Kallid sõbrad,
Praegu on meil harjumatult kuum jaanipäevaeelne aeg. Loodus tundub ruttavat
– kõik juba õitseb. Aias ja põllul kasvab praegu kõik väga hästi, meil on tegemist,
et õigel ajal rohida ja kasta. Tänu Vovale on meil muru niidetud.
Männi maja ümbrust ei tunne
enam äragi, sest Katrin ja Urmas
on selle nii ilusaks teinud.
Comeniuse maja rahvas ehk nüüd
juba kaks kuud Tamme maja
rahvas naudib elamist uues, avaras
ja ilusas majas.
Veelkord
suured
tänusõnad
Lotharile arhitektitöö eest, Tiiule ja
Ainole projekti vormistamise eest!
Suur tänu kõigile ehitajatele ilusa
maja eest!
Suurimad tänud kõigile, kes te tegite annetuse selle uue peremaja ehitamiseks.
Tänada tahaks veel Odbjörni Norrast mööbli, kodumasinate ja riiete eest.
Suur tänu ka Geoffreyle ja Johannesele ja teistele kaasaaitajatele puukuurgaraaži ehitamise eest Tamme majale.
Nüüd ootavad remontimist Comeniuse maja, Helle maja ja Männi maja. Selle
aasta suurem projekt on ehitada külale reovee puhasti. Selleks loodame raha
saada riigilt.
Kuna Geoffrey ja Franze Helene lastega lahkusid kevadel meie külast, siis me
ootame väga meie külla elama kaastöötajaid perega. Pakume võimalust töötada
farmis, aias, piimaköögis, peremajas jne. Võib tulla ka lihtsalt suveks tööle.
Ilusat jaanipäeva kõigile!
Tiit

PARZIVAL
Pühapäeval peale Taevaminemispüha hakkas Tiia meile õhtuti Parzivali
raamatut ette lugema. Katrin tõi selle Šotimaalt kaasa. Seal raamatus on palju
põnevaid seiklusi Parzivali ja teiste rüütlitega. Nad kogu aeg sõdivad ja otsivad
Graali taga. Seal raamatus on palju kuningannasid ka. Üks nendest rüütlitest pidi
neitsisid päästma lossist, mis oli nõiutud. Ta sai pärast selle riigi valitsejaks. Nüüd
on veel neli seiklust lugeda ja siis saab raamat läbi. Seda lugu on väga põnev
kuulata.
Kersti K.

KOLIMINE
Pühapäeval hakkasime kolima. Koos bussi ja uue Volvoga. Katrin ehmus ära, et
meil Ingega on nii palju asju. Terve tuba oli suuri pappkaste täis. Paljud inimesed
tulid appi. Kaks päeva kolisime. Tiia pidi meile kaks päeva järjest Vikerkaare
majas süüa tegema. Katarina oli kõige suurem kolija, sest temal oli kõige rohkem
asju.
Enne oli ka suur koristamine köögikappides, muidu poleks saanud asju kappi
panna. Kõige viimasena kolisid kass Tiugu ja Rosie.
Alguses pidin ma oma asju hoidma raamatukogu toas, sest mul polnud kappi.
Lõpuks saabusid ka minu kaks kappi ja sain asjad sisse panna. Nüüd meeldib
mulle väga uues majas elada.
Kersti K.
Minu kapid tulid jõulude ajal. Teised harjutasid jõulunäidendit, kui kapid
kohale saabusid.
Enne ma pühkisin kapid tolmust puhtaks. Siis ma viisin esimesed asjad Tamme
majja jaanuari kuus. Vahepeal elasid Tamme majas külalised, siis ma ei saanud
kolida. Kui külalised olid lahkunud, siis ma hakkasin edasi kolima. Kuni aprilli
kuuni kolisin vähehaaval.
Terve Comeniuse maja kolimine Tamme majja läks lahti aprilli kuus. Kolisime
bussi ja autoga ja mina kolisin käruga.
Kolisime köögi ja elutoa ja siis kõik magamistoa asjad. Comeniuse maja on
nüüd täitsa tühi.
Uues majas on hea elada, sest seal on palju vannitube ja kõik mahuvad
laupäeval pesema.
Jevgeni

KOLIMISE RÕÕM JA MURE
Mõni inimene hakkas kolimisega peale juba ammu enne, kui uus maja valmis
sai. Riided ja armastatud asjad pandi karpidesse, et olla esimesena valmis, kui
õige kolimise hetk kätte jõuab. Nii pidime me vähemalt kaks korda kõikide
karpide sisu tagasi kappi panema, sest talveriided oli ju vaja.
Teised käisid igal õhtul oma uut tuba vaatamas, et natukene harjuda ja mõni asi
juba ka kaasa võtta. Kahjuks juhtus seetõttu alailma, et vajalikud asjad olid just
teises toas.
Kui kokkulepitud kolimise päev lõpuks saabus, olid kaks inimest juba oma toas,
kui teised alles hakkasid oma asju kokku pakkima. Ants ja Margus jõudsid Pireti
abiga kiiresti kolitud. Kui Marguse tuppa jõudsin, istus ta juba laua taga ja
joonistas pilte, nii nagu ei oleks midagi erilist juhtunud. Ants pidi kütma hakkama
ning Piret aitas tema riided kappi panna. See, kes ei jõudnud oma vara õigeks
ajaks pakitud, jäi ilma autost ja teistest transpordivahenditest ning kolis lõpuks
öösel käsikäru ja seljakotiga. Arvake ära kes?

Suur tänu Tiiale, kes tegi meile neil päevil Vikerkaare majas süüa. Meie
taldrikud, potid ja pannid olid alles teel.
Oli rõõm uues suures köögis kapid täis panna, sest seal oli palju rohkem ruumi,
kui Comeniuse maja köögis. Ka sügisel tulnud humanitaarabi võeti nüüd
kasutusele. Kuid suur oli meie üllatus, kui kapid olid täis pandud, aga
lahtipakkimata kaste oli ikka veel alles. Oli uskumatu, kui palju mahtus meie
väikese Comeniuse maja kööki.
Ja kui ma mõtlesin, et nüüd on kõik, leidis Jevgeni veel rohkem ja rohkem täis
kaste. Jumal teab, kust ta need leidis, asjadega, mida olime juba ammu
unustanud.
Aitäh Katrin, Pierre, Johannes auto- ja bussitranspordi eest, nii saime ka mööbli
kolitud. Aitäh ka igaühele, kes aitas. Usun, et tegelikult aitas terve küla kaasa
Comeniuse maja pere Tamme majja kolimisele. Ka Jaak Espe tuli natuke varem,
et uus köök enne kokku panna. Talle olid abiks Krstiina vanemad. Suur tänu!
Sellest aprillikuu kolmandast nädalalõpust saadik oli teil arvatavasti probleeme
meid telefoni teel kätte saada. Alles maikuus sai Tamme maja uue telefoninumbri.
Oli küll hea kaks nädalat ilma telefonita olla – elu oli nii rahulik!
Aga nüüd võite te jälle helistada numbril 48-97-535 ja me vastame hea meelega,
kui me parajasti väljas ei ole ja telefonihelinat ei kuule. Palun arvestage ka
sellega, et teekond minu toast kuni telefonini võtab umbes pool minutit ja oodake
vähemalt 8 x helinatoon ära enne, kui loobute.
Katarina

KONTSERT TONDI KOOLIS
Sõitsime auto ja bussiga koos orkestri ja laulukooriga 7. mail Tondi kooli
kontserti andma. Mängisime kevadpeo lugu ja Mozarti Papagenot. Siis mängis
Urve Purga koos oma viiulilastega. Nad mängisid Mozarti Papagenot ja
Madismäe Kallet ja ka teisi lugusid. Malle ja Merike mängisid ka natuke hiljem.
Kaarel laulis ka.
Pärast oli ühine kohvilaud. Kringlid, õunad, mahl ja küpsised olid ka.
See oli väga ilus kontsert. Ja tulge meid jälle külastama, öeldi meile. Saime veel
kingituseks suure kommikoti. Siis sõitsime Pahklasse tagasi.
Kersti K.

KÄISIME TELETORNIS
Taevaminemispühal sõitsime väljasõidule kahe auto ja bussiga. Läksime
teletorni vaatama. Sõitsime liftiga üles ja vaatasime, kas näeme teleskoobist
Soomet. Aga mina Soomet küll ei näinud. Nägin ainult merd. Pärast sõitsime
liftiga alla tagasi, seal ootas palju välismaalasi järjekorras.
Siis läksime botaanikaaeda. Seal oli väga palju taimi. Siis nägime veel valget tuvi
ja papagoid. Jalutasime ringi ja tegime pikniku. Oli ilus ilm ja see oli tore
väljasõit.
Kersti K.

LÄTI-SÕIT
Sõitsime pühapäeval koos Evelini, Johannese, Pierre´i ja Piretiga Lätisse
Rozkalni. Üks poiss näitas meile maju ja lauta. Seal olid lehmad, vasikad,
kalkunid, haned ja kanad. Järgmisel päeval käisime kive korjamas. Siis oli
teepaus. Siis korjasime kive edasi. Pärast panime kivid lillepeenarde äärde.
Tegime ka karjaaeda. Teisipäeval aitasime maasikapeenraid puhastada.
Istutasime kapsaid. Pärast käisime parditiigis ujumas.
Õhtul tegime koos Ingaga eurütmiat ja vaatasime nende eurütmiaetendust.
Kolmapäeval sõitsime rongiga Riiga. Seal käisime jalutamas. Istusime jõe ääres ja
käisime sildade peal. Riias on suur ja ilus vanalinn. Käisime suurel turul. Pärast
pidime peaaegu rongist maha jääma. Siis käisime veel ühte ilusat punast lossi
vaatamas. Lõpuks jõudsime Rožkalni tagasi. Jätsime kõigiga hüvasti ja
hakkasime õhtul hilja kodu poole tagasi sõitma.
Urmas ja Piret

ŠOTIMAA REIS
Ärkasime 30. aprilli varahommikul, et valmistuda reisiks Šotimaale. Hommik
oli külm ja lumi oli ka maas. Pierre viis meid lennujaama. Tollis pidime võtma
joped ja jalatsid ära, meid otsiti põhjalikult läbi, kuid ei leitud meilt midagi.
Esimese lennukiga lendasime Amsterdami. Sealt lendasime teise lennukiga
Glasgowsse. Amsterdamis kohtusime lätlastega. Lätist oli 5 inimest. Glasgows olid
meid ootamas 2 taksot, millega pidime sõitma New Lanarki. Kui me olime taksoga
natuke aega sõitnud, hakkas meil väga paha olemine, kuna meil ei olnud üldse
õhku, mida hingata. Siis palusime taksojuhil aknad lahti teha, et natukenegi õhku
saada ja enesetunnet parandada. Taksoga sõitsime umbes tund aega, siis jõudsime
kohale hotelli juurde , kus me pidime ööbima. Hotelli uksed olid kõik kinni ja me
pidime ootama, kuni uksed lahti tehti. Kui olime ennast sisse registreerinud,
läksime natuke linna peale kõndima ja linnaga tutvuma. Sellel õhtul läksime vara
magama, kuna olime väga väsinud.
Konverents algas järgmisel päeval. Sinna oli kokku tulnud umbes 200 inimest
üle maailma, isegi Ameerikast. Istusime suures saalis ja kuulasime, kuidas muuta
oma elu kogukonnas ja mida selleks ette võtta. Õhtul oli väga naljakas
nukunäidend “Mees, kes istutas puid”, seal sai palju naerda.
Veel toimus seal maalimine, joonistamine, laulmine, savi voolimine. Saime ka
teada selle linna ajalugu. See oli väga huvitav. Käisime muuseumis ja nägime,
kuidas elati 200 aastat tagasi. Selle linna rajas mees nimega Robert Owen. Need
majad olid kõik originaalid. Midagi ei olnud muudetud, ainult restaureeritud.
Viimasel päeval käisime ka Šoti mägede vahel jalutamas, kus nägime palju
lehmi ja lambaid mägedes kõndimas. Kõik õunapuud ja sirelid ja teised lilled
õitsesid.
Olid väga ilusad kevadised päevad.
Guido

JEVGENI ŠOTIMAA REIS
Kui mina kell 4 tõusin, tegin kardinad lahti. Margusel olid unised silmad, kui
alla tulin. Siis läksin sööma ja siis ootasin Helle majas ja siis sõitsime Männi
majja, võtsime Guido ja Katrini ka peale, Merle ka ja sõitsime Tallinna
lennujaama.
Panime kohvrid lindi peale.
Siis kontrolliti meid, passid ka.
Siis läksime bussi peale, mis
viis meid lennuki juurde.
Läksime
KLM-ga.
Siis
lendasime Hollandisse. Nägime
tervet Euroopat ülevalt. Siis
jõudsime
lennujaama.
Ja
Guidol võeti shampoon ära.
Mina pidin talle siis shampooni
laenama. Siis istusime teise
lennuki peale ümber. Oli ka
KLM.
Ma ei maganud lennuki peal. Pakuti kohvi ja natuke süüa. Siis jõudsime
Šotimaale. Ma istusin akna juures. Kui saabusime Glagowsse, oli kiirtakso juba
ootamas ja viis meid New Lanarki. Seal me läksime alguses jalutama. Teised
läksid lihtsalt ka jalutama. Õhtul magasime, me olime nii väsinud.
Järgmisel päeval meie läksime ka koosolekule. Oli joonistamine, laulmine,
maalimine. David rääkis ka alguses, mina puhkasin. Mina olin teises rühmas, seal
oli ka Gabriele. Gabriele joonistas ette ja siis ma teadsin, mida teha. Õhtul sõime
restoranis. Hommikul oli hommikusöök. Oli hea. Kui hakkasime ära minema, oli
kiirtakso juba platsis.
Tagasi sõitsime suurema lennukiga. Pidime jälle kontrollist läbi minema.
Lennukis saime süüa ja juua. Kohtusime lätlastega jälle Amsterdamis ja ütlesime
neile veel kord head aega ja läksime Tallinna lennuki peale. Lõpuks nägin ma
jälle maad. Saabusime hästi hilja, Johannes tuli meile järgi. Oli huvitav sõit.
Jevgeni

ANTSU SÜNNIPÄEV
Mul oli tore pidu. Mul käis palju külalisi. Kolm õde ja kaks venda käisid külas.
Moonika ja Agu ja nende kaks väikest last olid ka. Kahe autoga tulid.
Nad tõid suure kringli ja kooki ja palju kingitusi. Sõime salatit ja viinerit ja
torti. Pärast jalutasime ringi ja vaatasime loomi.
Ants

TÖÖD AIAS
Esimese asjana tegi Kalju traktoriga vagusid aias. Pandi maha kartul. Vova ja
Guido koos Kaljuga panid. Siis külvati maha porgand, till, oad, pastinaagid,
naeris, sibulad ja istutati porrud. Ükspäev panime kapsad maha. Kalju külvas
veel punast peeti. Siis Merle ja Veronika ja Katrin istutasid tomateid. Kalju tegi
kurgipeenardele kaared ja pani kile sinna peale.
Kõrvitsad istutasime ka juba maha. Siis tulid putukad ja hakkasid meie
kapsataimi sööma. Seda märkas Johannes. Ja siis jooksid paar inimest
tuhaämbritega põllule ja panid tuhka taimedele. Ja siis hakkasid putukatele
maitsema ka meie oad ja sibulad... Ning õhtul leidis Kalju ka juba esimesed
kartulimardikad. Nüüd tuleb järgmisel nädalal suur mardika korjamine.
Loomapeedid on ka maha pandud ja me korjasime sealt vagude vahelt palju kive
Kalju imetraktorisse, kus käru oli eespool.
Siis oleme veel korjanud taimi tee jaoks ja rohinud lillepeenraid, sest rohi
kasvab nii kiiresti.
Ilmad on väga ilusad ja soojad.
Kersti K. ja Katrin

TALLINNA VANALINNA PÄEVAD
Pühapaeval, 3. juuni hommikul sõitsime Tallinnasse Vanalinnapäevadele. Me
sõitsime bussi ja autodega. Meid oli kokku 15 inimest. Autod parkisime Balti
jaama juurde. Katrin Kirsipuu tuli meile vastu. Siis läksime vanalinna. Seal
käisime turul. Seal müüdi palju käsitööd. Mina ostsin mett ja seeliku. Siis
jalutasime veel ringi ja vaatasime ilusaid asju. Kuulasime ka kontserti. Pärast
läksime Katrin Kirsipuu koju ja sõime salatit ja vorsti ja rabarberikooki. Siis
läksime jälle Vanalinnapäevadele tagasi. Seal oli Raekoja platsil kontsert ja me
kõik tantsisime. Kell 19.00 sõitsime koju tagasi.
Piret ja Veronika

KANADE JA TEISTE LOOMADE LUGU
25 kana ja kukk olid väga õnnelikud kui nad alguses endale uue aia said. Ja
elasid seal sees rõõmsalt. Ja iga päev munesid umbes 20 muna. Sai kooki teha ja
muna praadida. See meeldis meile. Aga ühel pühapäeva hommikul ei olnud enam
kukke näha. Me hakkasime Johannese ja Eveliniga otsima ja lõpuks leidsime
põõsaste alt suled. Ja kuus kana oli ka kaduma läinud. Rebased olid kaevanud
värava alla augu ja kanad ära viinud. Oli väga kurb, aga mis teha. Siis sõitsid
Silvi, Johannes, Urmas ja Linne kolmapäeval Kohilasse uut kukke ostma. Aga
kuked olid juba ära müüdud. Ja nii ongi meil nüüd hoopis 15 uut kanapoega, kes
hakkavad alles sügisel munema. Aga kukke pole meil veel ikka.

Uued tibud elavad väikses suvilas. Ja neile ehitatakse nüüd uus aed ka.
Kaks siga ja viis põrsast on nende naabrid. Neile kõigile annan ma süüa ja
hoolitsen nende eest.
Lehmad on õues karjakoplis ja söövad rohtu. Õhtul ajame nad lüpsma ja peale
lüpsi lähevad jälle karjamaale tagasi. Kaks väikest vasikat on laudas ja nemad
saavad veel ämbrist piima. Kolm suuremat vasikat on õues ja nendele niidetakse
rohtu. Viis pulli on ka õues. Praegu võtavad Guido ja Heino sõnnikut laudast
välja. Ja Vova ja Urmas aitavad ka kaasa. Vahepeal käib Jevgeni abiks ja Susi
Merike ja Marek teeb jahu.
Rohi kasvab väga kiiresti ja seda peab tihti niitma. Valged roosid, mis me
Soomest Tapolast kingiks saime, õitsevad nii ilusasti. Lauda ümbruse peenrad on
juba nii ilusad ja saavad varsti kõik korda. Loodus on praegu väga ilus.
Malle
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