
AASTA KÜLA 2015 KONKURSI ANKEET 

 
1. KÜLA/ALEVIKU/KÜLADE PIIRKONNA  NIMI 

     Kaalepi küla 

2. VALD  

Albu vald 

3. MAAKOND  

          Järvamaa 

4. POSTIAADRESS  

Kaalepi 52-2, Albu vald, Järvamaa, 73403 

5. KODULEHT  

http://kaalepikyla.weebly.com/   facebooki grupp „Kaalepi küla“ 

http://kaalepikratt.blogspot.com  facebooki grupp „ Kaalepikratt“ 

6. KONTAKTISIK KÜLAS, TELEFON, E-POST  

Külavanem Sirle Gunin, tel. 5038130.  E-post ser28@hot.ee 

7. KÜLAELANIKE ARV  

199 inimest 

 

8. Küla lühitutvustus  

Kaalepi küla esmamainimine oli aastal 1492, nii et aastal 2017 tähistab 

Kaalepi küla  oma 525. sünnipäeva. 

Kaalepi külal on oma lipp, maskott Kaalepi Kratt, logo, lauamäng, oma 

kommid ja multifilm „Kaalepi lood“ Aktivistidel on ühine riietus ja sellel 

aastal on plaanis ka näiteringile soetada ühesugused T-särgid. 

Kaalepi küla noored  annavad aastast 2013 välja oma küla ajalehte. Artiklid 

valmivad lehte kogu kogukonna kaasabil. 

Kaalepi külas on veetnud oma lapsepõlve Peep Veedla, kes on teada 

linnutundja ja TopTen juhataja. Ta on ka meie külarahvale viinud läbi 

linnulaulu kuulamise hommikut ja andnud head nõu külapäeva korraldamisel. 

Tänapäeva kuulus külaelanik on  poliitik - meie vastvalitud riigikogu noorim 

liige Jaak Madison. 

Läbi aegade kuulsad inimesed Albu vallast on: Anton Hansen Tammsaare, 

Alma Teder, Anna Paas, Ilmar Sikemäe, keraamikud Valli Eller ja Elgi 

Reemets, arhitekt Valve Pormeister, kooliõpeaja ja looduseuurija Teet Julius 

Lunts( 1902 – 1941), Albu vallas on elanud esimese eesti keele õpiku autor, 

Järva-Madise kiriku praost Heinrich Stahl ( 1600–1657). 

 

9. Millised organisatsioonid, seltsid, huvigrupid külas tegutsevad?  

Külas tegutseb Kaalepi Küla Seltsing, 2007. aastast tegutseb näitering Kaalepi 

Kratt, kus on näitlemas nii lapsed, emad ja isad kui ka vanaemad ja vanaisad – 

kõik üheskoos. Näitering on pälvinud tähelepanu ja tunnustust nii oma 

maakonnas kui ka väljaspool maakonda. 

http://kaalepikratt.blogspot.com/


2008. aasta detsembris avas renoveeritud korteris uksed Albu valla 

küladetuba,  mis on avatud viis päeva nädalas ja kus käib vilgas huvitegevus, 

juhendajaks küladetoa perenaine Tiina Kask. Tavapäevadel on külastajateks 

Kaalepi küla elanikud, ürituste ajal osalejad ka teistest valla küladest. 

Külas on  aktiivsed jahimehed ja korteriühistud, samuti tegutseb MTÜ Albu 

valla külade selts, kelle 12 liikmest 5 on pärit Kaalepi külast. Koostöös 

korteriühistutega on külasse ehitatud mänguväljak ja palliplatsid. 

Külas tegutseb kasutatud asjade tuba, mille tarvis saadi üks tühjalt seisev 

korter Seidla  mõisa omanikult. Peale väikest remonti  on leidnud see tuba 

aktiivse kasutuse kevadest sügiseni nii meie kui ka ümbruskonna külade poolt. 

 

10. Millised on küla peamised eesmärgid? Millal valmis küla arengukava?  

Kaalepi küla esimene arengukava sai koostatud aastateks 2003 – 2005, 

järgmisena valmis arengukava aastateks 2006 – 2013 ja viimati koos 

täiendustega kehtiv arengukava aastani 2016.  

 

11.  Milliseid traditsioonilisi ettevõtmisi on külal: 

a) külasiseselt tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi (vastlapäev, 

ülestõusmispühad, emadepäev, jaanipäev, mardi- ning kadripäev, 

advendiaeg, jõulud),  kevadel ja sügisel toimuvad ühised talgupäevad, 

2007. aastast korraldatakse lastelaagrit. Traditsioonilisteks ettevõtmisteks 

on ka maastikumäng „Tunne oma küla“, Kaalepi karikas, filmiõhtud, 

meenutusõhtud, vanurite kohviõhtud ning suvelõpu perepäev. Noorte 

eestvedamisel on külas toimunud ka kohtumisõhtuid, kus külalisteks on 

olnud joonisfilmide kunstnik Heiki Ernits ja Margus Konnula ehk Kontra. 

b) koos teiste küladega korraldatakse erinevaid pallimängu võistlusi,  

näiteringiga Kaalepi Kratt on juba aastaid osaletud naabervalla Roosna-

Alliku valla Kaaruka küla Seppadepäeval ja nende korraldatud Jõulumaal. 

Näitering on käinud esinemas Viljandimaal Kuhjaveres, Jõgevamaal 

Sadalas, Kihnus ja ka teise naabervalla Ambla valla Käravete külas. 

c) rahvusvahelisel tasemel Kaalepi küla koostööd ei tee, aga Leader 

tegevusgrupi MTÜ Järva Arengu Partnerid vahendusel on külaga käinud 

tutvumas külalised Tšehhist. 

 

12.  Õnnestunud projektid, ettevõtmised 2012-2014 aastal. 

Aastatel 2012 – 2014 on rahastatud kokku 6 projekti. 

1) 2012 viidi ellu Kaalepi Küla Seltsingu poolt 2011 aastal Kohaliku 

omaalgatuse  programmile  esitatud projekt „Kaalepi küla 520 

sünnipäevaks oma lauamäng  ja kalender“ – maksumus kokku 1475 eurot, 

millest 148 eurot oli omaosalus.  Projekti juhiks ja koostajaks oli 

tolleaegne külavanem Maiu Mäe. Projekti tulemusel sai Kaalepi laste poolt 

koostatud oma küla lauamäng pvc banner alusele ja valmis ka esimene 

oma küla kalender. 



2) 2012 aastal esitas Kaalepi Küla Seltsing projekti Kohaliku omaalgatuse 

programmile „Rahvariide kätiste tikkimise koolitus“ - kogumaksumus 763 

eurot, millest omaosalus oli 81 eurot. Projektijuhiks ja koostajaks oli noor 

kogukonnaliige Siiri Mäe. Projekti käigus õpetati rahvariide kätistele 

tikkimist 10 kogukonna liikmele. 

3) 2012 aastal  esitas Kaalepi Küla Seltsing projekti Kohaliku omaalgatuse 

programmile „Kaalepi külale X-box ja Wok pann“. Projekti rahastati 

osaliselt summas 483,02 eurot millest omaosalus oli 65,87 eurot. Projekti 

juht ja koostaja oli noor kogukonnaliige Siiri Mäe. Projekti tulemusel 

soetasime küladetuppa X-boxi mis leiab siiani aktiivset kasutust. 

4) 2012 aastal esitati MTÜ Albu valla külade seltsi kaudu projektitaotlus 

MTÜ-le Järva Arengu Partnerid Leader meetmesse  „Kaalepi küla 

sünnipäeva aasta“ – maksumus kokku 3353,44 eurot, millest 335,44 eurot 

oli omaosalus. Projektijuhiks ja koostajaks oli  Kaalepi külavanem Maiu 

Mäe. Projekti tulemusel valmis Kaalepi küla voldik, ajalooline esitlus, 

aerofotod, fotonäitus ja korraldati küla 515 sünnipäeva tähistamine. 

Külapäeval osales 150 inimest. 

5) 2013 aastal esitati MTÜ Albu valla külade seltsi kaudu projektitaotlus 

KÜSK-le „Laste ja noorte laager Ulakas mäger“ – maksumus kokku 

1141,96 eurot, millest 154,48 eurot oli omaosalus. Projekti juhiks ja 

koostajaks oli Kaalepi külavanem Maiu Mäe. Projekti tulemusel viidi läbi  

4-päevane laste ja noorte laager, kus osales 25 inimest. 

6) 2014 aastal esitati  MTÜ Albu valla külade seltsi kaudu KÜSKile 

projektitaotlus „Segasummasuvila“ – maksumus kokku 707,20 eurot, 

omaosalus 150 eurot. Projektijuhiks ja koostajaks oli juba  Kaalepi küla 

noor Anu Tommula. Projekti tulemusel viidi läbi 5-päevane laager, kus 

osales 25 inimest. 

 

13.  Milliseid ja kellele suunatud tegevusi on plaanis ellu viia aastal 2015?  

Jätkame oma traditsiooniliste üritustega. Korraldame käsitööringi, ühiseid 

tantsuõhtuid, karnevali, suvist laagrit, matka. Osaleme vabariiklikul 

maapäeval. Näiteringil on plaanis osaleda mitmel näiteringi päeval. 

 

14.  Kuidas olete külakogukonnana kaasa aidanud:  

a) kohapealse ettevõtluse arengule?  

Olemasolevate ettevõtetega on meil head suhted. Kohalikult ettevõtjalt 

oleme saanud pikaajalisse kasutusse Kaalepi pargi, mida küla hoiab korras 

ja kus saame läbi viia oma suviseid üritusi. Pargis on lava, lõkkeplats, 

pingid ja lauad. 

b) heakorrale, keskkonnahoiule, mälestiste või kultuuripärandi kaitsele?  

Oleme liitunud  „Teeme ära talgutega“. Toimuvad iga-aastased 

talgupäevad kevadel ja sügisel, kus ühiselt korrastame Kaalepi parki ja 

korrusmajade ümbruseid. Osaleme ülevallalisel heakorrakonkursil, kus nii 

mõnigi pere ja korteriühistu on pärjatud mastivimpliga. Külal on oma 



teadetetahvel, lillepeenrad ja istumiskohad. Sellel kevadel püstitame ka 

Kodukant Järvamaalt aastaküla tiitliga saadud lipumasti. 

c) haridus- ja kultuurielule, traditsioonide säilimisele,  põlvkondadevahelise 

sideme tugevdamisele? 

Küla üritustel osalevad eri põlvkonnad, välja on kasvanud juba uus noor 

põlvkond, kes tegutseb külas (noored ise korraldavad oma  üritusi, annavad 

välja küla ajalehte). Traditsiooniliste ürituste korraldamisega säilivad meie 

omad traditsioonid (näiteks toovad jaanipäeval presidendi süüdatud tule 

külasse noored, kes lõpetavad  kooli ning süütavad ka oma küla jaanitule). 

d) kogukonna ühtsustunde tugevdamisele? 

 Ühtsustunne tugevneb läbi ühiste ürituste korraldamise. 

 

15.  Kuidas tutvustate küla lugu ja traditsioone? Kas talletate küla ajalugu? 

2011 aastal valmis noorte poolt koostatud uurimustöö Kaalepi mõisast. 

Plaanis on hakata koostama raamatut Kaalepi külast. Tänapäeva tegemised on  

talletatud fotodele ja filmidele. 

 

16.  Kuidas toimub küla ja kohaliku omavalitsuse koostöö?  

Koostöö kohaliku omavalitsusega on olnud aastast  2002 väga tihe.  

Informatsiooni edastamine on olnud kahepoolne läbi endise külavanema  

Maiu Mäe ( ta oli külavanem  2002 novembrist – 2013 aasta lõpuni). 

Omavalitsus on toetanud küla tegevustoetuse eraldmise kaudu aastast 2008.  

Omavalitsus on alati leidnud lahenduse külast saabunud  muredele, olgu 

selleks lairibainterneti püsiühenduse loomine või vee ja kanalisatsiooni 

trasside renoveerimine, kuivaks jäänud kaevud, muru niitmine või lume 

lükkamine. 

 

17.  Miks peaks teie küla/külade piirkond/alev saama Aasta külaks? 

Kaalepi külas on teotahteline ja ühtehoidev kogukond ning väga pikaajalised 

ühistegevuse traditsioonid. Me oleme uhked oma pealekasvanud noorte üle, 

kes aktiivselt oma külas tegutsevad ning juba praegu suuri asju korda 

saadavad. 

 

18.  Veel erilist... 

Kaalepi küla on mitmel korral saanud tähelepanu oma tublide inimeste kaudu: 

2008 valiti külavanem Maiu Mäe MTÜ Kodukant Järvamaa poolt aasta 

sädeinimeseks. 

2014 valiti küladetoa perenaine Tiina Kask aasta tegijaks Albu valla poolt. 

2014 valiti aktiivne perekond Rannu kogukonna pärliks Eesti Külaliikumine 

Kodukant poolt. 

 

Küsimustiku täitja nimi: Tiina Kask ja Maiu Mäe 

Telefon: 5524151 ; 58162514 

E-mail: tiinakask45@gmail.com ; maiu28@hot.ee 

mailto:tiinakask45@gmail.com

