle õpilaste (14 lendu, kes temalt 
aabitsatarkust saanud) ja kolleegide mälestused 
lugupeetud inimesest on positiivsed ja ülivõrdes. 
Teisiti ei ole tema puhul lihtsalt võimalik. Hele

Mall oli parimas mõttes meisterlik ja väljapeetud, 
nö vana kooli pedagoog (tunnis pidi kord 
valitsema) ja maa sool, kes oli ülimalt kohu
setundlik, rahulik ja motiveeriv. Autoriteet nii 
lastele, vanematele kui ka kolleegidele. Eeskuju, 
keda järgida, kellelt õppida. Klassijuhatajana 
nagu ema oma klassi lastele – hoolis ja armastas, 
hoolitses ja muretses. Lapsed kogunesid alati ta 
ümber, et osa saada temast kiirgavast soojusest, 
südamlikkusest. Imetlusväärselt tasakaalukas ja 
imekspandava enesevalitsemisvõimega. 

Temas oli mingi eriline sarm. Oma väärika, nai
seliku hoiaku, tagasihoidlikkuse, omapärase ilu ja 
võlu, väljapeetusega andis kindlustunde, oskas 
näha ja lapsi suunata. Kui kõneles, ütles lühidalt ja 
väga tabavalt. Oli väga osava sõnaseadega, tegi 
seda mõjusalt ja hingeminevalt. HeleMalle tuge
vad küljed olid tema kunstimeel ja käsitööoskus. 
Aastaid olid tema kujundada kooli stendid ja 
teha koolisaalis pidude taustakaunistused. Need 
olid tehtud hea silmaga täpselt, meisterlikult, 
maitsekalt. Stendid ja kroonikad olid pidevalt 
vaatamisväärsed. Ükski asi polnud tehtud „üle 
jala“, vaid VÄGA HÄSTI, ka kõige väiksem asi: 
teade õpetajate toas või kuulutus… 

Ta oli väga nõudlik eelkõige enda suhtes. 
Aitas kujundada ja valmistada näidendites vaja 
minevaid lavapilte ja rekvisiite. Kogu koolipere 
on saanud vajadusel kasutada tema käte all 
valminud näidenditegelaste maske. HeleMalle 
klassi laste kostüümid olid alati ilusad, originaal
sed, vaimukad ja korrektsed. Mis võluvõimega ta 
kõigist lastest kunstnikud tegi, jääb saladuseks. 
Kunsti kunstiõpetuses valdas ta suurepäraselt. 
Tema laste tööd olid tihti tunnustatute hulgas. 
Käsitöös valmisid ilusad asjad – just õige värvi 
ja lõngaga. Oma tegemistes ja rõivastuses pidas 
tihti tähtsaks rahvuslikkust.

Iialgi polnud tema klassis midagi sassis 
või segi. Kõik täpselt omal kohal. Seda kõike 
saavutas ta vaikselt suunates, märkamatult, 
ise alati tagaplaanile jäädes. Ei ebaõiget karmi 
sõna ega kriitikat. Kord oli majas nii tunnis kui 
ka klassiruumis. Õpetaja Ebe meenutab, et 
HeleMalle juurde praktikale sattudes nägi ta, 

milline peab olema üks algklasside õpetaja. Selles 
osas jääb ta eeskujuks kahtlemata kõigile. 100% 
professionaal oma töös. Direktori hinnangul iga 
koolijuhi unistuste õpetaja.

HeleMallel oli väga peen huumoritaju. Kes 
teda lähemalt tundsid, said sellest osa. Tihti 
oli ta seltskonnas rohkem kuulaja, aga sooja 
naeratusega andis kuuldule oma hinnangu. Oli 
suurepärane tantsutüdruk Valtu klubi omaaegses 
kuulsas naisrahvatantsurühmas ja tantsis ka 
õpetajate tantsurühmas Kannapööre. Mängis 
kaasa klubi ja õpetajate näiteringis. Osales alati 
õpetajate ühisettevõtmistel ja matkadel erine
vatele saartele. Tema tehtud kingitused olid alati 
soojad ja südamest. Tuli ja poetas vaikselt pihku 
kommi või šokolaadi, kui tundis, et tahab tänada.

Aianduses õnnestus tal kõik – taimed armasta
sid teda ja tema neid. Klassis olevad lilled elasid 
hästi. HeleMalle aed oli alati korras ja lillede ilu 
paistis kaugele. Lillede lemmikvärv oli puhtuse 
ja valguse värv – valge.

Kaereperes kohtus ta Harriga ning koos kasva
tati suureks Kati ja Hindrek. Nüüd oli ta hoolitsev 
vanaema lastelastele. Harriga koos meeldis neile 
looduses viibida ja Eestimaal rännata. Keerasid 
kuskilt teeotsast sisse ja avastasid tundmatut. 
Samuti oli ta hea laps oma Lelles elavale emale 
ning ikka ja jälle ruttas teda vaatama ja aitama.

Oleme kaotanud kaaslase, kes elas ise küll veidi 
sissepoole, aga oli sisemiselt väga rikas ja jagas 
seda hella soojust väljapoole, et oleksime pare
mad inimesed. Õnn KÕIGILE meile, kes sellest 
osa said ja hinnata oskasid. On olnud au olla selle 
väga armsa inimese kolleeg. Kõik see ILUS JA HEA 
tundub olevat nii tavaline, et kui seda äkki pole, 
alles siis mõistame, millest ilma jääme. Hea on, et 
imetlesime ja tunnustasime tema töid ja tegemisi 
kogu aeg. Nüüd jäävad siiras tänutundes ainult 
mälestused meiega.

HeleMallele meeldisid valged lilled. Me kõik 
teadsime seda ja püüdsime neid ikka talle kin
kida. Kalm Rapla surnuaial jäi nendega kaetuks. 
Valged lilled valgel lumel…

Kolleegid Valtu Põhikoolist
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UUS VALLAKODANIK

MÄLESTAME

Kui Teie ei soovi oma andmete avaldamist 
õnnitluste rubriigis, palume sellest kirjalikult 
Kehtna Vallavalitsusele teada anda. Sellel juhul 
jääb piirang alaliselt kehtima, kuni Teilt laekub 
avaldamise nõusolek.

Noel Einamaa
Margret Laande
Gloria Koort
Hugo Toompuu
Iris Timofejev
Sophia Paaslepp

Elsa Pärgma
Ljudmilla Aleksandrova
Aadi Haas
Heino Andreste
Margus Laasma
Viktor Beresnev
Vladislava Volodko
Sirje Boitsova
Hans Vaev
Kalju Koovit

 
Et muusika Sind saadaks 
ka seal kõrgel pilve peal…

Oled meile palju andnud,

VAHUR  TÕNISSOO.

Südamlik kaastunne perele ja lähedastele 
korvamatu kaotuse puhul.

Sinu mõ� ekaaslased Külaülikoolist ja 
Arendusselts Koduasemest

 

Igavesele unele on lahkunud
armastatud õpetaja, kuns� sõber
ja endine isetegevuslane

     HELE-MALL  KIO.

Me mälestame ja meenutame.

Südamlik kaastunne emale, 
abikaasale, pojale ja tütrele,
nende peredele, õele, kõigile
lähedastele, kolleegidele ja
naabritele.

Valtu Pensionäride Klubi Koduläte

 

Mälestan oma armsat õpilast,
tublit lauljat ja akordionimängijat

HELE-MALLE.

Siiras kaastunne teile, Loore ja Urma, 
Harri laste ja lastelastega!

Lemmi Linnas

Heino oma tööpostil Järvakandi telefonijaamas.

Valla raamatukogudes 
veebruaris 

K6ik raamatukogud 
Naitus "95 aastat Heljo Manni sunnist" 
Muugil Jarvakandi Klaasimuuseumi 

tellimusel valminud Maie-Ann Rauni raamat 
"Helga Karge klaas" (20 €) 

Eidapere Raamatukogu 
Raamatunaitus "Kohandused ja 

mugandused" - raamatunaitus neile, kes 
ooperis ei kai, piiblit ja Shakespeare' ei loe, 

aga tahavad neist kiiresti teada 

lngliste Raamatukogu 
15.02 s6brapaev raamatukogus 

Jarvakandi Raamatukogu 
Raamatunaitused "95 aastat Raimond 

Kaugveri sunnist" ja "Raamatuid s6prusest" 

Keava Raamatukogu 
Naitus "Keava raamatukogu 95" 

Kehtna Raamatukogu 
Raamatunaitus "Herta Laipaik 100" 

Markus T6nissoni maalinaitus "Vaikelud" 
Lugeja Maie Sade naitus "P6ssade paraad" 

Lelle Raamatukogu 
Lasteaialaste toode naitus 

Valtu Raamatukogu 
Raamatunaitused "Herta Laipaik 100" ja 

"Robert Vaid lo 100" 
Naitus "Valtu P6hikooli 2. klassi laste 

joonistused ja meisterdused" 
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Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Kanamunade e-poest tellimine: kmoy.ee/pood

Lihatoodete tellimine: kehtnavorst.ee

Korra proovid - alati soovid!

AVATUD KANAMUNADE E-POOD

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45 
215, info@est-land.ee

PUHASTAME TEIE KAEVUD! Pu-
hastame, parandame ja taastame 
kaevusid. Paigaldame septikuid ja 
veetrasse. Info: 5620 8269

KUULUTUSED


