
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Käriselja küla laul 

Käriselja küla piiri ligi 
elas üks väikene Kalpuse Liidi. 
Tema aga v... sai sellest laita, 
et tal käega sisse aita. 

 
Refr.  
   :,: See laul jääb meitest pooleli 
      jääb pooleli, jääb pooleli :,: 
      jääb teiste poiste hooleli. 
 
Mäepealse kambris tuli vilkus 
taga kambris puskar tilkus 
/.../ 

 
Läbi metsa paistab pere 
mida kutsutakse Kure. 
Seal oli teenjaks Adeele 
kes jäi Sarna Sassil meelde. 
 
Viilastel aga Liine ilus neiu 
Huberg, Elmar tema peiu. 
See, kes sõitis masinaga 
ära tema lõhkus selka naha. 
 
Tonna aga õues harvad kased 
naised mõlemad on lesed. 
Ants jõi ära kõik need viinad 
teed tal Viisutisse viivad. 
 
Sõrve August, sorgus habe 
sest tal naine viks ja kabe. 
/.../ 
 
Viisuti Mihklil meel on paha  
Valli raiskab palju raha. 
Tütred tarvis mehel panna 
kaasavara pole anda. 
 
Naaser, Ants see võttis napsi 
Mariga ei saand ta lapsi. 
Mari selleks liiga vana 
seltsilisteks kukk ja kana. 
 

Paremat kätt seal paistab saun 
kus lakas magab Mari Laur. 
Ega sina muidu tema selga ei saa 
kui tema sind ei upita. 
 
Ants sai peksa, tilkus veri 
kui polnd kaasas vana Mari. 
Ise ei saand tema naist ju kandma 
peab aga poiste kätte andma. 
 
Käriselja Hindrek uhke mees 
- kuus nööpi tema kuue ees. 
Poeg aga Aadu see on tola 
ajab otsast välja möla. 
 
Ranna saunas tahke leib 
Siina nagu ratta pöid. 
Kusmini Goril kuldsed hambad 
seda aga naervad sead ja lambad. 
 
Põdralt lähen mina rahulikult 
mööda 
Kaie sauna võin ma peatuma jääda.
Kaiel on ju palju raha 
ta ei tea, mida sellega teha. 
 
Rätsep, see on vana poiss 
kes Härmani Alma juures käis. 
Ametivennad mõlemad 
öö otsa üksteist õmblevad. 
 
Lepa Ann see nägi vaeva 
muidu ta ei saa ju taeva. 
Ega see pole ainult luule, 
et see Ranna Marta ei kuule. 
 
Oru Kaarli kündis kesa 
leidis põllult kohu pesa. 
Siina aga otsis varsti seltsi, 
sest neil polnud ahjul pelti. 

Laulu teksti koostas 1933-35. a Kellmannilt pärit Aali 
Naaser, kelle ema oli Haavasalu Antsu õde. Kaasautor oli 
Arvi Kasela Sarna talust. Mõned katked laulust on aegade 
jooksul ununenud, puuduvad salmid Piiri, Kuuse, Kase, 
Kellmanni ja Haava talude kohta. Kellel on täiendusi laulule, 
siis ärge hoidke seda enda teada. 
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TÄHTSAMAD AJAMÄRGID KÄRISELJA KÜLA 
AJALOOS 

 
1734   Kerrisilla metsavahikoha esmamainimine. 
1881   kuulutab Valgu mõisa parun Theodor Baron Pilar von                    

Pilchau, et müüb Kerisilla laanes maad talukohtade 
rajamiseks. 

1922  on külas kokku loetud 21 "suitsu". 
1935  saabuvad "inimkeeli kõnelevad raudlõngad" -  telefoniliin 

Veliselt Sulule. 

 
1938 tehnikarevolutsioon. Lepa tallu soetatakse rehepeksu 

garnituur. Aasta hiljem lisandub traktor "Fordson". 
1939 küla suuruseks on 448,8 ha. 
1943 suvel küla läbinud Vene väed joovad tühjaks   
 teeäärsed kaevud. 
1944-47  segaste olude tõttu on sunnitud end metsas varjama 

Käriselja küla meestest: Viktor Pajula (Ranna); Boriss 
Orumets (Oru); Arno Saaver (Laane); Evald Valdmets 
(Kuuse); Harald, Erich ja Aksel Viisut (Hiireoja); Martin 
Viisut (Viisuti); Ants Tonna ja Albert Altjõe (Tonna). 

 

1946 tuuakse külasse  elekter Põdra ja Uduna jõududega. Valgu 
Elektriühisuse koosseisus ehitati kõrgepingeliin Kasti -
Valgu, Valgu alajaam ja madalpingeliin Valgust Käriselja 
külla. 

1949   uus võim loob külas "Sulevi" kolhoosi. Esimeheks 
Ilmar Vaarmann Põdra talust, arveametnik Aadu                    
Hindrov Kärissilla talust. Kolhoosis on sel aastal 62 paari 
töökäsi vanuses 11 – 63 eluaastat  ja üheksa kuuga tehakse 
8763,23 normipäeva. Keskmiselt 141,34 normipäeva 
inimese kohta. 

 
1949 Sulu küla talud: Hiireoja, Võsametsa ja Uduna  
 (kuni 1937 Aksenovka), liidetakse "Sulevi"   
 kolhoosi ja Käriselja külaga. 
1952   võõrvõimu veretöö küla maadel; Ranna heinamaal, 
 metsameeste punkris, tapetakse Aglaida Puumets 
 Kirna küla Luiste talust. 
1955  süvendatakse küla "tuiksoont" - Karvoja ja Kärissilla  

I peakraavi. Enne seda surus kevadine suurvesi Ranna ja 
Haava talus sängi alla. 

 

1959 külas elab 65 inimest.  
1962 maasse pannakse esimesed salatorud liigvett suunama. 

Kuuse - Piiri maaparandusobjekt. 
1963 küla "peamagistraal" - Velise-Haimre tee - saab 

kruusakatte. Teetammi läheb materjal koorem koormas 
kinni, kaks rida kõrvu. 

1965 Ranna uue elumaja ehitus. 
1981 Esimene küla kokkutulek.Osalejaid 70. Mõtte algatajad  
 ja läbiviijad Arvi Kasela ja Viktor Pajula.  
1984 Kellmanni uude elumajja kolitakse sisse. 
1986 14. juunil II küla kokkutulek. 104 osavõtjat. 

 
1989 külas taastub üks "suits". Enn Talinurm toob 
 lüpsikarja Sõrve tallu. 
1991 29. juunil III küla kokkutulek. Osavõtjaid 91. 
1994 Valgu sohvoosi viimased külvid küla maadel. 
1996 II Ülestõusmispühal toob Karl Paimre Veski küla 
 Mäe talu maadelt kohale kivi, millele Lepa talu 
 väimehe Endel Põldsalu kavandi järgi raiub teksti 
 Aksel Viisut Hiireojalt. Külarahva ühisel jõul 
 tekib mõnus koht, kus kokku saada. 
1996 20. juulil IV küla kokkutulek. Osavõtjaid 102. 
1997 külas elab 27 inimest. 
2000 lõpetab tegevuse 65 aastat küla läbinud ja rahvast 
 teeninud telefoniliin. 
2001 märtsis on külas 17 alalist elanikku….. 
 

Külaelanike meenutuste ja Sillaotsa Talumuuseumi 
arhiivandmete põhjal sündmused kronoloogilisse järjekorda 
pannud   JÜRGEN KUSMIN 


