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Kes sääl tümma-tümma tuleb? ...
... Kes sääl välisukse suleb? On
ehk juba jõulumees?
Tümma-tümma tuleb tema.
Oot`vad lapsed, ootab ema,
oot`vad jõulukuuse ees.
Vanakene virk ja kärmas,
habe hall ja lumehärmas,
seljas kingitustekott.
Ei tal ole palju mahti,
võtab virgalt koti lahti.
Vaata,Liisi,vaata,Ott! ...
„Jõuluvana”, Julius Oro
Jõulud on aeg, mil on
lubatud olla teistmoodi,
võtta aeg maha ja mõtiskleda. Mõtiskleda olnu üle.
Lubatud on unistada ja
uskuda, olla lapsemeelsed
olenemata vanusest. Uskuda, et need pisikesed jäljed

akna taga lumes kuuluvad
päkapikkudele, ja loota, et
jõuluvana teab su salasoove
ning poetab kingikotti
midagi toredat.
Kas jõuluvanal on mõtete lugemise masin või tuleb
ikka kõik soovid korralikult
kirja panna ja teele saata?
Uskuge või mitte, aga ühel
talvisel õhtupoolikul tabasime jõuluvana oma kontoris tööd tegemast. Päkapikkude abiga sorteeris ta
Haljala valla laste kingisoove, ise aeg-ajalt pead
raputades. Mis teeb jõuluvana murelikuks? Kas laste
soovid on aegade jooksul ka
muutunud?

Ups! Mul ju oli see meeles. Ja harjutasin terve aasta...

Foto erakogu

Märgilise tähendusega valgus
Oleme juba aastaid harjunud
mõtteviisiga, et talv tuleb alati
ootamatult. Kuigi kalendri järgi
algab talv tänavu alles 22.
detsembril, saabus see novembrikuu lõpul suure hulga
lume, paraja pakase ning
erakordse lumetormi Monikaga. Talv näitas oma õiget
iseloomu, millega me pole
kuidagi harjunud.
Eriliseks teeb saabunud
talveaja aga valgus, mida võimendavad värvilised jõulukaunistused väärikatel põlispuudel ning valgustatu kirikutorn
koos d pikioonegahoonega 15.
saj. pärit pühakoja valgustamise soovist on räägitud
volikogus ja vallavalitsuses
vähemalt viimased tosin aastat, paraku on tööd jäänud
teostamata vajaliku raha puudusel. Sel kalendriaastal läks
see õnneks ning tänu Euroopa

Liidu LEADER kultuuripärandi
säilitamise toetusmeetmele
rahastati valgustustöid 400
000 krooni ulatuses ning peatöövõtjaks oli KEK Elekter AS.
Valgustuslahenduse projekteeris Üllar Võrno. Erilise ja
märgilise tähendusega oli aga
see, et ehitustööd said valmis
esimese advendipüha eel ning
seda soojemaks ja valgemaks
kujuneb meile kõigile jõuluaja
ootus.
Loodame väga, et kellegi
kuri mõteegaa käsi ei võta
meilt seda valgus, mis pakub
väärikat silmailu, on suunamärgiks kõikidele teelistele
ning juhatab meid kogu järgmise aasta vältava kihelkonna
770. juubeliaasta tähistamisele.
Leo Aadel, vallavanem

Mina olen veel suhteliselt
noor jõulumees. Haljala valla
laste juures olen käinud alates
1995. aastast. See teeb 15
aastat ja paljudest tollastest
lastest on juba emmed-issid
saanud.
Ega muresid palju ole.
Põhiline mure on, et kas ikka
kõik pakid korralikult õigete
laste kätte jõuavad. Tööd on
palju ja tihti juhtub ka nii, et
mõne pere juurde ei jõuagi. Siis
tuleb kingitused kuuse alla
toimetada. Natuke murelikuks
teeb ainult see, et tänapäeval
tahavad lapsed erinevaid
arvutimänge, DVD filme ja
muud taolist, kuid vanasti
sooviti rohkem raamatuid.
Tundub, et lapsed ja noored
loevad vähe raamatuid –
sellest on mul küll väga kahju.
Kindlasti on Sul hea meel
igal aastal taas kohtuda
oma pisikeste sõpradega?
Taaskohtumised on alati
väga toredad. Tegelikult ootavad jõulutaati nii pisikesed kui
ka täiskasvanud. Suured inimesed ei näita seda lihtsalt
välja, kuid kingituste üle on ju
kõigil hea meel. Näiteks mõned
aastad tagasi jäin ma jõuluajal
haigeks ja ei saanudki ühe väikese poisi juurde minna.
Loomulikult oli väike poiss
õnnetu, et tema kingituse
päkapikud hoopis kuuse alla
viisid. Ta kirjutas mulle haiglasse kirjakese. Järgmisel aastal, kui ma tema juurde läksin,
võtsin ma selle kirja kaasa.
Taaskohtumine oli väga tore.
Kui ma talle seda kirjakest näitasin, mis ta mulle haiglasse
kirjutas, jooksid rõõmupisarad
nii minul kui ka väikesel sõbral.
Teine vahva poiss käis

„Jõuluvana lastelastel, küll võib elu olla hea! Jõuluvana lähedastel kingimäed on üle pea. ... Igas toas on kommikuhi,
nurgas mandariinimäed. Oh, mis kõike enne pühi jõuluvana majas näed! Ent kui ruttab jõuluvana kinke viies
minema, lapselapsed vist niisama jäävad pöialt imema?” (L. Tungal) Pildil tulevane jõuluvana (erakogu).
emmega Tallinnas ja kohtas
seal jõulumeest. Jõulumees
tahtis temaga rääkida, kuid
poiss keeldus rääkimast, sest
see ei olevat tema jõulutaat.
Tema jõulutaat pidi olema
kõige parem ja tema teiste
jõuluvanadega ei suhtle.
Jõuluvanale luuletuse lugemine on üks keeruline asi.
Vahel läheb salm meelest
ja vahel kaob julgus.
Kuidas jõuluvanale endale
laste esinemised
meeldivad?
Eks selle salmiga on alati
nii, et läheb meelest ära just
jõulumehe ees. Aga eks ma siis
aitan, sest palju jõulusalme on
mulle endale aastatega meelde

jäänud. Kui lastel on ikka reeglina salmid selged, siis hoopis
keerulisem on emmede ja
issidega. Mõni issi loeb veel
ikka lapsepõlvest meelde jäänud salmi „Mina olen pisi-pisi,
ära minult salmi küsi“, kuigi ise
kaalub 120 kilo ja on pea 2
meetrit pikk. Mõni issi püüab
jõulumehe verivorsti või pitsi
kangemaga ära osta. Emmedel
on reeglina jõulumehe juurde
tulles kaasas mobiiltelefon,
kust siis sorinal salme maha
loetakse. Kuid mõned vanemad on koos lastega õppinud
laule ja luuletusi ning kogu pere
loeb ja laulab neid koos – see
on eriti vahva.
Kas Haljalas on lihtne olla

jõuluvana või tahaksid Sa
olla kusagil mujal?
Ei ole oluline, kas oled jõulumees Haljalas või Vändras.
Tähtis on, et jõuluvana oodatakse. Jõuluvana ei pea tooma
sadu kingitusi – tähtis on, et Ta
tuleb. Jõulurõõm ei peitu ainult
kingitustes. Jõulurõõm on see,
kui lapsed, emad, isad, vanaemad ja vanaisad on koos ning
tunnevad sellest koosveedetud ajast rõõmu. Jõulutaat on
jõuluõhtu väike osa ning mind
teeb kõige õnnelikumaks see,
kui Te oma rõõmu minuga
jagate. See ongi jõuluime!
Ilusaid pühi ja kohtumiseni!
Teie Jõuluvana

Jah.
Alguses oli Sõna.
Ma kuulsin ja ärkasin.
Veel unenäosegasena
toahämaras märkasin mu sängil istus üks
ingel.
Ta vaatas min vaikides mispärast, ma polnud kindel.
Ta vaade mind valitses.
Ma tajusin vaikset uut vaimu
mind, vaevatut valdamas.
Sain sõnatult aegadest aimu,
mis maailmas algamas ja ometi polnud see kartus,
vaid teadmine - rahulik ring,
jah, valmidus,
armastustarkus.
Siis silmile suudles ta mind.
Ta huuli tundsin vaid hetkeks
ja joovastust - taevalik and! -,
veel teadmata, kui
rängaks retkeks
ta oli mind õnnistand.
„Pühitsus”, Doris Kareva

Foto Gunnar Aasumets
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Haljala Valla Sõnumid

Head haljalalased,
kuidagi teenimatult on Haljala haldjas kui piirkonna kaitsevaim
jäänud paljude teiste müütiliste kangelaste, fiktiivsete
tegelaskujude ja müstiliste olendite varju. Tartu Vaim ja
Haapsalu Valge Daam, kelle kontuure vaid karikatuuridel ja
kirjelduste abil aimata lastakse, on aga pidevalt fookuses.
Kuid ehk ei vajagi Haljala vapil kujutatud kaitsevaim meedia
ja avalikkuse tähelepanu, vaid teda rahuldab ka see, et tema
kaitstav piirkond säraks ning siinsed inimesed paistaksid oma
tegudega silma.
Küllap Haljala Kultuuriselts oskaks sellele nähtusele oma
kirjandusliku pilguga adekvaatsema hinnangu anda ja leida
paralleele ka oma korraldatud kirjandusõhtutel mõne
kaasaegse autori või kirjandusteadlase osaluse teel. Kuid mulle
näib, et haljalalaste aktiivsus ja tähtsad teod on suuresti
kantud kaitsevaimu hoolest ja järelvalvest.
Aaspere külakoda, Essu selts ja Varangu külaselts on koos
rahvamajas korraldatavate Virumaa suursündmustega headeks
näideteks sotsiaalsest integreeritusest ja piirkonna organisatoorsest võimekusest.
Aktiivne ettevõtlusmaastik hõlmab edukaid ja rahvusvahelise tausta ning kogemusega ettevõtteid, olles seega
märgiks edasipüüdlikkusest, arenemismeelsusest ja sihikindlusest, mida just Haljala kaitsevaimu käes olev täht
sümboliseeribki. Bellus Furniture, Viru Õlu ja Baltic Fibres on
selles võtmes eeskujulikeks näideteks.
Kaitsevaim on hea seisnud ka uue staadioni ja
sportimisvõimaluste loomise eest. Kindlasti on veel palju neid,
kes tajuvad piirkonnal või tunnevad iseendil kaitseingli
abistavat kätt. Haljala haldjas hoiab teid, hoidke teie ka teda!
Soovin teile ühtehoidvaid, fantaasiarikkaid ja rahulikke jõule!
Teie maavanem Einar Vallbaum

Aasta lõngakera
Sinine vaikus
on akende taga
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Külavahelood: Kärmu
Väike Kärmu (Kerme) küla 6
adramaaga astub meie ette
juba tuttaval 1241. aastal.
Teame, et alates 15. sajandist
kuulus Kärmu küla Aaspere
mõisale. 1795.a. on külas
loendatud 15 peret ja nimetatud ka kõrtsi, ent juba
paarikümne aasta pärast oli
küla saladuslikel asjaoludel nii
välja surnud, et likvideeriti
1808.a. Aaspere mõisniku
poolt hoopis. Senisest külasüdamest sai Kärmu karjamõis,
ülejäänud külamaad andis
Aaspere härra Liiguste külarahva kasutusse. 1892.a. rajati
Kärmule meierei ning kondijahuveski.
1902.a. ehitati just Kärmule Haljala kihelkonna
esimene ja ainus arstipunkt –
nn. Kärmu tohtrimaja koos
apteegiga. See asus praeguse
Aaspere külakoja hoones,
kuivõrd tegemist oligi Kärmu
küla territooriumiga. Veel
varem oli aga samal kohal
asunud Kavastu mõisa kõrts,
mille Kavastu parun oli kaardi-

mängus Aaspere omanikule
kaotanud; viimane lasi kõrtsi
lammutada ja selle asemel
hoopis vajalikuma asutuse
rajada. Alles 1922.a. alustas
arstipunkt tegevust Haljalas.
Tänane Kärmu küla ongi
kujunenud, õigupoolest taastekkinud, endise karjamõisa ja
1920. aastate maareformiga
asundustaludeks jagatud
Aaspere mõisa maadest.
Kui aastaid tagasi sai
Kärmu küla tuntuks kui narkotalu asukoht, siis nüüd, aastaid
hiljem, on külal ka muud,
millega silma paista. Uhiuus ja
armastatud külakeskus asub ju
tegelikult Kärmu külas, samuti
on Kärmul KurepesaForell, mis
on saanud paljudele kalasõpradele lemmikkohaks ja
noored spordihuvilised kogunevad tihti võrk- või jalgpalli
mängima.
Kärmu küla on elamiseks hea
koht. Külas on registreeritud
36 elanikku, 12 majapidamist,
millest 8 talu on koondunud
küla südamesse. Turvaline on

Virumaa Teatajas ilmunud karikatuur Kärmu naabrivalve kohta
olla, kui tead, et naaber on
kõrval. Küla on liitunud ka
ametlikult naabrivalvega, kuid
naabrivalve on toiminud
aastaid ka ilma ametliku
paberita. Ikka hoitakse silma
peal, kes külas liigub ja miks.
Naabritega läbisaamine omavahel on väga hea ja hätta ei
jäeta kedagi. Kui lumelükkamisel või muruniitmisel paus
tehakse, siis ikka jagatakse üle
aia naabriga muljeid – kellel
pikem muru või kõrgemad
hanged.

Ise tehtud - kaunilt tehtud
See oli 11. septembril, kui
Haljala rahvamajja kogunes
seltskond naisi ja lapsi, et osa
võtta loovuskolituse esimesest õpitoast.
Arvata võib, et paljud
meist, nagu ka mina, ei teadnud midagi krakleest või pärli-

tehnikast, tekstiilitrükist, laastupunutiste ja pildiraamide
valmistamisest, nahkehistööst, ega olnud meil ettekujutust, millised näevad välja
omavalmistatud jõulukaunistused ja jõulukaardid. Tuldi
selleks, et seda kõike õppida ja

lumises vaikuses
kodukoht magab.
Valget kohevust
kannavad puud
tasa ja nohinal
ümiseb kuusk.
Sinine vaikus
saab hämaraks õhtuks.
Talvepäev kerib
valgevanuvaid lõngu

uusi oskusi omandada.
Kursused olid organiseeritud Haljala kultuuriseltsi
poolt, rahastas Leader programm.
Osavõtjateks olid vanaemad ja emad, ja et ei oleks
muret koju jäetud laste pärast,
said ka nemad osa võtta
õpitubadest.
Iga koolituspäev oli
oskuste ja fantaasia proovilepanek. See ei olnudki väga
kerge. Pärast vastava töö
tehnika tutvustamist oli peas
paras virr-varr ja tunne, et selle
tööga on võimatu hakkama
saada. Tänu juhendajatele Tiina Jamsja, Krista Hütsi, Anu
Joonuks, Tiiu Tagamets – ja
naabritelt mõõdu võtmisele
hakkas töö laabuma ja lõpptulemus pakkus tegijale suurt
rahuldust ja rõõmu.

Küla asukoht Tallinn-Narva
maantee ääres on suur eelis ühendus „muu maailmaga“
väga hea. Kohalik kauplus vaid
kilomeetri kaugusel ja kui
sellest vähe, siis sõidab külast
läbi koolibuss, millega saab
sõita Haljalasse asjatoimetusi
ajama. Korra kuus võtab
perearst vastu ka Aaspere
külakeskuses.
Küla elab, elab omas vaikses
rütmis ja seda muret, et mõni
majapidamine tühjaks võib
jääda, ei ole.

Meie
hulgast
Ehkki tegemise käigus oli
on
kuulda: „Oi, küll te, naised,
lahkunud
... asju teha. Minul
oskate
ilusaid
küll ei tule välja. Miks mina ei
oska?“, õnnestus töö kõikidel
hästi.
Kohvipausid olid omavaheliseks tutvumiseks. Osavõtjaid oli ka Tallinast, Vinnist,
kokku osales erinevates õpitubades 38 naist ja 19 last.
Kõik need kaunid esemed, mis olid valmistaud
naiste ja laste poolt, said
koondatud kahepäevaseks
näituseks rahvamajas. Külastajatele pakkus see ilusat
elamust ja nad oleksid soovinud esemeid osta.
Osavõtjatelt suur tänu
kursuste organiseerijatele
Riina Mustale ja Marju Kirsipule.
Ellen Tõevere, kususel osalenu

sügise kirjude ja suve heledate

Usinad õpilased tööhoos. Vasakul Ellen Tõevere.

värvide peale

Kirjandusringiga Saaremaal, Soomes, Türgis ja Põlvamaal

See aastakera varsti on valmis
ainult jõulud veel ees
Ilusat ootust!
Salme Heinla

AS Viru Õlu toetab Eesti õpetaja
autähist jõuluannetusega
Igalt jõulude eel saadetud pühadekaardilt teeb AS Viru Õlu
rahalise jõuluannetuse Haljalasse kavandatava Eesti õpetaja
autähise rajamiseks. Sõnum annetuse kohta trükiti ka
pühadekaardile. Sama oluline kui head mõtet toetada, on ka
õpetaja autähisest laiemalt inimestele üle Eesti rääkida.
„Leidsime, et seda teha koos jõulukaardiga on isiklikum ja
meeldejäävam. Nii tunneb ka kaardi saaja end justkui selles
heategevusprojektis natuke osalisena,“ ütles AS Viru Õlu
turundusjuht Piret Sauter. „Kavatsus omalt poolt head algatust
toetada on olnud juba pikemat aega, tahtsime seda teha
südamlikul viisil. Jõulud tundusid just selleks hästi sobivat“. AS
Viru Õlu saadab jõulukaarte üle Eesti paarsada tükki.

Tule lumelinna ehitama
Tule laupäeval, 8.jaanuaril kell 12.00 Haljala rahvamaja
parklasse lumelinna ehitama. Kihelkonna juubeliaastale
pühendatud ehitusideed ja võistkondade moodustamine on
väga tervitatavad. Meie poolt on garanteeritud grilltooted,
kuum tee ja meeleolukas muusika!
Vallavalitsus

Haljala Valla Sõnumid
Haljala valla leht ilmub kord kuus. Tiraaž 1300
Toimetus: Külli Heinla, Imbi Leevand, Egon Mets
Toimetus jätab endale õiguse kaastöid lühendada.
Kaastöid ootame aadressil leht@haljala.ee või posti teel:
Haljala Gümnaasium, Rakvere mnt 10, 45310

Salme Heinla
Vaatame tagasi suvele ja
meenutame, kus käisime, mida
nägime, mida tegime.
Alustame Saaremaast. Sinna viis meid raamatukogu juhataja Elve. Läbi nende paikade,
millest ta jutustas, käis tema
perereis. Kaali järv, Angla
Tuulikumägi, Panga pank –
võrreldes varasemaga on igal
pool midagi muutunud, paremaks saanud.
Kaali kaatri vanuseks peetakse 700 +/- 200 aastat eKr.
Üheksast väiksemast meteoriidikraatrist koosnevat välja
nimetatakse nii teadlaste
poolt kui ka rahva kõnes Kaali
järveks. Kunagi oli see ala
otsekui sügav auk maapinnas,
Kuressaarest 20 km kaugusel.
Täpse teate sellest „august“
tänapäeval annab nii giidi
jutustus kui stend külalistemaja seinal. See on tükike
Maa ja teda ümbritseva universumi ajaloost. Meteoriidi plahvatamisel eraldunud üheksast
killust, mis Kaalis maasse
tungisid, on tekkinud kausikujuline järveke, diameeter
110m, sügavus 16 m, 3-7 m
kõrgused kaldvallid on tekkinud ülespaiskunud kivimitest
ja setetest, aluspõhjaks lahti
murdunud dolomiidikihid.
Kaali järve ümbrus on
heakorrastatud; külastuskeskuses on konverentsisaal,

väike kohvik ja hotell.
Teiseks tähtsaks turismiobjektiks on Angla tuulikumägi. Sellel paigal ei ole
universumiga rohkem sidemeid
kui ükskõik, millisel teisel kohal
siin inimeste maal. Tuulikud on
rahva kodulugu. Angla on
ainsana oma ilme säilitanud
tuulikumägi, s.o. tuultele avatud kõrgem koht, kuhu ehitati
kogu küla veskid. 1925. a. oli
külas 13 talu oma 9 tuuleveskiga, nendest 4 tüüpilised
Saaremaa pukktuulikud, nende
keskel veidi kõrgem hollandi
tuulik, mis kuulus Tedre talule,
ehitatud 1927.a.
Anglat ja tuulikuid arendab
MTÜ Angla tuulikumägi. Tegevjuht Alvar Saguril on suured
tulevikuplaanid: Vilidu talust
mäele toodud pukktuulik tuleb
tööle panna, ühe hollandi
tuuliku kõrvale ehitada postijaama stiilis pärandkultuuri
keskus. Selles keskuses on
töötoad: sepikoda, villakoda,
kudumine, pillikoda ja hea
saaremaa köök, kus mantelkorstnas suitsutatud kalast ja
lihast hea saare kokk maitsvat
rooga vormistab.
Panga panga ümbrus, mis
kuulub A. Saguri eravaldusse,
on heakorrastatud, et luua
paremad võimalused sealse
looduse ilu ja omapära vaatlemiseks.
Tuulikud on Saaremaa

Angla tuulikud on üks Saaremaa sümboleid
sümbol, pankrannik looduse
kujundatud, Kaali järv kauges
ajas toimunud universumi
sündmus. Kõik need kolm
objekti koos Kuressaare linna
ja linnusega teevad Saaremaast ligitõmbava koha nii
meie oma inimestele kui
välisturistidele..
Kui kõigele sllele lisame
tillukese nunnakloostri Orissaare valla Ööriku külas, siis
mõistame, et aeg kõigi oma
sündmuste ja oludega ümbritseb meid kõikjal ja alati.

13. juunil 2009. a. pühitseti
Eesti Apostliku Õigeusu kirikule kuuluv püha skiita (erakla)
nunnade kloostriks. Emaklooster asub Kreekas. Skiita
eestseisja on nunn Theofili
(Anu Siiman). Praegu on skiitas
kolm nunna, igaühe kohaloleku aeg on 2 kuud. Nende
tegevus on palvetamine ja töö.
Nunnade jaoks ei ole kohta, on
vaid tee ja elamise viis.
Pilguheit kirjandusringi
tegemistele järgneb jaanuarikuu
lehes.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus
ja Haljala vallavalitsus tänavad teid:
Tõnis Ivask,
Tiia Domnin,
Silvi Lichtfeldt,
Helin Tamm,

Veera Tüvi,
Esta Lani,
inimeste elude ja tervise päästmise
eest doonoritena!
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Haljala Vallavalitsus
Haljala Vallavalitsuse istungil 22.11.2010.a.
1. Määrati toimetulekutoetus neljateistkümnele toetust vajavale
isikule kokku summas 27499 krooni ja ühekordset sotsiaaltoetust
viiele toetust vajavale isikule kokku summas 3200.- krooni. 2.
Määrati sünnitoetus kahele lapse sünni registreerinud
lapsevanemale. 3. Tehti volikogule ettepanek osaleda sotsiaaltranspordi osutamise projektis ja esitati menetlemiseks
eelnõu „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord“. 4. Esitada
volikogule kehtestamiseks Haljala Vallaraamatukogu põhimäärus
ja arengukava ning raamatukogu kasutamise eeskiri. 5. Määrata
Haljala Vallavalitsuse esindajateks Haljala valla kultuuripreemia
määramise komisjonis Riina Kaptein, Epp Orgmets, Olga Boitsov
ning Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna poolt
Marge Lepik. 6. Väljastati projekteerimistingimused Eltel
Networks AS`le projekteerimis- ja ehitushanke lähteülesandele
ELA025 „ELA025 Rakvere-Haljala-Karepa teerist“ projekti koostamiseks Lääne-Virumaal, Haljala vallas. 7. Väljastati projekteerimistingimused elamu ehitusprojekti koostamiseks Haljala
vallas Lihulõpe külas asuvale Kaasiku kinnistule. 8. Väljastada
projekteerimistingimused Marina Sheveleva`le masttuulegeneraatori ehitamise ja paigaldamise projekti koostamiseks
Marina kinnistul Põdruse külas. 9. Anti kirjalik nõusolek katlamaja
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katusekonstruktsioonide ja -katte osaliseks rekonstrueerimiseks
Haljala vallas Essu külas asuval Essu mõisa kinnistul. 10. Tehti
volikogule ettepanek võtta munitsipaalomandisse Abimajandi
tee, Auküla, tee, Jalumäe tee, Kõldu tee ja Murumaa tee ning
esitati vastavad eelnõud. 11. Peremehetu ehitisena hõivati ja
võeti arvele Haljala vallas Essu külas Tammispea tee 15b asuv
majapidamishoone ja abihoone. 12. Eraldati vallaeelarve
reservfondist 2599,45 MTÜ-le Varangu Külaselts murdvarguse
käigus tekitatud kahjude hüvitamiseks ja 39 583 krooni EELK
Haljala Püha Mauritiuse Kogudusele Haljala alevikus Rakvere mnt
1b asuva kiriku ja kergliiklusala valgustamise kulude osaliseks
finantseerimiseks ning esitati volikogu majandus- ja
rahanduskomisjonile taotlus 101 862 krooni eraldamiseks
vallaeelarve reservfondist 08.augusti tormikahjude likvideerimiseks ja taastustöödeks tehtud kulutuste katteks. 13.
Kinnitati 2011. aastaks Haljala valla haridusasutustes
tegevuskulu arvestuslikud maksumused kuus järgmiselt: Haljala
Lasteaed 2 943 krooni ja Haljala Gümnaasium 1 163 krooni. 14.
Esitati volikogule menetlemiseks Haljala valla 2011. aasta eelarve
eelnõu kogumahus 32 775 000 krooni (2 094 704,28 eurot).
Haljala Vallavalitsuse istungil 02.12.2010.a.
1. Muudeti Haljala valla 2010.aasta kinnitatud eelarve kulusid
suurendades heakorra personalikulusid 25 000 krooni võrra ja
vähendati majandamiskulusid 25 000 krooni võrra. 2. Kinnitada
alates 01. jaanuarist 2011.a Haljala Lasteaias lahtioleku ajad
järgmiselt: kõik rühmad avatud tööpäeviti kella 7.00 – 17.30 ja

Soe tuba ja suur arve või …
Viimati avaldasin mõtteid enne AS Viru Õlu lahkumist AS Haljala Soojuse tarbijate hulgast. Nüüd on see teoks saanud. Sellega
seoses on toimunud olulised muutused soojuse tootmises, nimelt ei toimu katlamajas suvel soojuse tootmist ja seeläbi kaetakse
seninsed suvised kulud, mille tasumisel osales AS Viru Õlu, nüüd talvise kütteperioodi ajal. Vähenenud soojuskoormuse tarbeks
paigaldati katlamajja kasutatud, maagaasi töötav täisautomaatne veekatel.
AS Haljala Soojus nõukogu tegi Haljala Vallavalitsusele ettepaneku osaleda kohalikke kütuseid kasutava katla jaoks toetuse taotlemisel, aga sellele ettepanekule ei leidunud toetust. Seega oleme jätkuvalt sõltuvad maagaasi igakuiselt muutuvast hinnast, mis on
soojuse hinna põhikomponent. Maagaasi hinna arvutus toimub maailmaturu vedelkütuste kuue kuu keskmise hinna alusel ja kui
uudistes on kuulda nafta hinna tõusust, siis mõnekuulise hilinemisega kajastub see maagaasi hinnas, mida AS Haljala Soojus
kasutab.
Kallist soojust tuleb võimalikult arukalt kasutada.
Põllu tn 4 korteriühistu on vaatamata tormi poolt tekitatud õnnetusele toimetanud jõuliselt oma maja küttesüsteemi ja välispiirete
korrastamisel. See kajastub ka maja energiatarbe näitajates ja sealtkaudu köetava pinna ruutmeetrilt makstava soojuse hinnana,
mis on täna üks madalaimaid Haljalas.
Hetkel pakutakse kortermajadele enneolematult mitmeid toetusi energiatõhususe saavutamiseks.
Sa KredEx (www.kredex.ee) pakub
hoone energiaauditi toetust kuni 50% auditi maksumusest, *ehitusprojekti toetust kuni 50% projekti maksumusest
*investeeringu toetust energiatõhususe saavutamiseks kuni 35% tööde maksumusest
*pikaajalist madalaprotsendilist laenu (intress kuni 4,1% kümneks aastaks) toetusest ülejääva osa finantseerimiseks.
Lisaks pakub Kliima ja Energia Agentuur (www.kena.ee) korteriühistutele hoone kompleksse renoveerimise projekti toetust 90%
projekti maksumusest ja toetatud projektijärgse ehitusjärelevalve teenuse toetust samuti 90% maksumusest. Kompleksne
renoveerimine tähendab seda, et korraga tehakse korda maja küttesüsteem, õhuvahetussüsteem ja kõik välispiirded
(soojustatakse seinad, katuslagi ja aknad). Kõrgete küttearvete vastu saab abi soojustatud ja vähe energiat tarbivas elamus elades.
Aare Vabamägi, AS Haljala Soojus nõukogu liige, soojusenergeetika insener, diplomeeritud energiaaudiitor V kutsekvalifikatsioon.

Kommentaarid tabelite juurde:
1. Tabelis 1 on toodud sooja ruutmeetri hinnad
2010.aastal neis majades, millele ma pakun
raamatupidamisteenust (v.a Põllu 8 maja). Minu
andmed on võrreldavad kuude kaupa, Aare Vabamäe
andmed on võrreldavad aastate lõikes. Minu andmed
on ehk inimestele arusaadavamad, sest need on
tuntavad oma rahakoti kaudu.
2. Tabelis 2 on toodud suuremad investeeringud, mis
on tehtud neis majades. Majades, kus on tehtud
suuremad investeeringud, makstakse ka pankadele
rohkem laenu tagasi. Mida kõrgemaks läheb sooja
MWh hind ja mida külmem on talv, seda kiiremini
hakkab maja renoveerimine end ära tasuma.
Korteriühistutes elavad inimesed peaksid nüüd
otsustama, kas kütta õhku makstes kõrget soojuse
hinda või makstes sama raha pankadele ja tulevikus
hakata vähem maksma.
Kalju Kivistik, raamatupidaja

HÄDAABINUMBRID
*Maanteeinfokeskus 1510 või 678 1500
*Haljala teemeister 5245557
*Eesti Energia (rikked, katkestused) 1343
*Eesti Energia (klienditugi) 1545
*Päästeamet 112
*Politsei 110
*Vallateed (Sulev Kiviberg) 56694496
*OÜ Idavere Mõis (Siiri Heinpõld) 5113486
Haljala alevikus lumetõrje;
*OÜ Eleks Agro (Raivo Reinike tel. 56475596)
Haljala-Idavere-Võle piirkonnas lumetõrje;
*OÜ Aaspere Agro (Aimur Ilisson tel 5290643)

Aaspere-Vanamõisa ja Lihulõpe-Auküla
piirkonnas lumetõrje;
*OÜ Õitseng (Aare Raudla tel 53914872, EssuVarangu piirkonnas lumetõrje;
*OÜ Roodevälja Uustalu (Ain Altermann tel.
5274826)
*Essu-Varangu piirkonna teedel (Aasu tee,
Abimajandus tee, Maramaa tee ja Komi tee)
lumetõrje;
*FIE Laiaoru-Kiige talu (Kalle Kiik tel. 56988909)
Essu kergliiklusteel
lumetõrje
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valverühm on avatud tööpäeviti kella 17.30 – 18.15. 3. Esitati
Haljala Gümnaasiumi arengukava 2011-2014 volikogule
kinnitamiseks. 4. Väljastati projekteerimistingimused OÜ-le
Bellus Beds olemasolevale tootmishoonele juurdeehituse
projekteerimiseks Haljala alevikus Rakvere mnt 23c asuvale
kinnistule. 5. Määrati toetus huvikooli kooliteenuse maksumuse
hüvitamiseks 2010/2011 õppeaastal. 6. Lükati tagasi kõik
lihtmenetlusega riigihankele „Essu küla tänavavalgustuse
rekonstrueerimine ja laiendamine 2010“ esitatud pakkumused.
7. Tehti volikogule ettepanek jätkata 2010/2011 õppeaasta II
poolaastal Haljala Gümnaasiumi 1.- 9. klassi õpilastele, kelle
alaline elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Haljala vald,
riigieelarvest valla-ja linnaeelarvetele koolilõuna kulude
katmiseks määratud eraldiste ja õpilaste koolilõuna tegeliku
maksumuse hinnavahe kompenseerimist vallaeelarvest ja esitati
vastav eelnõu. 8. Tehti volikogule ettepanek taotleda
munitsipaalomandisse Holsta tee ja Uus tänav ning esitati vastav
eelnõu. 9. Esitati Haljala valla teede ja tänavate teehoiukava
aastateks 2011 – 2013 ning teede ja tänavate ehitamise ja
rekonstrueerimise kava aastani 2015 volikogule menetlemiseks.
10. Esitati volikogule menetlemiseks määruste eelnõud „Haljala
valla jäätmehoolduseeskiri“ ja „Korraldatud jäätmeveo
rakendamise kord“, määrused jõustuvad 01. mail 2011.a. 11.
Väljastati kaevamisluba AS-le Haljala Soojus Essu külas Pargi
tänaval asuva veetrassi avarii likvideerimiseks. 12. Otsustati
korraldada lihtmenetlusega riigihange „Koristusteenuse osutamine
Haljalas 2011 aastal“ tähtajaga 01. jaanuar 2011 – 31.detsember
2011.a. 13. Otsustati mitte eraldada MTÜ-le RLV Massive toetust
Jõuluturniiri korraldamiseks kuna üritus on rahastatud valla
sporditegevuse eelarvest. 14. Pikendati Helga-Helen Romet´i
hajaasustuse veeprogrammi toetuslepingut.
Haljala Vallavalitsuse istungil 08.12.2010.a.
1. Määrati sünnitoetus ühele lapse sünni registreerinud lapsevanemale. 2. Määrati matusetoetus kahele matuse korraldajale.
3. Eraldati Haljala valla 2010 aasta eelarvest mittetulunduslikuks
tegevuseks tegevustoetust Lääne-Virumaa 2010/2011 hooaja
karika- ja meistrivõistluste osavõtumaksude tasumiseks: MTÜ-le
RLV Massive 3 900 krooni, MTÜ-le Korvpalliklubi B.C. Haljala 6
630 krooni, MTÜ-le Spordiklubi Aaspere 4 680 krooni ja MTÜ-le
Spordiklubi Haljala 1 000 krooni. 4. Määrati toetus huvikooli
kooliteenuse maksumuse hüvitamiseks 2010/2011 õppeaastal.
5. Esitati volikogule kinnitamiseks Naki kinnistu võõrandamiseks
korraldatud kirjaliku enampakkumise tulemused. 6. Eraldati
vallaeelarve reservfondist 101 862 krooni tormikahjude
likvideerimiseks ja 15 000 krooni ENPI projektitaotluse
koostamise ning konsultatsiooni ja tõlkekulude eest tasumiseks
MeTee Arengu Sihtasutusele. 7. Otsustati mitte rahuldada
Marina Sheveleva taotlust masttuulegeneraatori paigaldamiseks
väljastatud projekteerimistingimuste muutmiseks. 8. Kiideti
heaks haljaasustuse veeprogrammi projekti „Kraavi talu
veevarustuse rajamine“ aruanne. 9. Esitati volikogule eelnõu
mahtuniversaal Mercedes Benz võõrandamiseks.

Kogunes kriisikomisjon
Eelmisel aastal kehtima hakanud uus Hädaolukorra seadus
kohustab kõiki kohalikke omavalitsusi moodustama
kriisikomisjonid, kelle peamine roll on täita mobiilselt ülesandeid
hädaolukordadeks valmistumisel ning elutähtsate teenuste
toimepidevuse tagamisel. Niinimetatud „rahuajal“ lepitakse
kokku koostöö põhimõtted hädaolukordadele reageerimisel ning
valmistatakse ette vajalikud regulatsioonid, infovahetuse kord,
töökeskkond, jne. Omavalitsuse kriisikomisjon käsitleb ka
laiemalt elanikkonna turvalisuse korraldamist valla territooriumil
inimelude ja vara kaitseks läbi ennetustöö, samuti õnnetustele ja
sündmustele reageerimise võimekust omavalitsuses.
Kriisikomisjoni tähelepanu all ei ole mitte ainult suurõnnetused ja katastroofid, vaid omavalitsuse mõistes suuremad
ja paljudele inimestele mõju avaldavad õnnetused (tulekahjud,
reostused, kaugkütte katkemine kütteperioodil, elektrienergiaga
varustamise häired, liikumist takistavad lumeolud jne.), millega
seoses on vaja operatiivselt korraldada elanike abistamist.
Oluline on koostada ka kohaliku omavalitsuse ressursiplaan,
milles on toodud kõik hädavajadusel valla ettevõtete kasutuses
olevad raske- ja eritehnika vahendid (traktorid, veoautod,
kraanad, tõstukid, lumesahad, inimeste transport, generaatorid,
pumbad, ATV-d), mida on võimalik vallas hädavajadusel kasutusele võtta, samuti toitlustus- ja majutusasutused, prioriteetsed
objektid, meditsiiniabi, evakuatsiooni korraldus jne.
Kohalikud omavalitsused koostöös riigi ja (suurõnnetuse
ohuga) eraettevõtetega hakkavad senisest enam tegelema ka
riskikommunikatsiooni ehk suurõnnetuste ennetamisega, mis
tähendab kogukonna inimeste eelnevat teavitamist ja õpetamist,
millised riskid neid piirkonnas ohustavad ja kuidas ohuolukorras
õigesti käituda.
Komisjon otsustas koguda täiendavaid andmeid
ressurssiplaani koostamiseks, parandada kogukonna turvalisust
selliste tegevustega, nagu näiteks tänava nimede ja aadresside
ning vastavate siltide olemasolu tagamine, tänavavalgustuse ja
teedevõrgu korrashoid, sh lumest puhastamine, veevõtukohtade
ja - hüdrantide loomine/korrashoid ning mahajäetud või
kõrvaliste hoonete korrashoid ja jälgimine. Selleks soovime anda
uue hoo külaliikumisele, et lisaks senistele piirkondades
tegutsevatele külakeskustele valida igale külale oma külavanem
või esindaja. Haljala vallas on kokku 20 küla, neist vaid Aukülal on
oma külavanem. Sotsiaaltöötajad Urve ja Malle sõidavad üsna
tihti valla eri piirkondades ringi, seetõttu kutsume kõiki
vallakodanikke üles avaldama nende kaudu arvamust selle kohta,
kes oleks see aktiivne ja koostöövalmis inimene, kes esindaks
Teid ja Teie paikkonda vahetul suhtlemisel omavalitsusega.
Leo Aadel, kriisikomisjoni esimees
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Haljala lugu
KUI SEINAD SUUDAKSID KÕNELDA...
Gustav Kaasiku maja lugu
Algus novembrikuu lehes.
1925-1936 toimusid Haljala
meeskoori, pasunakoori,
näitemängu proovid talviti, kui
Tuletõrje Seltsi maja oli külm,
Gustav Kaasiku korteris. Õhtuti
kogunesid külanoored siia
ajaviiteks pille mängima ja
laulma. Kaasiku juures käis ka
rohkelt abivajajaid, nad said
abi palvekirjade ja lepingute
koostamisel.
Gustav Kaasik oli ka laste
ristijaks Haljala kodudes ja
matusetalituste läbiviijaks. Ta
tegi seda kõike tasuta ja oli
väga lugupeetud inimene
Haljalas. Tema õpetajatöö oli
lõppenud 1927. aastal ja kui
1932. aastal müüdi kirikumõisa
maid, ostis Gustav Kaasik
järelmaksuga 40 ha maad ja
temast sai talupidaja.
1936. aastal suri minu isa
Gustav Kaasik tuberkuloosi.
Tema matused kujunesid väga
j a v ä g a r a h v a r o h ke k s .
Matuserongkäik ulatus kirikust
surnuaiani. Mängis neli pasunakoori Kaasiku enda loodud
muusikat (neli leinamarssi jt.).
Kirstu ees kanti patjadel tema
teenetemärke, üks neist oli
talle omistatud 1932. aastal
Tuletõrje Seltsi 40. aastapäeva
puhul, kuna ta oli olnud
Tuletõrje Seltsi esimees. See
oli rinnas kantav kuldrist.
Majja jäime elama mina,
minu ema, õde Hilja ja vend
Erich. 1938. aastal suri ka vend

Erich 28 aasta vanuselt tuberkuloosi. Töötegijateks jäime
meie õe Hiljaga, ema oli
rohkem kodune. 1940. aasta
jõulukuul abiellus Hilja Karl
Keskkülaga Männiku külast ja
nad asusid elama meie majja.
1941. aastal läksin elama
Tallinna, elasin isa sugulaste
juures ja töötasin Marati
vabrikus siidipoolijana. Sõja
algusega juunis 1941. aastal
lõppes minu Tallinnas elamise
periood. 1942. aasta suvel läks
õde Hilja koos mehega elama
mehe vanematekoju Männiku
külla. Meie emaga jäime nüüd
talupidajateks. 1949. aastal
ema suri ja kogu majapidamine
langes minu õlgadele. Maa läks
kolhoosi omandisse, mina aga
töötasin palgalise töölisena
kolhoosis mitmetel ametikohtadel – raamatukogus,
külanõukogu sekretärina, laohoidjana, arvepidajana.
Järgmine üürnik Gustav
Kaasiku majas oli Aksel Vanda –
poissmees, kes tegi puusärke.
Tisler Vespan oli selleks ajaks
juba vana ja tööst loobunud.
1940. aastal abiellus Aksel
Helmi Bambergiga Tatruselt ja
ehitas maja Kooli tänavale, mis
aga sai sõja ajal venelaste poolt
Kundast tulistatud leekkuulidega tabamuse ja põles maha.
Sama rünnaku tagajärjel hävisid Haljalas veel mitmed majad. Aksel ehitas samasse kohta Kooli tänavas uue maja Lihu-

lõpest ostetud majapalkidest.
1940. aasta sügisel kolis
Gustav Kaasiku majja kohalik
miilits Elmar Andresen abikaasa Leidaga. 1941. aastal
läksid nad elama Mihklepa
majja (Võsu mnt. 16) Elmari õe
Ilse ja ema Johanna juurde.
Sealt evakueerusid nad koos
õega Venemaale. Gustavi maja
korterisse kolis Tarbijate
Ühisuse kontor, olles siin
sakslaste tulekuni 6. augustil
1941.a. Seejärel kontor likvideeriti, kuid kauplus jäi.
Järgmiseks üürnikuks sai
Roman Rannu koos abikaasa
Linda (neiuna Teinbas) ja tütar
Margega, poeg Vello sündis
perre siin elamise ajal ja ristiti
meie majas. Roman tegeles
teede korrashoiuga. Rannud
elasid meie majas umbes aasta
ja läksid siit elama Linda
surnud võõrasisa Aleksander
Lillepea talusse Männiku külas,
kus elas Linda ema Marie.
Seejärel tuli korterisse
kaupmees Krusenberg abikaasa, tütre kolme tütretütrega
– Dorise, Monika ja Piaga. Tütar
oli hea laulja, sopran. Oli
haritud pere, kõik oskasid
saksa keelt.
1942-1943. aastal õppisin
naiskutsekoolis Rakveres (see
maja sai pommitabamuse ja
hävis sõjas). Õppisin käsitööd.
Tähnilise soetõve epideemia
tõttu suleti kool ajutiselt.
Jätkasin õpinguid Mõdrikul,

Haljala vallavolikogu 1923. aastal. Gustav Kaasik seisab keskmises reas paremalt kolmandana.
samal ajal sain Haljala vallast
kutse minna metsatöödele.
Õppimise tõttu ei järginud ma
aga kutset ja hiljem määrati
mulle seetõttu 200-riigimargane trahv.
1944. aastal kolis Gustav
Kaasiku majja kohaliku Saksa
sõjaväeosa köök, mis ehitati
sahvrisse. Köögis valmistati
süüa Saksa sõjaväelastele, kes
siin käisid söömas oma
katelokkidega, sõid ka mõned
eraisikud, nagu Krusenbergide
pere ja noor Pärja Ese, kes
töötas sõjaväe kontoris, mis
asus ühes minu toas. Köögi
abitöölisteks olid Venemaalt
evakueeritud naised, kes elasid
üle tee asuvas endises Idavere
mõisa moonamajas (see on
nüüdseks hävinud). Saksa
sõjaväelased olid hea-

tujulised, viisakad, vahel tegid
köögis ka suupillimuusikat.
Sõjaväelastele olid ehitatud
barakid kiriku kõrval olevale
maa-alale.
Samal ajal töötas Haljalas
ka Saksa sõjaväe leivatehas
ehk Bäckerei, mis asus Haljala
seltsi-majas. Leivatööstusesse
olid kamandatud tööle kohalikud vanad naised. Tehase
ülemusele Packmeistrile aga ei
meeldinud, et tööl on vanad
naised ja vallamajas püstoliga
ähvardades nõudis ta, et tööle
saadetaks noored naised. Nii
sattusin ka mina leivatööstusesse tööle. Töö toimus
kolmes vahetuses ööpäevaringselt. Leiba küpsetati kahes
ratastel ahjus, mis asusid
väljaspool maja, akende kohal.
Vene sõjavangid tegid

Kes?Mis?Kus?
Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA

Tänulikud Tervete tänava
inimesed

Karoliine-Lisete Rukki 16.11.2010
Hanna-Piia Palm 30.11.2010

... ja sünnipäevalapsi!

13.01 kell 11.30 lasteteater Lepatriinu etendus "Lõbus talvetrall". Pilet
1.50 eurot

15. jaanuar

Idavere

6. jaanuar

Varangu

7. jaanuar

Haljala

2. jaanuar

Haljala

25. jaanuar
30. jaanuar

Auküla
Aasu

17. jaanuar

Sauste

10. jaanuar
14. jaanuar

Essu
Haljala

ESSU KÜLASELTS

Andres Sillavee
Ilusat vana aasta lõppu ja kaunist
uut aastat Sulle!

Õnnitleme vanemaid...

01.01 kell 19.00 uue aasta pidu "Hüvasti kroon". Rahvamaja
näiteringi esietendus - T. Selli "Marionettnukud". Tantsuks m ä n
gib ANSAMBEL. Laudade broneerimine tel.3250444. Pilet 60.- krooni,
samal õhtul 60.- krooni / 4.- eurot.

21.01 kell 19.00. Vana Baskini Teatri külalisetendus "Valedetektor".
Härmaõites nõtked kased metsateel
Jõulujutt see liigub sajandite reel.
Loendamatuid tähesilmi süttinud on õue
õrnad lauluviisid vargsi poevad meile põue.
See talv,
See kuu,
On jälle saanud imeks.
Tal väga ammu jõulud pandi nimeks.
On jõuluöö. Täis tähti taevas kõrgel särab
Öö vaikib. Lakanud on päevakära. On jõuluöö.
AEG ASTUB TASA!
Kallid õpilased, lapsevanemad, õpetajad ja vallaelanikud! Aitäh südamest ja tuhat tänu Teile Haljala kooli
targal moel toetamast. Jõulurahu saatku meid aasta
lõpuni ning uude vaadakem uudishimu ja lootusega.
Haljala Gümnaasiumi kt Inge Laiv

tehase jaoks puid ja kütsid
ahje. Leiba valmistati suurtes
kogustes. Saia tehti ainult
pühapäeviti. Leivad lükati ahju
pikkadelt laudadelt, milliseid
naised kandsid õlal. Leivad
olid kaetud peene saepuruga,
et nad üksteise külge ei
kleepuks.
1. mail 1944.a. oli leivatehases pidu. Suured lauad
olid kaetud kookide ja muude
pagaritoodetega. Oli muusika, laulud, müüdi loteriipileteid. Leivatehas tegutses
seltsimajas 1944. aasta
märtsist septembrini.
Kirikumõisas asusid sõja
ajal pidevalt mereväelased
(Saksa Marined ja hiljem Vene
madrused).
Aino Kaasik
(järgneb jaanuarikuu lehes)

06. 01 kell 19.00 slaavi jõulud, kaasa söök ja jook ning loosipakk 2
euro väärtuses

97
Alide Kibin
84
Vaike Penjam
82
Aino Kruusamägi
81
Selma Voll
75
Aire Mändmets
Elvi-Õie Hermsalu
70
Jüri Kaljuvee
55
Ljudmilla Smirnova
Sirje Rebane

Meie
hulgast
on lahkunud ...

Asta Mägi
11.07.1942- 03.12.2010
Ellen Lassur
28.02.1920- 07.12.2010
Helmi Tamberg
11.02.1914-13.12.2010

Rahulikke jõule ja head uut aastat kogu
vallarahvale
soovib Essu Selts
S o o v i m e r a h u l i k ku j õ u l u a e g a j a i l u s a t
aastavahetust kõigile piirkonna talihooldega
tegelevatele ettevõtetele ja nende töötajatele.
Tänu ja jätkuvat visadust!
Haljala Vallavalitsus ja Haljala Vallavolikogu
Säravaist pärleist on ehitud puud,
miljoneid tähti ümbritseb kuud.
Õrnalt-õrnalt on sadanud lund
Ja vaikne on jõuluöö pühalik tund
Ilusat aastavahetust ja õnneliku uut aastat!
Valimisliit Maheda

