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Hea Kiili valla elanik!Hea Kiili valla elanik!
Kiili vallavolikogu hariduse-, kultuuri-, Kiili vallavolikogu hariduse-, kultuuri-, 
sotsiaal- ja külaelukomisjon kutsub juu-sotsiaal- ja külaelukomisjon kutsub juu-
beliaasta raames osalema beliaasta raames osalema konkursil konkursil 
“Kiili külad korda” 2018“Kiili külad korda” 2018..
2018. aastal tähistab Eesti Vabariik 2018. aastal tähistab Eesti Vabariik 
oma 100. sünnipäeva ning Kiili vald 25. oma 100. sünnipäeva ning Kiili vald 25. 
sünnipäeva. Nende sündmuste vääri-sünnipäeva. Nende sündmuste vääri-
kaks tähistamiseks kutsume kõiki kaks tähistamiseks kutsume kõiki Kiili Kiili 
valla asumeidvalla asumeid ja aktiivseid elanikke  ja aktiivseid elanikke 
üles oma kodukanti korda ning ilusa-üles oma kodukanti korda ning ilusa-
maks tegema. Kas lähiümbruses asuv maks tegema. Kas lähiümbruses asuv 
park vajaks koristamist või võiks ko-park vajaks koristamist või võiks ko-
duküla kaunistamiseks näiteks lilli is-duküla kaunistamiseks näiteks lilli is-
tutada? Või soovite oma kodukanti hoo-tutada? Või soovite oma kodukanti hoo-
piski midagi uut luua? Kõigi vahvate piski midagi uut luua? Kõigi vahvate 
mõtete ja ideede teostused on teretul-mõtete ja ideede teostused on teretul-
nud osalema!nud osalema!
Oma ümbritsevat elukeskkonda pare-Oma ümbritsevat elukeskkonda pare-
maks tehes teeme üheskoos juubeliaas-maks tehes teeme üheskoos juubeliaas-

taks kingituse ka Kiili vallale! taks kingituse ka Kiili vallale! 
Konkurss kestab Konkurss kestab 1. maist 1. augustini 1. maist 1. augustini 
2018.2018.
Konkursil osalemiseks palume teosta-Konkursil osalemiseks palume teosta-
tud konkursitöö tutvustus koos fotode-tud konkursitöö tutvustus koos fotode-
ga edastada ga edastada e-maili teele-maili teel hiljemalt 1.  hiljemalt 1. 
augustiks aadressil maarika.nimmo@augustiks aadressil maarika.nimmo@
kiilivald.ee.kiilivald.ee.
Konkursi tulemused tehakse teatavaks Konkursi tulemused tehakse teatavaks 
ning autasustamine toimub ning autasustamine toimub Kiili valla Kiili valla 
juubeli tähistamisel augustis 2018juubeli tähistamisel augustis 2018..
Lisaks on soovi korral võimalik oma Lisaks on soovi korral võimalik oma 
konkursitöö teha ka Eesti Vabariik 100. konkursitöö teha ka Eesti Vabariik 100. 
juubeliaasta kingitusena, tingimused juubeliaasta kingitusena, tingimused 
on leitavad veebilehel on leitavad veebilehel www.ev100.ee.www.ev100.ee.

Aktiivset osavõttu ootama jäädes, HKSK Aktiivset osavõttu ootama jäädes, HKSK 
komisjoni nimel Maarika Nimmo, ko-komisjoni nimel Maarika Nimmo, ko-
misjoni esimeesmisjoni esimees

 Aastal 2014 tegid kohalikud 
elanikud valmis Nabala-Paekna 
matkaraja, mis tutvustab Naba-
lakandi külade (Paekna, Nabala, 
Kurevere, Piissoo) aja- ja kodu-
lugu muinasajast kuni 2. maail-
masõjani (www.luigekandikes-
kus.ee/kylalisele).

2018. aastal tähistasime raja 
ja ligipääsu Möllu (rahvasuus ka 
Möll) allikale.

Meie esivanemad pidasid al-
likat pühaks, ka tänapäeval on 
oluline pühades paikades liiku-
da osata, loodust ja metsa aus-
tada ja armastada. 

Möllu allikas asub Na-
bala-Tuhala looduskaitseala 
sihtkaitsevööndis, karstialal. 
Möllu allikas asub Kose valla ja 
Rapla maakonna piiril metsa-
massiivis. Andmebaasi EELIS 
andmetel moodustavad Möllu 
allika 2 kõrvuti asetsevat allika-
lehtrit, millest idapoolsemast 
väljub maaliline umbes 10 cm 
veesügavusega oja. Idapoolse al-
likalehtri läbimõõt on 2–3 m, 
läänepoolsemal ca 5 m, sügavus 
ei ole teada.

Sõmerlased tähistasid ligipääsu 
Möllu allikale

Allikaid ümbritseb soine la-
gendik, mis kunagi on olnud ka-
he talu heinamaa. Allikas on 
tõenäoliselt seotud lõhelise 
karstisüsteemiga.

Möllu allikas on metslooma-
de-lindude joogikoht, samuti 
südamerahupaik külastajale, 
siin ei ole vaja kiirustada. 

Kuidas allikani jõuda? Riigi-
maanteelt 11115 Sõmeru külas 
viitab silt Möllu suunas (Tam-
miku tee) ning sealt omakorda 
u 1 km pärast metsaveoteele, 
millel veidi alla 2 km liikudes 
jõuame väikese oja kaldale. Oja 
kulgu järgides jõuadki Möllu al-
likale. 

Rahvasuus on Möllu 
allikaga seotud mit-
meid legende, millest 
tuntuim on seotud ra-
hapajaga, mis allika 
põhjas peidus.

MTÜ Sõmerlased jõududega 
paigaldasime teele ja allikale in-
fotahvlid ning tähistasime Möl-
lu allikale viiva rajakese metsas 
värvimärgistusega. Möllu alli-
kale jõudmiseks ja taas teele 
naasmiseks tuleb läbida umbes 
1,6 km.

Rada asubki metsa sees, see 
on suurematest takistustest ja 
okstest puhastatud, aga loodus-

lik pinnas eeldab külaliselt ikka 
kummikuid ja metsas liikumi-
seks sobivat riietust. Ja mõistust 
ning lahtiseid silmi – märka pu-
nast tähistusmärki puudel, nii 
jõuad kohale. 

Rahvasuus on Möllu allikaga 
seotud mitmeid legende, millest 
tuntuim on seotud rahapajaga, 
mis allika põhjas peidus. Raha-
paja kättesaamise lugu koduloos 
on värvikalt kirjeldanud Ma-
ri-Ann Remmel põhjalikus raa-
matus “Vennaste ja vete vald. 
Nabala kohalood”. 

Keda tänada tuleb? Eks kõi-
gepealt keskkonnaametit ja 
RMK kooskõlastuse eest. Ning 
omasid, kes tegid – Kaupo 
Kaupmeest, Heigo Amorit, Er-
vin Bernhardti, Avo Lendi, Juu-
li ja Urmas Nemvaltsi, Kristi 
Sökki, Iirika Thomsonit ja kõiki 
lapsi, kes innukalt kaasa lõid. 
Ning nagu ikka tuli kaasa koer 
Lotte.

Metsas toimetasime kahel 
korral – maipühade talgute ajal 
puhastasime raja okstest ning 
juuni alguses said paika viidad 
ja infotahvlid.

Kutsume loodust väärtusta-
vaid inimesi Möllu allikale ja 
sellega meie kaunile põlisloo-
dusele oma külaskäiguga aus-
tust avaldama. | Katrin Martin-

son, Sõmeru külavanem Allikale ligipääsu tähistamine sõmerlaste poolt.
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