KALLID
SÕBRAD,
Väljas on pime, aga seesmiselt oleme rõõmsad ilusa uue maja üle. Väljas muutub
külmemaks, aga seesmiselt tunneme soojust jõuludeks valmistudes. Väljas puhuvad
tormid, aga seesmiselt püüame kindlalt astuda teel, mille oleme valinud.
Viimased kolm kuud valmistusime uue maja avamiseks, aga enne kui saame lõplikult
sisse kolida, tuleb veel palju ära teha.
Seekord on uudistelehes vähe kirjutajaid, kuna inimesed on väga hõivatud – kes
ehitavad puukuuri-garaaži Tamme maja jaoks, kes käivad autokoolis või küpsetavad
leiba.
Meil on väga tore jälle Oberuferi jõulunäidendit harjutada ja nii mõnedki peavad
päris uusi sõnu pähe õppima...
Soovin teile rahulikke jõule,
Katarina

Jõulunäidendit mängime sel aastal kolm korda:
Teisipäeval 19.detsember kell 12.00 Pahklas, Miikaeli saalis
Neljapäeval, 21. detsembril kell 15.00 Tallinnas Tondi Internaatkoolis
Reedel, 22.detsembril kell 19.00 Pahklas, Miikaeli saalis.
OOTAME TEID!

TAMME MAJA AVAMINE
27.oktoobril kell 15.00 toimus Tamme maja avamine. See oli reedene päev. Kui kõik
külalised olid kohal, tulime maja tagant välja ja mängisime raudkeppidega muusikat.
Me laulsime ka sügise laulu. Siis lõikasime lindi läbi, et majja sisse saaks. Lõikasid
Ants, mina ja Inge. Siis võttis Katarina Tamme maja sildi pealt rätiku ära ja ütles kõva
häälega uue maja nime. Siis me ikka veel sisse ei saanud. Andrus pidi meile enne võtme
üle andma. Ants võttis selle ülesande enda peale ja läks esimesena sisse. Kogunesime
üleval, teisel korrusel, kus on suur puupost, kuhu ümber ehitajad olid jämeda köie
pannud. Piduliku avamise puhuks laulsime “Ta lendab mesipuu poole” ja Urmas
Sisaski “Püha”. Lugesime muusika saatel kahte salmi, millega me maja pühitsesime.
Siis hakkas Jaak Herodes kõnet pidama ja ta arvas, et tulevikus peaks küla veel
suuremaks kasvama. Kalle Talviste, Liina Vesiloik, Ellen Rüütel ja Ants Tammar tõid
meile häid soove Kohilast ja Raplast. Veel pidasid kõnet Heino Levald, Eve Kislar,
Malle Lekk, ja naabrid Margus Jaanson ja proua Jürgens. Geoffrey, Matti ja David
soovisid majale kõike head ja Vilnis Läti Camphilli Külast soovis meile, et majast saaks
ikka kodu. Ta kinkis meile ka võlulaualiniku. Siis rääkis Tiit, kust kõik rahad meile
tulid ja ka Andrus pidas kõnet. Katarina rääkis Tamme maja nimest ja et meie küla on
nüüd 14 aastat vana. Ta kiitis ehitajaid, kes selle maja nii tublisti päeval ja öösel
töötades valmis said.
Lõpuks saime ka maja vaatama minna. Uste peal olid sildid, mis Kersti ja Inge olid
valmistanud, et inimesed teaksid, kellele või milleks tuba on. Ja siis toimus söögitoas ja
köögis söömine.
Jevgeni, Kaarel ja Katarina

VIKERRAADIOS
Nädal aega enne maja avamist tulid Vikerraadio inimesed külla. Kaja Kärner tuli
koos Piet Boerefijniga. Katarina viis nad enne Tamme majja, kus Kaja Kärner küsis,
kui mitu tuba majas on. Ehitajatele ta soovis jõudu. Nad ootasid treppi.
Katarina rääkis, et Comeniuse maja seinad lagunevad, ja et me selle pärast peame
kolima. Ants rääkis, et ta kütab katlamaja ja koob vaipu. Piet ütles, kui palju raha
Hollandi fondid on meile juba kinkinud. Kaja tegi Katarinast hollandlanna, kuid ta on
tegelikult sakslanna. Jevgeni kuulis seda juttu raadios Katrini kodus kaks päeva hiljem
koos Urmasega, kui ta aitas seal sütt vedada.
Jevgeni, Kersti K. ja Kaarel

KÜLALISED
Saal pidi riidekottidest tühjaks saama, sest meile pidi Sotsiaalministeeriumist 50
külalist tulema. See oli kaks nädalat pärast maja avamist. Kui nad siis lõpuks tulid,
vaatasid nad uut maja, sõid kooki ja me andsime neile kontserti. Nad kuulasid hästi,
istusid väga rahulikult ja jäid kontserdiga rahule. Ants, Jevgeni ja Kaarel panid liiva
teede peale, sest teed olid väga libedad. Pärast kontserti rääkisime nendele, mis me siin
teeme.
Pärast seda külaskäiku käis meil veel kaks rühma inimesi Tallinna Pedagoogilisest
Seminarist külas, kes ka meiega vestlesid.
Kaarel, Jevgeni, Katarina

ESIMENE ADVENT
Sellel päeval tuli meile Urve Purga koos oma viiuliõpilastega Tondi koolist külla.
Alguses me näitasime neile Tamme maja. Comeniuse majas käisime ka. Ma näitasin
neile enda magamistuba. Ta küsis minu käest, kuidas mulle meeldib Ingega koos elada.
Ma ütlesin: Hästi! Ma käisin siis nendega laudas loomi vaatamas. Urmas aitas mind
seal. Siis läksime Vikerkaare majja kus nemad meile kontserti andsid. Nad mängisid
kõik viiulitega. Siis mängisime ja laulsime meie nendele oma programmi. Ja me
märkasime, et saame mõned lood koos mängida. Nii oli meil esimest korda nii suur
orkester. Oli mõnus niimoodi mängida. Super mängimine oli.
Siis läksime alla, kus toimus koogi söömine. Ja kell 18.00 läksime kõik koos saali, kus
toimus advendiaed. Tondi kooli lastele oli see esimene kord, et nad said advendispiraali
sisse minna ja lõpuks said nad sellega kõik ilusti hakkama. Muusikat mängisid
Katarina, Rosie ja Johannes. Advendiaed oli jälle väga ilus.
Katarina andis veel igale külalisele ka õuna koos küünlaga ja me loodame, et see ilus
koostöö toimuks ka tulevikus.
Kersti K

TAMME MAJA
Aasta tagasi novembri algul kogunesime koos küünalde, muusikariistade, salmide ja
lauludega karjamaale, mis pidi meie uue maja asukohaks saama, öeldes nii ka
loodusvaimudele, et järgmisel päeval tuleb buldooser ehitusplatsi ette valmistama.
Talvel valmis vundament ja kerkisid seinad ning märtsis saime juba nurgakivi paika
panna. Kaks nädalat hiljem said sarikad püsti ja pidasime jälle pidu. Terve suve saatis
meie aiatööd maja juurest kostuv kopsimine ja saagimine. Tõeliselt imeline oli näha, et
maja nii kiiresti valmib.
Kuna sotsiaalminister lubas kohale tulla, siis oli maja piduliku avamise päev juba
kindlaks määratud ning et õigeks ajaks valmis jõuda, pidid ehitajad uskumatult pikki
tööpäevi tegema. Ja trepp jõudis kohale alles mõned päevad enne avamist...
SUUR AITÄH Aivarile ja kõigile teistele ehitajatele, kes tegid nii tubli tööd!
Nüüd kus uus maja on valmis, võime natukene meenutada seda pikka
ettevalmistusperioodi. Neli aastat tagasi, kui meie küla sai 10 aastaseks käisid meil
külas Siiri Oviir ja Harry Õunapuu ning lubasid uue maja jaoks 1,5 miljonit krooni
anda. Niisiis võisime alustada ettevalmistustöödega. Tegelikult oli meil mitu erinevat
projekti. Kõigepealt mõtlesime uue maja Männi maja kõrvale ehitada, et ta ennast nii
üksi ei tunneks. Aga libe jäine tee talvel pani meid ümber mõtlema. Külas endas aga
enam ruumi ei olnud ja nii pidime üle tee karjamaale kolima. See on koht, kus talvel
puhuvad tugevad tuuled ja metssead tuhnivad söögiks võilillejuuri. Esimene plaan
sellele kohale oli suur esinduslik maja paljude korterinurkadega. Ehitusfirmade
hinnapakkumine tõi meid aga jälle maa peale tagasi ja pani odavamat projekti otsima.
Sel ajal tutvusime Lothar Beizingeriga, kes oli nõus meile maja projekti oma arvutil
tegema. Oli väga põnev temaga koos plaani teha, paigutades seinu ja tõstes ümber
treppe. Aga ehitusfirmade hinnad ei sobinud kokku selle summaga, mis meil oli
õnnestunud selleks ajaks koguda. Oli selge, et maja peab ennast koomale tõmbama.
Lõpuks saimegi sellise projekti, mille eest lootsime maksta suutvat. Tuli välja, et
ehitusfirma valis ehituse järelevalvet teostama meie endise naabri Tiiu Kiviloo, kes
projekti lõplikult ka ehituskõlblikuks kohandas.
Nüüd on meie küla neliteist aastat vana, varsti juba viisteist. Kui noored inimesed
saavad neliteist, tahavad nad hakata oma teed käima, et leida endale sõpru, et mõelda
omi mõtteid, tunda omi tundeid, et eralduda oma vanematest. Vanad kreeklased
tundsid jumal Marssi, kes oli tugev, aga samas vahel ka vihane. Taevas võime planeet
Marsi ära tunda tema punase värvuse tõttu. Nii näeb välja ka inimene, kes vihastab.
Aga viha ülesandeks on just hoida elus nooruse ideaale, et saada neid järgides
tugevamaks. Sama põhimõtte leiame ka taimeriigist. Tamm on tugev ja kindel puu,
hoides oma vormi vaatamata sellele, mis iganes juhtuda võib. Sel ajal kui ma otsisin
uuele majale nime, jalutades ühel päeval seal ligidal metsas, märkasin et seal kasvab
palju tammesid, nii et see oli nagu tammemets.
Sel suvel oli ainult üks äikesetorm, aga see oli nii võimas, et välk lõi naabri majja.
Selle talu nimi oli Tammetee. Tamm ja välk ongi üksteisega seotud. Põhjala
mütoloogias oli Tor nii välgu kui ka tamme jumal. Sel suvel saime ka teada, et meie

küla lähedal asub püha hiis. Ja kuskil siin ümbruskonnas oli kord koht, mille nimi oli
Tamsalu.
Külakoosolekul sai igaüks teha ettepaneku uue maja nime suhtes ja seal kõlas samuti
Kalevipoja nimi. Ka Kalevipoeg oli noor mees, kes vihastas nagu 14 aastane, aga
samuti ka tegutses ja abistas kõikjal kus vaja. Ta sai oma vihast jagu, käies kaks korda
allmaailmas, mis taltsutas tema Mina ja hiljem valvas ta, et kurat põrgust välja ei
tuleks. See on see, mida meie tahame siin teha, töötades tuleviku jaoks 14-aastase
jõududega. Kõrgeid ideaale järgides saab viha sihikindlaks tegevuseks muundada.
Soovime, et Tamme maja oleks meile koduks ja annaks meile Marsi soojust ja
tugevust ja et see säraks ka maailma meist väljapoole.
Tänutundes vaatame uut maja. Oleme tänulikud kõigile neile, tänu kellele see maja
valmis sai. Mõned andsid suuremaid summasid, mõned väiksemaid, igaüks vastavalt
oma võimalustele. Siinkohal tahan ma ära nimetada need, kes meid annetustega
toetasid (summad on eurodes):
1. Eesti riik
79600.(14000.- läks esimesele projektile ja ehituse ettevalmistustöödele)
2. Software Stiftung
100000.3. Botton Camphill Village
14400.4. Iona Stichting
15000.5. Förderkreis Dorfgemeinschaften
15000.6. R.C. Maagdenhuisstichting (Hollandi fondid) 15635.7. GLS Treuhand e.V.
6000.8. Üksikannetajad:
1880.Perceval Camphill Community
William Morris House Camphill Community
E.Mc Gillary
Manfred Seiffert Landgraf
Esna talu rahvas
Tiina ja Mihkel
Goetheschule, Freie Waldorfschule Pforzheim
Anja ja Jesse
ja paljud teised
247515.- EUR

SUUR AITÄH!
Algne hinnapakkumine uuele majale oli tehtud 240077.- EURO-le. Lõppkokkuvõttes
olid paljud tööd aga kallimad, nii et meil tuli kulutada 10 000.- EURO-t rohkem. Siia ei
ole veel arvestatud mööbli maksumust. Nii et me vajaksime veel rahalist toetust.
Järgmised suured projektid, mis lähitulevikus ees ootavad on: Comeniuse maja remont
ja veepuhastussüsteem.
Katarina

AITÄH, ODDBJØRN LØNSKOG!!!!!!!
Esmaspäeval selsamal nädalal,
kui oli uue maja avamine, tuli
meile
suur
veoautotäis
humanitaarabi (riided, voodipesu,
kardinad, toidunõud ja mööbel)
Norrast, mis Oddbjørn Lønskog oli meile teele saatnud. Kui see lõpuks meile tuli, oli
õues koerailm. Terve õhtu võtsime kõik asju maha. Espe Jaak oli ka abiks. Põhiliselt
olid riidekotid, mis me kõik bussi ja Volvo abiga saali viisime. Saal oli laeni pungis täis.
Kaks päeva ladusime. Mööbel läks garaaži, nõud ja mänguasjad bussi garaaži.
Kaks nädalat sorteerisime riideid. Oli mõnus töö. Jevgeni ja Kaarel kärutasid kotid
nii Tamme kui ka Vikerkaare majja. Lund sadas sellel ajal. Neid riideid oli meile liiga
ja me saatsime palju kotte ka Pahklasse, Kohilasse ja Kati kodusse. Ehitajad olid
samuti rõõmsad, et said terve bussitäie riideid. Mänguasjad olid väga populaarsed,
kuid keegi ei tahtnud seda tunnistada. Lõpuks sai ka Liina, kes pidi vaestele lastele
jõulukingitusi pakkima, veel midagi. Mööbel läks Tamme majja, kus tänu norra
Geoffrey abile said paljud parandatud ja üles pandud. Mõni tuba on nüüd juba päris
ilus.
Suur aitäh Oddbjørnile, et ta meile nii palju vajalikke asju saatis. Ilma selle veoauto
koormata oleks me maja veel päris tühi.
Kersti Smid, Malle ja Evelin olid esimesed Tamme maja elanikud, sest Tobiase majas
tehti korstna remonti ja nad pidid välja kolima. Malle on ikka veel seal ja valvab maja,
sest tema tuba ei ole veel valmis.
Reedel sõitis Tiit koos Vovaga Tallinnasse ja tõi sealt taaskasutamiskeskusest mõned
riidekapid, aga sellest meile veel ikka ei jätku ja me ootame ka raha köögimööbli
ostmiseks. Kes tahab meid aidata???
Sellepärast ei tea me veel, millal on võimalik kolida. Liiga palju on veel vaja teha.
Katarina, Kersti K. Jevgeni, Kaarel

MIDA MINA TEEN
Mina olen nüüd iga päev köögis. Täna tegin
makaronivormi ja saiavormi. Esmaspäeval olen
koos Antsu ja Pierriga. Tegime eile pikki saiu.
Teisipäeval Jevgeni ja Rosiega, kolmapäeval
Perrine või Pillega, reedel ma küpsetan Merle
või Katariinaga. Katariinaga koos tegime
suures potis piparkoogitainast.
Pärast lõunat olen küünlatöökojas iga päev ja
teen küünlaid. Puhkepausi ajal sõidan oma
rattaga ringi. Kui Vova mind kutsub, lähen
lauta ja teen Jevgeniga koos heinarullid lahti.
Põhurullid tulevad ka veel.
Õhtul mängin kaarte, kabet, loen raamatut ja
kuulan muusikat.
Vahest ma magan ka.
Marek Lekk

UUS KANAAED
Geoffrey, Johannes, Pierre, Perrine, Rosie, ja Evelin ehitasid kanaaeda. Nad panid
traadid. Evelin lakkis puu-uksed et nad mädanema ei läheks. Notsuaiast võtsid oksad
ja põõsad välja ja viisid lõkke juurde.
Nüüd saavad ka notsud õue minna. Esimene päev kui nad õues olid, lasid nad ringi
nagu trullad. Nüüd on aed kõik üles kaevatud ja mullane ja kõik kivid on välja tulnud.
Notsudele meeldib seal olla. Kui on söögiaeg tulevad ise sööma.

Tibud on õues. Nendel on nüüd rohkem ruumi liikuda. Seal on suur ja lai plats. Nad
on alati nii rõõmsad, kui saavad õues olla. Kanad kaagutavad ja kui nad nii teevad, siis
ma tean, et nüüd hakkavad nad kohe munema. Lähevad pesasse munema ja kui ma
süüa viin, tulevad alati kanala uksest välja ja jooksevad koridori peal ringi.
Kanad on nii tublid ja munevad hästi palju. Jõulukuus on olnud niimoodi, et saan iga
päev vähemalt 20 muna. See on tõesti üllatus. Kui ma munad majadele viin, on
inimesed õnnelikud ja küpsetavad mulle praemuna. Ja see maitseb nii hästi.
Piparkoogitaigna sisse läks ka mune ja varsti teeme jälle piparkooke.
Soovin Teile piparkooke täis advendiaega ja rõõmsaid jõule.
Malle

MINU SÕBRANNA
Suvel 2004 olin kirikulaagris Lääne-Virumaal, Aavispeal. Täditütar kutsus mind.
Seal oli pallimängimine, kullimängumängimine, lendava taldrikuga mängimine, ühine
laulmine, sõpradega rääkimine, iseendast anekdootide rääkimine. Foto sai ka tehtud,
kus me kõik peal olime. Oli umbes 20 inimest. Oli üks suur pidu. Sain tuttavaks ühe
tüdrukuga, kelle nimi oli Piia. Ta oli väga armunud. Ja mina ka. Olime nii kui peika ja
pruut. See on väga suur mälestus suvest.
Kaarel

PÄKAPIKKUDE MUINASJUTT
Kui läheme Tamme majja elama, tahan ma tuba mõõta, sest tahan teada, kas minu
riiul mahub sisse. Ma joonistasin uudistelehele päkapikkude-ja küünlapildid.
Ma joonistasin kolm päkapikku ja ma räägin sulle ka muinasjutu: elasid kord kolm
päkapikku. Nende nimed olid Toomas, Mihkel ja Kati. Nemad käisid Lapimaal ja nad
toovad meile pakke jõuluvana kodust. Kolm päkapikku aitavad jõuluvanal headele
lastele kingitusi pakkida. Kuused tervitavad päkapikke, sest nad toovad pakke. Kuusk
on päkapiku sõber. Kui tahame, laulame päkapikkude laulu: me kolmekesi tuleme
päkapiku maalt või: küll on kena kelguga hangest alla lasta. Siis nad laulavad ka
aisakell, lumihell. Ja kuusele nad laulavad: oh kuusepuu, kui haljad on su oksad.
Margus

MEIE AADRESS: Pahkla Camphilli Küla, Prillimäe,
Eesti/Estonia
TELEFONID:
(372) 48 34 430 – Helle maja
48 34 416 – Tobiase maja
48 34 449 – Comeniuse maja
48 34 419 – Männi maja
48 98 300 – Vikerkaare maja
FAX: (372) 48 97 231
E-mail: pahklack@hot.ee
ANNETUSED:

Rapla maakond

79702,

¾ Eesti Ühispank, kood 401, Rapla kontor, Kohila filiaal, a/a nr.108020 0392 8005
¾ Spendenkonto in Deutschland: Katarina Seeherr Stadt+Kreissparkasse
Pforzheim; IBAN DE 13666500850001716379 BIC PZHSDE66
¾ Spendenkonto: Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. Spende für
Pahkla Camphilli Küla (Neues Haus/ new house) Projekt: 6570 Postbank
Stuttgart BLZ 600 100 70 Konto-Nr: 39800-704 IBAN: DE91 6001 0070 0039
8007 04 BIC (SWIFT): PBNKDEFF

