Kallid sõbrad,
Palmipuudepühal, kui me mööda oma piire
ringkäiku tegime, pidime endale teerada veel
läbi lume kaevama, nüüd, peale Lihavõtteid,
on päike kõik üles sulatanud ja teed ning
lillepeenrad ei ole enam valge katte all.
Mõne julge linnu proovilaul laseb meil
uskuda, et kevad on juba alanud. Aga
suveajale üleminek, kui väljas oli –10 kraadi
külma, tundus natuke imelik.
Talv tuli hilja, aga kui ta viimaks saabus, näitas ta oma jõudu.
Vaatamata rohkele lumele, leidsid paljud külalised siia ikkagi tee. Külaliste vool algas sel
aastal juba Kolmekuningapäeva kontserdiga, kui meie kudumistöökoda kuulajatega täitus.
Nüüd mõnedest meie külalistest: Elsa, Tiina, Mihkel, Hannes, Matthias ja Clara käisid
meil külas, samuti Siiri Sisask ja Piet Boerefijn. Saaremaa lastekodust ja Tallinna
õppekeskusest käis inimesi meie küla uudistamas, samuti Esna talu rahvas. Küünlapäeval
oli siin 60 Kohila Gümnaasiumi 4-ndate klasside õpilast, kes meie küünlatöökojas omale
küünlaid valmistasid.
Meie jaoks oli see talv päris põnev, eriti need päevad, kui elekter oli päevas 6 tundi ära
ja samal ajal oli väljas –20 kraadi külma. Esimest korda hoiatati meid elektri-katkestusest
ette ja me jõudsime selleks rahulikult valmistuda, panime vee valmis ja kütsime majad
varem ära. Teisel korral oli see meile aga suureks üllatuseks, kuna keegi polnud meid
hoiatanud. Ainult Jevgeni oli nii tark, et täitis ruttu kõik ämbrid veega niikaua kui
veesurve veel oli. Pidime oludega kohanema ja nii sõimegi sooja toitu õhtul ja pesime
porgandeid lumega. Kõik kogunesid kokku Vikerkaare maja kõige soojemasse kohta –
küünlatöökotta, kus päike ruumi soojaks küttis. Aga küünlaid ei saanudki me sel päeval
teha.
Sellised päevad näitasid meile jälle, kui hea on Comeniuse maja küttesüsteem, mis
töötab ka ilma elektrita ning puudega köetav ahi köögis, kus saab ilma elektrita süüa teha.
Me ei rõõmustanud eriti, kui Patricia ja Maria meie juurest jaanuaris ja aprillis lahkusid,
aga Dana Israelist tuli meile küünlatöökotta appi. Ka Urmas Karula lastekodust tuli meie
juurde ning elab nüüd Helle majas ning on laudas väga hinnatud abiline. Vova oli 10
päeva Saksamaal ja aitas Christianil remonti teha.
Uue maja ehitamise raha on ikka veel liiga vähe ja me ei saa ehitust alustada.
Kaalume juba odavama projekti leidmist, kui just imet ei juhtu. Kui teil on soov
meid toetada, palun tehke annetus Uue Maja jaoks. Aitäh!
Meie uus aadress internetis on www.pahklack.ee
Seal on uudistelehes värvilised pildid! J

Muusikatundides teeme kõvasti tööd, et
valmistuda kevadkontserdiks, kuhu teid
kõiki kutsuda soovime.
Soovin teile kõigile ilusat kevadet,
Katarina

KUTSUME TEID MEIE
KEVADKONTSERDILE
24. APRILLIL 11.30
Pahkla Camphilli Küla
Miikaelisaali

KEVAD
Kevad on ilus, linnud sidistavad. Lumi sulab ja päike särab heledalt. Inimestel algavad
kevadtööd. Meie teeme tööd puuhoovis ja varsti saab õue riisuda.
Mulle meeldivad kevadised ilmad. Ma käin igal õhtul jalutamas, kuulan lindude laulu ja
naudin kevadist õhku. Ööd on veel külmad, aga päevad on soojad. Lilli veel ei ole, aga
kevad pole enam kaugel.
Varsti on puud rohelised, lilled õitsevad ning rändlinnud tulevad tagasi. Algavad põlluja aiatööd. Inimesed panevad paksud talveriided kappi ja muutuvad rõõmsavärvilisteks.
Kevad on minu lemmikaastaaeg.
Kairi

SIIRI SISASK
Meil käis Siiri Sisask külas. Ta tuli täpselt Silvo sünnipäevaks siia. Vikerkaare majas ta
laulis meile, 2 laulu laulsime koos.
Inge: Mulle meeldis see laul. Mina kuulan raadiost ka seda laulu. Margus oli nii rumal,
tal hakkas pea valutama.
See oli väga hea külaline, ta võiks järgmine kord ka tagasi tulla. Ta kutsus meid enda
juurde, et võiksime metsas koos laulda.
Inge: Siis laulan mina temaga kaasa. Tal on kõik lauluviisid peas. On head muusikat
kogu eluks.
Kaarel ja Inge

PAHKLA KARNEVAL
Reedel, 4.veebruaril toimus meil Pahkla
karneval. Lõpuks saabus aeg, kus igaüks
võis libiseda oma uude rolli, riietuda
naljakatesse ja veidratesse kostüümides,
mängida mänge, teenida auhindu ja juua
booli.
Nädal enne pidu olid kõigil käed tööd
täis, sest kõigi muude igapäevaste tööde
kõrval valmistusime ka karnevaliks.
Kõigepealt arutasime, mida selga panna.
Kui olime lõpuks otsusele jõudnud, et
karnevali teemaks tuleb “juurvilja- ja
puuviljaaed”, hakkas tulema igasuguseid
i d e i d – sibulast hernehirmutiseni. Siis
valisime kostüümid (mis võttis mõnel aega
kuni kella viieni reede öösel) ning
hakkasime lõikama, õmblema, liimima ja
proovima. Meie ülesandeks jäi ka saali
kaunistamine. Marc ja Wolfgang tõid
kohale kastid porgandite ja kartulitega,
piimanõud, käsikäru ja vaasid viljakõrtega.
Ei tohi unustada, et kõik need asjad toodi üles esimeselt korruselt mööda üsna kitsast
treppi. Samal ajal valmistati köökides toitu. Valmisid võileivad, mis oma suuruselt
ületasid isegi McDonaldsi omi, samuti kartuli-, porgandi- ja peedisalatid. Wolfgang
valmistas booli ja mina küpsetasin moosipalle. Vastavalt karnevali traditsioonile
valmistasin ma suurema osa neist moosiga, aga kahele lisasin veel sinepit.
Kui kell näitas ühe minuti pärast seitse, oli lõpuks kõik valmis. Saal täitus üha enam ja
enam erinevate puuviljade ja juurviljadega. Saabusid ka tigu ja mutt ning teised asjad,
mida aiast leida võib. Meie peoga ühinesid isegi labidas ja aiavärav.
Oli väga tore tervitada ka viite noort külalist ja Liinat Pahkla külast. Nad tõid endaga
kaasa palju häid mänge ja olid väga osavad lauale plekkpurkidest püramiidi ehitamisel.
Kahjuks jaotusid just kaks sinepiga moosipalli nende kahe tüdruku vahel, aga nad olid
väga vaprad ja sõid need ära. Ja nad olid veel ka nii julged,et läksid teisegi järele, õnneks
olid seekord ainult moosipallid järele jäänud. Veel kaks erilist külalist oli meie karnevalile
saabunud – Pipi Pikksukk alias Inge ja president Arnold Rüütel alias Kaarel. Kaarel oli ka
see, kes meie tuju terve õhtu jooksul eesti muusikalugudega üleval hoidis.
Alles oli pidu alata jõudnud, kui aeg lendas kiiresti ja enne kui me arugi saime, oli saal
jälle tühi. Õnneks olid mõned asjad, nagu näiteks hea tuju, veel alles jäänud ja see aitas
meid mustade nõude virnaga toime tulla. Mõned karnevali mõjud on siiski püsima jäänud,
sest vahel tunnen ma ennast ikka veel õunapuuna...
Madlene

KARNEVAL
Mina olin president Arnold Rüütel. Ants oli aiavärav, Wolfgang oli labidas. Silvo ja
Liina olid mullamutid. Inge oli Pipi Pikksukk. Kairi oli punane peet, Kersti oli porgand.
Kristi oli hernehirmutis. Jevgeni oli Erki Nool. President jalutas köögiviljaaias ja tahtis
punast peeti välja tõmmata. Ta kutsus labida ja kõik teised abiks, aga nad ei saanud peeti
kätte. Lõpuks tulid Pahkla lapsed, üks neist oli liblikas ja nende abiga saime punase peedi
välja. See karneval oli väga tore.
Kaarel

PUUHOOV
Meie lõhkusime puid ja Vova saagis mootorsaega. Siis viskasime puid alla ja Ants ja
Silvi saagisid katki. Suur hunnik läks kogu aeg väiksemaks. Siis sõidutasin pakud
käsikäruga kuuri alla. Järgmisel päeval hakkasin seal puid lõhkuma. Palju inimesi oli abiks
– Marc, Silvi, Heino traktoriga (ta lükkas puid alla) ja Vova, Marek, Margus, Ants,
Jevgeni ja mina. Oli ilus ilm ja väga sinine taevas. Oli päris soe. Kohvipausini tegin tööd,
siis läksime kõik koos kohvipausile. Jõime kohvi ja pool kaksteist läksime puuhoovi
tagasi.
Kaarel

LIINA
Esmaspäeva õhtul käib meil Liina Pahklast ja mängib
meiega lauamänge. Ükskord tantsisime ka temaga käest
kinni ringiratast. Talle meeldib meie küla ja tema meeldib
meile ka. Ta on väga hea hing ja täitsa hea sõber.
Kaarel ja Inge

DANA
Minu nimi on Dana. Tulen Iisraelist ja mul on heameel
siin (Comeniuse majas) kolm kuud viibida. Ma lõpetasin
alles psüholoogiaõpingud ja pärast kolme pikka kurnavat aastat tundsin, et pean ettte
võtma reisi, mis viiks mind nii kaugele kui võimalik...
Olen töötanud ka enne mõnda aega erivajadustega inimestega ja soovin sellel erialal ka
edaspidi jätkata. Kuna mulle meeldib kogukondlik elustiil, siis tundus võimalus mõni aeg
Camphillis veeta, mulle suurepärase ideena.
Juba esimestest päevadest peale tundsin ma siin head atmosfääri ja teadsin, et olen
sattunud toredasse kohta. Mõned päevad hiljem hakkasin ennast siin juba koduselt
tundma, kuigi see koht minu kodumaast väga erineb. Tulles soojast Kesk-Idast olin ma
tõeliselt võlutud põhjamaisest talvest – lumest, jääst ja temperatuurist tugevalt allapoole
nulli...
Dana

MINU PIIMARING
Hommikul oli hommikukogunemine. Siis istusime koos Silvoga autosse ja sõitsime
Tobiase maja juurde. Kirjutasime Malle sünnipäevakaardile alla ja siis sõitsime lõpuks
linna. Sõitsime Arvo juurde. Kaks klienti oli veel, siis läks auto parandusse. Siis me
sõitsime kinno multifilmi vaatama, mis rääkis haikaladest. Siis sõitsime bussiga tagasi.
Kui auto oli valmis, siis läksime Selveri poodi ja ostsime Carolale uued kummikud. Siis
sõitsime tagasi koju. Oli tore sõit.
Kersti K.

UUED PIIMAKASTID
Piimaringi ajal ( mis tähendab piima ja piimatoodete viimist Tallinnasse meie
klientidele) mõistsin ma, kui halvas olukorras on suurem osa meie piimakastidest.
Puukastid, mida algselt kasutati juurvilja hoidmiseks, ei olnud mitte ainult rasked, vaid ka
pisut tahumatu välimusega. Ja nii ma otsustasingi, et ehitan uued piimakastid, mis oleksid
kergemad ja viisakama väljanägemisega. Teada on, et aeg lendab ja mõnikord võtab päris
kaua aega, enne kui idee lõpuks realiseerub. Kõigepealt hakkasin ma otsima materiali,
millest saaks valmistada kaste, mis mahutaks kuus 3-liitrist purki ja arvestasin välja kui
palju see kõik kokku maksma läheks. Esimene nähtav samm sai astutud jaanuaris, kui
minu sõber Leo, kes on ka tisler, mulle külla tuli. Temaga koos hakkasime kasti näidist
välja töötama. Altpoolt (kahekümne sentimeetri kõrguseni) on kastid kinnised, juhuks, kui
piim peaks välja jooksma, ülemine osa on naturaalsest puidust. Peale näidise lõpetamist
asusime kohe selle kvaliteeti kontrollima. Selgus, et kast oli ikka veel liiga raske ja küljed
liiga madalad. Seejärel stabiliseerisime nurgad, et kastid kaua vastu peaks.
Kõigile muudatustele vaatamata, kuigi olime neid ainult mõned korrad kasutanud,
avastasime, et piimapurgid kriimustavad kastide põhju. Püüan nüüd uut lakki kasutada ja
varsti on näha, kas see aitab. Kui purgid ikka veel põhja kriimustavad, siis kinnitan kasti
põhjale õhukese fooliumikihi. Kastide alla panime jalased, siis on neid kergem autosse
lükata. Tänu nende jalaste abile saab neid hästi üksteise otsa virna asetada.
Nüüd puudub veel ainult sinise kirjaga logo, mille ma tahan kastide valge külje peale
maalida. Paraku on aeg, mida ma saan oma piimakastidele pühendada, üsna piiratud. Ja
aeg muudkui lendab.
Wolfgang

JÕULUKINGITUSED
Me käisime Raplas jõululaadal. Müüsime seal meie küünlaid. Seal oli igasuguseid asju
müüa. Pärast käisime ka igasugustes poodides: raamatupoes, toidupoes ja siis läksime jälle
tagasi jõululaadale. Lõunaks ostis Merle meile süüa. Pärast käisime Kaarliga õues
jalutamas. Siis sõitsime koju. Leidsin oma päkapikule ka kingituse.
Hageris ja Kohilas oli ka jõululaat. Seal pakuti igasuguseid asju müügiks. Mulle
meeldisid astelpajumarjad. Väike kohvilaud oli ka. Vahepeal käisime jalutamas ja
vaatasime ka Hageri surnuaeda. Kohilas vaatasime jõge ja seal ujusid pardid. Hageris
käisime ka raamatukogus. Küünlaid müüsime ka natukene. Eriti palju rahvast ei olnud.
Jevgeni ja Katarina

KOLMEKUNINGAPÄEVA KONTSERT
26.detsembril alustasime orkestriproovidega. Individuaalselt harjutasime pärast lõunat.
6. jaanuaril, kolmekuningapäeval oli kontsert. Alguses laulsime. Esimesena mängis Guido
trompetit, siis tuli prantsuse laul ja siis tuli veel üks jõululaul ja siis mängis terve orkester
(16 inimest koos Linnega). Imbi ja Raivo Tarum mängisid ka. Mina mängisin chrottat.
Raivo mängis koos meiega. Pahkla lapsed koos Liinaga tulid kuulama ja paljud vanemad
ja sõbrad ka. Vikerkaare kudumistöökoda oli rahvast täis. Jaak Herodes oli ka, talle
meeldis meie kontsert ja ta kutsus meid Kärusse.
27. jaanuaril sõitsime siis Käru kooli ja pärast pikka proovi esinesime suures võimlas
jälle koos Raivo ja Imbiga. Kuigi meil oli üksteist nii suures ruumis raske kuulda, kuulasid
lapsed ilusti meie mängimist. Imbi ja Raivo mängisid ka oma muusikat klavessiini ja
trompeti ning cornettoga. Pärast kontserti saime veel süüa. Oli väga hea toit. Aitäh!
Kontserdi lõpus saime kingituseks veel kooli voldiku ja pastaka. Koos koolidirektoriga
käisime koolimaja läbi ja vaatasime, kui ilus see on.
Jevgeni ja Kersti K.

KOLMEKUNINGAPÄEVA KONTSERT
Ma soovisin mängida koos professionaalidega väga ilusat muusikat. Me harjutasime
kõvasti ja see kontsert oli väga ilus. Ma mängisin Johan Sebastian Bachi oratooriumi
koraali, Imbi mängis klavessiini ja mina mängisin plokkflööti ja teised mängisid kandleid.
Siis mängis Katariina Georg Friedrich Händeli sonaati plokkflöödil ja Imbi mängis
klavessiini. Siis mängis okester ja Raivo mängis tsinki ja orkester mängis kolm lugu. Siis
mängisid Imbi ja Raivo barokkmuusikat trompeti ja klavessiiniga. Kontserdi lõpus anti
igaühele lilled ja siis ma rääkisin Raivoga ja Imbiga jutu. See oli minu soov ja kunagi
soovin ma jälle nendega koos mängida.
Kristiina

MUUSIKAAKADEEMIA
Kõigepealt läksime me piimaringile. Wolfgang viis piima Nõmmele ja Mustamäele,
pärast seda läksime Balti jaama. Siis astusime Ophélie ja mina bussist maha ja läksime
muusikaakadeemiasse. Muusikaakadeemia on väga ilus ja uhke maja. Seal läksime
pillitöökotta, kus tehti ja parandati viiuleid ja Ophélie sai endale viiuli ja siis läksime
akadeemiasse ringi vaatama. See oli päris huvitav. Me ei saanud minna klassidesse, kuna
mõned harjutasid, aga ma kuulsin läbi uste. Käisin noodikogus ja ostsin ühe kaardi ja tegin
endale koopiaid. Muusikaakadeemias on suur nootide kogu.
Kristiina

URMAS
Mina olen töömees, teen tööd ja aitan kõikide asjadega, mida nemad ütlevad. Ma olen
Pahklas nüüd juba lehmalaudas ja puuhoovis tööl olnud ja ma elan Helle majas.
Ma tulin siia Katrini sünnipäeval, mis oli teisipäeval 15. märtsil. Tulin Karulast, see on
suur maja, Karula koolkodu. Seal ma elasin lapsest peale. Kunagi, kui ma väike olin, siis
ma nägin oma vanemaid, aga nüüd ma ei ole neid enam näinud. Karulas aitasin lapsi
ratastooli tõsta.

Ma loodan et Pahkla inimestega saan ka nii headeks sõpradeks, nagu Karula lastega. Ma
tahan ka ükskord oma koera siia tuua. Kogu aeg mõtlen tema peale, aga ma tean, et tal
läheb hästi, sest lapsed hoolitsevad tema eest. Ma tahan, et Karula rahvas mind üldse ära ei
unustaks, kui ma nüüd siin Pahklas olen.
Urmas

LUMI
Lumi ja lumi ja lumi ei ole üks ja seesama. See koosneb tuhandetest erinevatest
lumehelvestest. Ühel päeval nägime me lumehelbeid, mis olid kõik kuueharulised tähed.
Vaadates neid tähti, mis meie riietele langesid, tundus see muinasjutuline. Kui vormilt
ühesugused kuusnurksed lumehelbed katsid põlde ning päike paistis või kuu neile oma
valgust heitis, sädeles seal nagu millioneid teemante, ja see oli imeline vaatepilt.
Siis äkitselt tuli päike välja ja sulatas lund, mis muutus kõvaks ja jäiseks. Nüüd tantsisid
kõik need tillukesed jäähelbed üle lumepõldude ja tegid ilusat lumemuusikat, nii et pidi
kohe seisma jääma ja seda õrna jää ja lume sümfooniat kuulatama.
Palmipuudepüha jalutuskäik tõi meid jõe äärde, kus lumi oli kaskede otsa valged
lihavõttemunad riputanud. Jõe ääred ja kraavi äär, kus kasvab Jevgeni mänd, olid
kaunistatud nii ilusate lumekujunditega, et nende kirjeldamiseks tuleb sõnadest puudus.
Sel ajal, kui me tee peal jalutasime, puhus tuul lund meie ees nagu veelaineid, oli tunne
nagu jalutaksime pilvedel.
Nüüd püüab päike iga päevaga üha rohkem lund ära limpsata ja kõikjal kus ta on lume
ära limpsinud, helgivad põllud nagu jää ja peegeldavad päikesevalgust nagu peegel. Maa
näeb välja nagu klaas, kust saab läbi vaadata.
Aga kui sa kõnnid “soojal” lumel, siis ei tee su saapad enam seda muusikat, mida nad
tegid siis, kui väljas oli tõeliselt külm. Nüüd on see muusika aeglane, madal ja vesine, siis
oli see särav, kõrge ja kiire.
Katarina
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