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O

n jaanuar – aastal 2018.
Kui siiani olid Põhja-Sakala vallal volikogu ja vallavalitsus, siis 1. jaanuarist alustas tööd ka
ametiasutus Põhja-Sakala vallavalitsus. Enamik ametija töökohtigi on tänaseks täidetud. Viimastel detsembripäevadel kolisid Põhja-Sakala vallavalitsuse ametnikud
ja töötajad ruumidesse, kus nende töö edaspidi toimuma hakkab. Täpsema info leiate käesolevast lehest.
Põhja-Sakala vallamaja asub Suure-Jaanis aadressil
Lembitu puiestee 42, Kõo teenuskeskus asub endises
Kõo vallamajas, Võhma teenuskeskus endistes Võhma
linnavalitsuse ruumides ja Kõpu teenuskeskus Kõpu
külastuskeskuse hoones.
Volikogu tegi detsembrikuu istungil otsuse, et
Põhja-Sakala valla ajalehe nimeks saab Leole. See
nimi sobib päris hästi valla nimega. Oli ju Leole linnus Sakala põhjaosas. Henriku Liivimaa kroonikas
nimetatakse seda Lembitu linnuseks, mida kutsutakse
Leole. Suure tõenäosusega asus see linnus Lõhavere
linnamäel. 800 aasta tagusest ajast on inspiratsiooni
saadud mitmetele asjadele ja üritustele nime panemisel. Juba rohkem kui nelikümmend aastat peetakse
siinkandis Lehola-Lembitu mänge, Olustvere segakoor kannab nime Lehola, Põhja-Sakala vallamajagi
asub tänaval, millel nimeks Lembitu puiestee. Kas
teadsite, et Lembitu tänav või puiestee on kümnes Eestimaa linnas-alevikus? Suure-Jaanile lisaks
Viljandis, Tallinnas, Tartus, Pärnus, Võrus, Rakveres,
Tapal, Türil ja Sondas. Lehola tänavat või teed on
Eestis seitse.
Ajalehematerjale oodatakse edaspidi eelneva kuu
26. kuupäevaks aadressil leole@pohja-sakala.ee. Infot
saab telefonil 435 5433. Leole materjalide kokkupanemisega tegeleb teabespetsialist. Vallavalitsus on vastu
võtnud ka uue hinnakirja lehes reklaami ja kuulutuste
avaldamiseks. Allasutuste ja MTÜde infokuulutused
avaldatakse tasuta. Üritustest eelteatamisel tuleks
arvestada, et leht jõuab postkastidesse kuu esimese
nädala lõpus – veebis saab lehte lugeda juba kuu
esimesel-teisel tööpäeval.
Põhja-Sakala vallavalitsuse
töö rööbastele seadmine võtab
veel hulga energiat, milleks
kõigile jõudu ja mõistust!

Põhja-Sakala vallavalitsuse ametnikud ja töötajad
ning nende kontaktid ja vastuvõtuajad

Ilusat 2018. aastat!

Kui ei ole kirjas mõnd teist kohta, siis leiate ametniku vallamajast, mis asub Suure-Jaanis aadressil Lembitu
puiestee 42.

LEILI KUUSK

Kõpu teenuskeskus asub Kõpu külastuskeskuse hoones (Tipu tänav 1 Kõpu alevik), Kõo teenuskeskus endises Kõo
vallamajas (Kõo küla), Võhma teenuskeskus endise Võhma linnavalitsuse ruumides (Tallinna tänav 15 Võhma).

leili@suure-jaani.ee

Hea vallarahvas!
Üks tegus aasta on jälle
möödunud. See aasta jääb
märkima meie valla ühinemise muresid ja valusid,
aga veel rohkem rõõmu
tehtust ja kordaläinust.
Nüüd on aeg asuda
tegema tööd, mis ootab
omavalitsust ees uues ja
palju suuremas – nii territooriumilt kui rahvaarvult
– vallas. Peame tagama
selle, et meie valla elanikud saaksid kvaliteetseid
teenuseid ja et need oleksid kättesaadavad kõigile.
Uues omavalitsuses
on ametnikel võimalik
rohkem spetsialiseeruda
ja olla oma valdkonnas
tublid asjatundjad. Lisaks

vallakeskusele Suure-Jaanis jäävad tööle ka teenuskeskused Kõos, Kõpus ja
Võhmas, kus on võimalik
saada abi sotsiaalküsimustes ning vahetada infot
teenuskeskuse spetsialistiga, kes teisisõnu on sekretäri eest. Piirkondades
on ametis ka juhid, kes
aitavad kohalikke muresid
vallavalitsusse viia ning
vastutavad kohaliku elu
koordineerimise eest.
Saabunud aasta on
eriline selle poolest, et
palju energiat kulub meie
piirkondade koostöö arendamisele, ühiste traditsioonide loomisele ning
uute kordade ja määrus-

Leole hinnakiri

Vallavanem
Tõnu Aavasalu
II korrus tuba 204
435 5430, 520 9751
vallavanem@pohja-sakala.ee
tonu.aavasalu@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt T 9–12 või eelneval kokkuleppel

1. Reakuulutus kuni 200 tähemärki:
eraisik 2 eurot;
ettevõtja 5 eurot.

Piirkonnajuht Kõpus
Kärt Linder
Kõpu teenuskeskus
439 6636, 5380 3282
kart.linder@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt K 9–12, 13–16

2. Reklaamkuulutus 9x5 cm:
valmiskujundatud 15 eurot;
koos kujundamisega 20 eurot.
3. Valimis- või muu reklaam 1/2 A2 poognat
(2 A3 lehekülge) 800 eurot.

Piirkonnajuht Kõos ja Võhmas
Tarmo Riisk
Kõo teenuskeskus ja
Võhma teenuskeskus
521 5310
tarmo.riisk@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
IT-spetsialist
Marko Reimann
528 3695
marko.reimann@pohja-sakala.ee

te väljatöötamisele. See
on hea võimalus õppida
üksteiselt ja võtta aluseks
parimad lahendused.
Kõige tähtsam on ikka
meie oma inimene, kelle
pärast me olemas oleme ja
kelle nimel me tööd teeme.
Väga oluline on kuulata
inimeste muresid, neid
mõista ja võimaluste piires
aidata õigeid lahendusi
leida. On oluline, et iga
inimene meie vallas saaks
end hästi tunda, et oleksid
tagatud vajalikud teenused, meeldiv elukeskkond
ja kodulähedane töökoht.
Seda kõike ei saa teha
kohalik omavalitsus üksinda, seda saame teha

Avalike suhete spetsialist
Leili Kuusk
II korrus tuba 211
435 5433, 526 9089
leili.kuusk@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt E 9–11 või eelneval kokkuleppel
Teabespetsialist
Angela Härm
II korrus tuba 211
435 5433, 5342 8717
angela.harm@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt E 9–12, 13–16
Kultuurispetsialist
Evelyn Härm
II korrus tuba 210
435 5443
evelyn.harm@pohja-sakala.ee
Haridusspetsialist
Liivi Lindemann
II korrus tuba 210
435 5443, 512 1637
liivi.lindemann@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt T 9–11 või eelneval kokkuleppel

vaid üheskoos kõigi seltside, asutuste, ettevõtete ja
heade inimestega.
Ilusat uut aastat ja
meeldivat koostööd!

Vallavanem

TÕNU AAVASALU

Arendus- ja hankespetsialist
Tiiu Umal
III korrus tuba 309
435 5435, 534 20340
tiiu.umal@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt K 9–12, 13–16
Spordi- ja noorsootööspetsialist
Mati Adamson
Nurme 5 Suure-Jaani
437 1382, 503 9071
mati.adamson@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt T, N 9–12, 13–16
VALLAKANTSELEI
Vallasekretär
Veronika Ling
II korrus tuba 203
435 5436
veronika.ling@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt E, N 9–12, 13–16
Vallasekretäri abi
Kristi Laane
II korrus tuba 206
435 5437, 5646 9762
kristi.laane@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt K 9–12, 13–16 Järgneb lk 3
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Põhja-Sakala Vallavolikogus
21.12.2017
Moodustati kolmeliikmeline Põhja-Sakala vallavolikogu
alatine revisjonikomisjon: esimees Siim Avi, aseesimees Taivo
Lehesmets ja liige Kaiti Vindi;
kehtestati Võhma linna 2017. aasta lisaeelarve;
muudeti Kõpu vallavolikogu 10.10.2017 otsust nr 18
„Munitsipaalvara soetamine“ ning lisati otsusesse maa
ostuhind;
kehtestati eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse
määramiseks;
kehtestati Põhja-Sakala valla sotsiaaltoetuste kord ja määrati
2018. a toetuste suurused;
kehtestati Põhja-Sakala vallas maamaksumääraks 2,5
protsenti maa maksustamishinnast aastas ning põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja
loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0 protsenti maa
maksustamishinnast aastas;
volitati Põhja-Sakala vallavalitsust lahendama kõiki ehitusseadustikuga, planeerimisseadusega ning ehitusseadustiku
ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku
omavalitsusorgani pädevusse antud küsimusi, mis muu
õigusnormi kohaselt ei ole volikogu pädevuses;
volitati Põhja-Sakala vllavalitsust lahendama mitmeid lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud
küsimusi;
volitati Põhja-Sakala vallavalitsust lahendama mitmeid
lasteasutuse, kooli ja huvikooli pidaja pädevusse antud
küsimusi;
volitati Põhja-Sakala vallavalitsust täitma riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjas nr 52 „Hajaasustuse programmi
2017. a programmdokument“ nimetatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesandeid;
volitati Põhja-Sakala vallavalitsust lahendama mitmeid
maakatastriseaduses sätestatud küsimusi;
volitati Põhja-Sakala vallavalitsust lahendama mitmeid
kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses 1 sätestatud
küsimusi;

volitati Põhja-Sakala vallavalitsust andma kohaliku omavalitsuse nõusolekut vee erikasutusloa taotlusele;
määrati ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise
ettepaneku koostajaks Põhja-Sakala vallavalitsuse maa- ja
teedespetsialist;
tunnistati kehtetuks 8 aegunud volitusi sisaldavat määrust;
otsustati Põhja-Sakala vallavalitsuse poolt välja antava
ajalehe nimeks Leole;
otsustati Põhja-Sakala valla lipu ja vapina kasutada
ajaloolisi Suure-Jaani linna lippu ja vappi;
kinnitati 1. septembrist 2018 Põhja-Sakala valla lasteaedades lastevanemate poolt kaetava osa määraks, millega
lapsevanemad osalevad lasteaia eelarve kulude katmisel, 5
protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.
Kui perest käib valla lasteaias kaks või enam last, on pere
vabastatud lastevanemate poolt kaetava osa tasumisest alates
teisest lapsest. Lastevanemate osa määra õppeaasta kestel ei
muudeta, kuigi Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäär võib kalendriaasta algul muutuda. Igal aastal võetakse
uus palga alammäär aluseks 1. septembrist kuni järgmise
aasta 31. augustini;
otsustati omandada kokkuleppehinnaga Lõhavere külas
asuva Kõidama-Lõhavere tee T1 katastriüksus (katastritunnus 61501:001:0029, suurusega kokku 1677 m²), mis on
kinnisturegistriosa nr 3139 koosseisus;
otsustati võõrandada enampakkumise korras korteriomand
asukohaga Võhma linnas Veski tn 9-33 (registriosa number
1018339, katastritunnus 91201:001:2080, korteri üldpind 47,3
m2) alghinnaga 2500 eurot;
otsustati nimetada 1. jaanuarist 2018. a Põhja-Sakala
vallavalitsuse palgalise liikmena ametisse Kõo ja Võhma
piirkonnajuht Tarmo Riisk ning määrata tema põhipalgaks
1700 eurot kuus.
Vabandan, et kiirustamise tõttu jäi toimetajal märkamata, et
eelmises lehes jäid välja vahetamata volikogus 30. novembril
otsuste eelnõudesse tehtud parandused ja täiendused. Otsused
siinkohal uuesti:

Kehtestati määrus „Hüvituse, töötasu ja tasu määramine“,
millega määrati volikogu esimehe hüvitus 700 eurot kuus,
vallavanema töötasu 2800 eurot kuus ning tasud: volikogu
liikmetel 30 eurot istung, volikogu komisjonide esimeestel
40 eurot ja liikmetel 25 eurot koosolek, vallavalitsuse välisliikmetel (vallast palka mitte saavad isikutel) 20 eurot istung,
vallavalitsuse komisjonide esimeestel 40 eurot ja välisliikmetel 20 eurot koosolek;
muudeti Põhja-Sakala vallavolikogu 16.11.2017 otsuse nr
3 punkti 1.3 ning määrati Võhma linnavolikogu esimehele
Leida Kullale makstava hüvitise suuruseks 3806,88 eurot;
loeti esimest korda Võhma linna 2017. aasta lisaeelarvet;
kinnitati Põhja-Sakala vallavolikogu alatiste komisjonide
koosseisud: haridus- ja kultuurikomisjon: esimees Jüri
Hansen, aseesimees Hermann Kalmus ja liikmed Kätlin
Kink, Anneli Kundla, Madis Randaru, Tambet Sova, Kuuno
Tiitus; eelarve- ja majanduskomisjon: esimees Lembit Kruuse,
aseesimees Kersten Kattai ja liikmed Kuldar Kipper, Aare
Kolk, Taivo Lehesmets, Jüri Sulg, Ago Vingissar; piirkondliku
arengu komisjon: esimees Aino Viinapuu, aseesimees Sergei
Vassiljev ja liikmed Evelyn Härm, Kaja Leppik, Eda Pulla, Kalev Sengbusch, Reiko Sülla; sotsiaalkomisjon: esimees Anneli
Siimussaar, aseesimees Eve Soopa ja liikmed Tiit Kruusimäe,
Elle Leis, Aire Levand, Romeo Mukk, Malle Vaher;
nimetati esindajad valla munitsipaalkoolide hoolekogudesse: Kirivere kooli Hermann Kalmus, Kõpu põhikooli Aare
Kolk, Olustvere põhikooli Jüri Sulg, Suure-Jaani gümnaasiumi ja Suure-Jaani kooli Arnold Pastak, Võhma kooli ja
Võhma muusikakooli Anneli Siimussaar;
lubati Võhma linnavalitsusel võtta investeerimislaenu Võhma linna tänavate täiendavaks remondiks ning AS Võhma
ELKO aktsiakapitali suurendamiseks vajalikuks investeeringuks kuni 151 140 eurot tagasimaksetähtajaga 10 aastat,
tagasimakse algusega alates 2018. aastast ning reﬁnantseerida Võhma linna olemasolevad laenud: laenulepingute
2015010392 tagasimakse perioodi 5-lt aastalt 10-le, lepingu
2017014250 tagasimakse perioodi 3-lt aastalt 10-le aastale.

Suure-Jaani Vallavalitsuses
05.12.2017
Kinnitati Suure-Jaani gümnaasiumi ja Suure-Jaani gümnaasiumi huvikooli hoolekogu liikmeteks Arnold Pastak, Rihet
Aver, Kärt Kaljaspolik, Riina Hunt, Vahur Vingisaar, Gerli
Aas, Ave Vendelin, Tiina Randaru, Sirelin Märtens, Sandri
Land, Kerli Pelt ja Robin Lepik.
määrati Ülde k asuva Ornu-Peedi katastriüksuse jagamisel
tekkinud uute katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed;
eraldati Suure-Jaani valla 2017. a eelarves olevast reservfondist Suure-Jaani koolile 2508 eurot uue saalipesumasina
ostmiseks;
eraldati Suure-Jaani valla 2017. a eelarve tegevusalalt
„Seltsitegevus“ ühekordset toetust MTÜle Olustvere Maanaiste Selts 200 eurot ühingu 20. aastapäeva tähistamiseks;
kiideti heaks Suure-Jaani valla hajaasustuse programmist
toetuse saaja projekti „Kuhjavere küla Tire talu sissesõidutee
remont” aruanne koos täitmise eelarvega;
anti Suure-Jaani vallavalitsusele (ametiasutusele) luba väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart;
moodustati Põhja-Sakala vallavalitsuse ajutine teenistujate
värbamise ja valiku komisjon koosseisus: vallavanem Tõnu
Aavasalu – komisjoni esimees; Kõo vallasekretär Aino Rebane; Kõo vallasekretäri abi Kristi Laane; Kõpu vallasekretär
Sirje Ojalo; Suure-Jaani vallasekretär Veronika Ling; Võhma
linnasekretär Siiri Voll. Lisaks kutsutakse komisjoni töös
osalema: sotsiaalosakonna teenistujate värbamisel ja valikul
Aave Toomsalu; majandus- ja rahandusosakonna teenistujate
värbamisel ja valikul Kalevi Kaur;
moodustati Põhja-Sakala vallavalitsuse ajutise komisjonina
Võhma linna koolivõrgu korrastamise projektimeeskond
koosseisus: Kalevi Kaur – komisjoni esimees; Tõnu Aavasalu;
Avo Põder; Tarmo Riisk; Tiiu Umal; Kristel Vahtra;
nimetati MTÜs Viljandimaa Ühistranspordikeskus PõhjaSakala valla liikmeõigusi teostavaks isikuks Suure-Jaani
vallavalitsuse majandus- ja ehitusosakonna juhataja Are Aua;
anti välja Põhja-Sakala vallavalitsuse tänukiri Liia
Viigand’ile südamega tehtud töö eest ning seoses 60. sünnipäevaga;
kooskõlastati ASi Suure-Jaani Haldus vee erikasutusloa
nr L.VV/325616 muutmise otsus ja loa eelnõud vastavalt
esitatud materjalidele;
anti nõusolek Suure-Jaani vallavalitsuse majandus- ja ehitusosakonnale väljastada kasutusluba Karjasoo k Mart Saare
majamuuseumi kinnistul (kü 75901:005:0046) ümberehitatud
Mart Saare majamuuseumi kasutusele võtmiseks;

anti nõusolek Suure-Jaani vallavalitsuse majandus- ja ehitusosakonnale väljastada ehitusluba Vastemõisa k asuvale
Muraka kinnistule (kü 87001:002:0710) üksikelamu püstitamiseks.
otsustati kehtestada alates 1. jaanuarist 2018 valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide kvaliﬁkatsiooninõuetele
vastavate õpetajate palga alammäära suuruseks täistööajaga
töötamise korral 978 eurot kuus.
12.12.2017
Kinnitati Võhma linna eelarvest makstava lasteaia toidurahatoetuse suuruseks novembrikuus 14 lapse eest kokku
272,80 eurot;
määrati Lõhavere k Tööstusala, Suure-Jaani linnas Jaama tn
36, Kildu k Mäe, Punakülas Ramsi ja Jaska k Rehtla katastriüksuste jagamisel moodustatud uutele katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarbed;
anti nõusolek vee erikasutusloa taotlemiseks Ivaski k asuva
Vastemõisa oja VEE1140700 paisutamiseks Kivistiku paisul;
määrati valla koolide õpilaskoha tegevuskulude arvestuslik
maksumus 2018. aastal, mis ühes kuus on Kirivere koolis
167,70; Kõpu põhikoolis 87; Olustvere põhikoolis 94,96;
Suure-Jaani koolis (koos Suure-Jaani gümnaasiumiga) 108,80;
Suure-Jaani kooli Sürgavere tegutsemiskohas koos lasteaiaga
237,28; Suure-Jaani kooli Tääksi tegutsemiskohas koos lasteaiaga 235,88; Suure-Jaani kooli Vastemõisa tegutsemiskohas
100,26 ja Võhma koolis 156 eurot;
määrati valla koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite
arvestuslik maksumus 2018. aastal, mis ühes kuus on Kirivere
Kooli lasteaias Tähekild 273,94; Kõidama lasteaias Traksik
294,53; Kõpu lasteaias 306; Olustvere lasteaias Piilu 261,50;
Suure-Jaani lasteaias Sipsik 244,35; Vastemõisa lasteaias
Päevalill 314,45 ja Võhma lasteaias Mänguveski 255 eurot;
määrati teenustasu suurus väljaspool valda elavatele õpilastele 2018. aastal, mis ühes kuus on Suure-Jaani huvikoolis
58,43 ja Võhma muusikakoolis 142 eurot;
lubati Suure-Jaani vallavalitsuse majandus- ja ehitusosakonnal väljastada ehitusluba Vihi k Vainu kinnistul (katastritunnus 75901:002:0105) asuva abihoone laiendamiseks;
määrati Koksvere k Viljakuivati kinnistul (katastritunnus
35701:001:0137) teravilja põrandalao hoone ja teravilja vastuvõtuhoone ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
lubati Kõo vallavalitsusel väljastada kasutusteatis Koksvere k Gaasijaama kinnistul (katastritunnus 35701:001:0111)
püstitatud juhtimiskeskuse hoone kasutusele võtmiseks;

kinnitati Võhma linna eelarvest makstava lasteaia toidurahatoetuse suuruseks novembrikuus 14 lapse eest kokku
272,80 eurot.
15.12.2017
Moodustati Põhja-Sakala vallavalitsuse alatine sotsiaalkomisjon koosseisus Kärt Linder – komisjoni esimees; Piret
Jukk; Maie Käba; Eveli Lilleoja; Eda Nodapera; Tarmo Riisk;
Marlen Silm; Aave Toomsalu;
nimetati viieks aastaks ASi Võhma ELKO nõukogu liikmeks
Tarmo Riisk;
lubati Kõo vallavalitsusel väljastada kasutusluba Koksvere
külas Gaasijaama kinnistul (katastritunnus 35701:001:0111)
püstitatud segamismahuti, garaaži, kahe kääriti ja silohoidla
kasutusele võtmiseks;
tutvuti Võhma linna raamatupidamise auditeerimise hinnapakkumistega ja auditi tegijaks KPMG Baltics OÜ;
tutvuti Suure-Jaani vallamaja puhkeruumi ehitus-laiendustööde hinnapakkumisega ja otsustati tellida tööde tegemine
OÜlt Arbeko maksumusega 6717 eurot.
19.12.2017
Otsustati määrata ja maksta Kõo valla eelarvest toimetulekutoetust 7 perele kokku 1105,09 eurot, vajaduspõhist peretoetust 6 perele kokku 495 eurot, täiendavaid sotsiaaltoetusi
8 perele kokku 1004,41 eurot;
otsustati määrata ja maksta Võhma linna eelarvest ühekordset toetust ühele isikule 45 eurot ja küttetoetust kahele
isikule 160 eurot;
otsustati välja anda Põhja-Sakala vallavalitsuse tänukiri
Mai Ennole tunnustusena südamega tehtud töö eest eakatega
Võhma päevakeskuses;
nimetati ASi Suure-Jaani Haldus nõukogu liikmeteks viieks
aastaks Jaan Jaska, Madis Randaru ja Olavi Udam ning otsustati maksta alates 1. jaanuarist 2018 tasu nõukogu esimehele
200 eurot kuus ja nõukogu liikmetele 80 eurot kuus;
nimetati 1. jaanuarist 2018 viieks aastaks sihtasutuse Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus nõukogu liikmeks Andres Vinni;
muudeti Suure-Jaani kultuurimaja alaeelarvet;
anti kahele jäätmevaldajale nõusolek Suure-Jaani valla
korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks;
otsustati Suure-Jaani valla eelarvest maksta ühekordset
toetust majanduslikult raskes olukorras olevale 40 perele
kokku 2593 eurot;
määrati Serukülas asuva Vana-Marguse katastriüksuse
uueks koha-aadressiks Ojaääre;
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Põhja-Sakala vallavalitsuse ametnikud ja töötajad ning nende kontaktid ja vastuvõtuajad
Algus lk 1

Jurist
III korrus tuba 309
435 5441
Sekretär-asjaajaja
Aili Adamson
II korrus ruum 201
435 5444
pohja-sakala@pohja-sakala.ee
info@pohja-sakala.ee
aili.adamson@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt E–R 9–12, 13–16
Spetsialist
Aino Rebane
Kõo teenuskeskus
437 8530, 520 4730
koo@pohja-sakala.ee
aino.rebane@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt E 10–12, 13–16, T–R 9–12, 13–16
Spetsialist
Kadi Soolo
Kõpu teenuskeskus
439 6622
kopu@pohja-sakala.ee
kadi.soolo@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt E 10–12, 13–16, T–R 9–12, 13–16
Spetsialist
Siiri Voll
Võhma teenuskeskus
437 7212, 437 7228, 5345 0967
vohma@pohja-sakala.ee
siiri.voll@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt E 10–12, 13–16, T–R 9–12, 13–16
MAJANDUS- JA RAHANDUSOSAKOND
Osakonnajuhataja
Kalevi Kaur
III korrus tuba 310
435 5449, 5308 0231
kalevi.kaur@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt E 13–15, N 10–12 või
eelneval kokkuleppel

Keskkonnaspetsialist
Kärt Linder
III korrus tuba 301
435 5431, 5380 3282
kart.linder@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt R 9–12, 13–16

Pearaamatupidaja
Elle Tints
III korrus tuba 307
435 5446
elle.tints@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt E–R 9–12, 13–16

Sotsiaaltööspetsialist
Eveli Lilleoja
Võhma teenuskeskus
437 7062, 5919 4496
eveli.lilleoja@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt E 10–12, 13–16, T, N 9–12

Ehitusspetsialist
Avo Põder
III korrus tuba 301 – E, K
Võhma teenuskeskus – T
435 5431, 514 8685
avo.poder@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt E, K 9–12, 13–16; T 9–12

Vanemraamatupidaja
Anu Lõhmus
III korrus tuba 307 – E, N
Kõo teenuskeskus – T, K, R
435 5446, 437 8548 (Kõo), 511 8342
anu.lohmus@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt E–R 9–12, 13–16

Sotsiaaltööspetsialist
Piret Jukk
Kõo teenuskeskus
437 8538, 5855 9980
piret.jukk@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt E 10–12, T, R 9–12, N 9–12, 13–16

Planeeringuspetsialist
Kaja Notta
III korrus tuba 301
435 5431, 510 6794
kaja.notta@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt E 9–12, 13–16, N 9–12

Raamatupidaja
Kersti Bernhardt
III korrus tuba 306
435 5442
kersti.bernhardt@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt E–R 9–12, 13–16

Registripidaja
Sirje Aua
III korrus tuba 301
435 5431
sirje.aua@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt T, K 9–12, 13–16

Raamatupidaja
Sirje Türk
III korrus tuba 306
435 5432
sirje.tyrk@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt E–R 9–12, 13–16

Maa- ja teedespetsialist
Rein Vahtra
III korrus tuba 302
435 5445, 5397 5311
rein.vahtra@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt K 9–12, 13–16

Raamatupidaja
Sirje Ojalo
III korrus tuba 306
435 5432
sirje.ojalo@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt E–R 9–12, 13–16

Ühistranspordi- ja teedespetsialist
Are Aua
III korrus tuba 302
435 5445, 514 9195
are.aua@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt T 9–11 või eelneval kokkuleppel

SOTSIAALOSAKOND

Sotsiaaltööspetsialist
Kõpu teenuskeskus
439 6636
Vastuvõtt E, N 13–16
Sotsiaaltööspetsialist
II korrus tuba 209
435 5438
Vastuvõtt E, T 9–12, 13–16, N 13–16, R 9–12
Sotsiaaltöötaja
Maie Käba
II korrus tuba 209
435 5438, 502 8544
maie.kaba@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt E, T 9–12, 13–16, N 13–16, R 9–12
Sotsiaaltöötaja
Ülle Udras
II korrus tuba 209
435 5438
ylle.udras@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt E, T 9–12, 13–16, N 13–16, R 9–12

Sotsiaalosakond palub võimalusel
vastuvõtu eelnevalt kokku leppida.

Lastekaitsespetsialist
Aave Toomsalu
II korrus tuba 209
437 1145, 5341 8120
aave.toomsalu@pohja-sakala.ee
Vastuvõtt E, N 9–12, T 13–16

Osakonnajuhataja
II korrus tuba 209
435 5448

Muudatused vallavolikogu
koosseisus
otsustati, et Põhja-Sakala vallavalitsus hakkab 1. jaanuarist
2018 kasutama järgmiseid pangakontosid: AS SEB Pank
EE911010302008800000; AS Swedbank EE712200001120223591;
Luminor Bank AS EE669620000071038; Danske Bank AS Eesti
Filiaal EE633300332172000004;
otsustati anda välja Põhja-Sakala vallavalitsuse tänukiri
Avo Järvele tunnustusena pikaajalise kohusetundliku avaliku teenistuse eest Suure-Jaani vallavalitsuses ning seoses
teenistusest lahkumisega;
otsustati anda välja Põhja-Sakala vallavalitsuse tänukiri
Malle Vaherile tunnustusena pikaajalise kohusetundliku
avaliku teenistuse eest Kõpu vallavalitsuses ning seoses
teenistusest lahkumisega;
otsustati anda välja Põhja-Sakala vallavalitsuse tänukiri
Martin Klampile tunnustusena töötamise eest Kõpu vallavalitsuses ning seoses töölt lahkumisega;
otsustati anda välja Põhja-Sakala vallavalitsuse tänukiri
Lea Ibrusele tunnustusena pikaajalise kohusetundliku
teenistuse eest Võhma linnavalitsuses ning seoses teenistusest lahkumisega;
otsustati anda välja Põhja-Sakala vallavalitsuse tänukiri
Reet Laukile tunnustusena pikaajalise kohusetundliku teenistuse eest Võhma Linnavalitsuses ning seoses teenistusest
lahkumisega;
otsustati anda välja Põhja-Sakala vallavalitsuse tänukiri
Virve Anveltile tunnustusena pikaajalise kohusetundliku
teenistuse eest Kõo vallavalitsuses ning seoses teenistusest
lahkumisega;
otsustati alates 1. jaanuarist 2018 maksta ASi Võhma ELKO
nõukogu liikmetele tasu: nõukogu esimehele 200 eurot kuus
ja nõukogu liikmele 80 eurot kuus.
21.12.2017
Lubati Kõo vallavalitsusel väljastada ehitusluba Arussaare
k Töökoja kinnistule (kü 35701:003:0039) puurkaevu rajamiseks;
kooskõlastati ASi Epler&Lorenz jäätmeloa taotlus “Jäätmeloa taotlus jäätmete kogumiseks ja veoks Viljandimaal”;
kooskõlastati Combimill Sakala OÜ välisõhu saasteloa
L.ÕV.VI-45915 muutmiseks esitatud taotlusmaterjalid;
nõustuti OÜ Eesti Höövelliist välisõhu saasteloa
L.ÕV/320323 muutmisega vastavalt esitatud taotlusele;
lubati Kõpu vallavalitsusel väljastada ehitusluba Punakülas Kihusalo katastriüksusele (36001:004:0981) puurkaevu
rajamiseks;

lubati Suure-Jaani vallavalitsuse majandus- ja ehitusosakonnal väljastada ehitusteatis Nuutre külas Järve-Allika kinnistul
(kü 75903:001:0560) elamu ümberehitamiseks;
nõustuti Kallissaare ja Tõrvaaugu maaparandusehitiste
ning teedevõrgu uuendamise, rekonstrueerimise ja ehitamise
tehnilise projektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju
eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise
otsuse eelnõuga;
otsustati määrata ja maksta Kõpu valla eelarvest toimetulekutoetust 2017. a detsembrikuus ühele isikule 130 eurot;
hankel „Põhja-Sakala valla Kõpu piirkonna lumetõrjetööd
01.01.–30.04.2018“ tunnistati Kõpu piirkonnas (va Iia ja
Tipu küla) parimaks pakkujaks FIE Aare Kolk (registrikood
11756110) ning Iia ja Tipu külades OÜ Kõpu PM (registrikood
10021457) kui odavaima pakkumuse esitajad;
tutvuti Põhja-Sakala valla 2018. a eelarve eelnõuga tuludekulude üldsummas 14 950 940 eurot.
28.12.2017
Kinnitati Võhma muusikakooli hoolekogu liikmeteks
Põhja-Sakala vallavolikogu kui kooli pidaja esindaja Anneli
Siimussaar, vanemate esindajad Ly Aasaküla ja Astrid Valo
ning õpetajate esindajad Kristi Oolo ja Maarika Reimand;
kehtestati ajalehe Leole hinnakiri: reakuulutus kuni 200
tähemärki eraisikule 2 eurot ja ettevõtjale 5 eurot; reklaamkuulutus 9x5 cm: valmiskujundatud 15 eurot, koos kujundamisega 20 eurot; valimis- või muu reklaam 1/2 A2 poognat
(2 A3 lehekülge) 800 eurot;
muudeti Suure-Jaani raamatukogu ja Suure-Jaani noortekeskuse 2017. a alaeelarveid;
otsustati määrata ja maksta Kõo valla eelarvest täiendavaid
sotsiaaltoetusi 4 perele kogusummas 320,60 eurot;
otsustati määrata ja maksta Võhma linna eelarvest ühele
isikule ühekordset toetust 110 eurot;
otsustati määrata ja maksta Suure-Jaani valla eelarvest sotsiaaltoetust toetusfondist eraldatud vahenditest täiendavate
teenuste kättesaadavuse parandamiseks 19 puudega isikule
kokku 1900 eurot,10 puudega lapse vanematele kokku 1100
eurot ja valla sotsiaaleelarvest 4 perele kokku 905 eurot;
lubati Suure-Jaani vallavalitsuse majandus- ja ehitusosakonnal väljastada ASile Suure-Jaani Haldus ehitusluba SuureJaani kaugküttevõrgu laiendamiseks.

Põhja-Sakala vallavolikogu liikmete hulgas toimus
5. detsembril muudatus. Vallavolikogu 30.11.2017
istungil kinnitati Põhja-Sakala vallavalitsuse liikmeteks Mati Adamson ja Tarmo Riisk ning selle tõttu
peatusid nende volikogu liikme volitused. Asendusliikmeteks määrati VL Kogukonna Hääl esindaja
Taivo Lehesmets ja VL Koostöö esindaja Aare Kolk.
Põhja-Sakala vallavolikogu liikmete hulgas toimus
12. detsembril muudatus. Maie Käba oli volikogu liige
Suure-Jaani vallavalitsuse liikmena kuni Põhja-Sakala
vallavalitsuse koosseisu kinnitamiseni, samas on ta
ka Suure-Jaani vallavalitsuse töötaja. Peale PõhjaSakala vallavalitsuse koosseisu kinnitamist 30.11.2017
otsustas Maie Käba jääda ametiasutuse töötajaks ning
tema volikogu liikme volitused
lõppesid enne tähtaega. Volikogu liikmeks asus valimisliidu
Koostöö nimekirja järgmine
asendusliige Tiit Kruusimäe.
VERONIKA LING

Põhja-Sakala valla
valimiskomisjoni esimees

TÄHELEPANU!
Alates 18.12.2017 on politsei- ja piirivalveameti
isikut tõendavate dokumentide Viljandi teenindusbüroo uues asukohas: Pargi tänav 1.
Pargi 1 juures oleva bussipeatuse nimi on
Kirikumõis (kui kasutada portaali peatus.ee).
Kesklinnast saab Kirikumõisa peatusesse sõita
peatustest Turg ja Raamatukogu.
Lisainfot vaata
http://www.peatus.ee/#city;viljandi-linn
Luule Vitsur
433 0514
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Lihtsalt inimene
Ei ole mõttetult elatud aegu.
Mõte ei pruugigi selguda
praegu.
Ei ole kaduvaid, kõduvaid
aegu.
Alles jääb hetk, milles asume
praegu.
/Artur Alliksaar/
On muutuste aeg ja jälle
kord tuleb harjuda millegi
uuega meie ümber. Me
elamegi ajastus, kus pidev
muutumine on saanud elu
osaks. Öeldakse, et muutustega kohanev inimene
saab paremini hakkama
oma igapäevaelus ning
see teeb meid vaid tugevamaks.
Hea on see, et iga muutusega kaasnevad ka uued
võimalused. Muutuste se-

gaduse käigus saame ise
anda panuse oma elu suunamisel paremuse poole.
Abi vajavad sel hetkel nii
muutuste loojad kui muutustega toimetulejad. Parim
viis ühiskonna muutustega
toime tulla on tugevdada kogukondi. Me kõik
oleme osake mingist kogukonnast, olgu see siis
lähedased, huvitegevuse
grupp, päevakeskuse või
noortetoa kogukond või
hoopiski küla-, linna-, vallakogukond. Kogukondasid tugevdada saab aga
igaüks meist, iga liige on
tähtis.
Mõtle hetkeks, kuidas
Sina saaksid seda teha?
Millise panuse saad anda?
Ehk vajab keegi ärakuula-

mist, võib-olla mõni lapseke või noor vajab Sinu
toetavat sõna. Märka, kuidas Su naabril läheb. Üksteist märgates ja toetades
on teod tehtud saanud ju
aastasadu, miks mitte siis
ka nüüd…
Kas teadsid, et lapsi
kasvatab kogu kogukond?
Kui lapsed tunnevad ümbritsevate toetust ja suunamist, tahab ta tulla tagasi
kodukanti. Me kõik oleme
üksteisega seotud. Algul
annab täiskasvanu lapsele,
et hiljem saaks tema oma
tööga ja hea toimetulekuga
panustada tagasi kogukonda. See on ring, mille kulgu
peatada ei ole võimalik,
sest see on elu ise.

Selleks, et otsustajad,
vallaelu korraldajad ja
abistajad saaksid aidata,
vajavad nad iga kogukonnaliikme osalust. Ole julge
enda eest seisma, ole julge
märkama, ole ise hoitud ja
hoia teisi.
Seepärast palun teilt,
selle uue alguse valguses,
aidake aitajatel aidata. Sinust algabki vald!
Soovin teile rahu, armastust ja südameheadust
uuel aastal ja olge inimlikud!
EVELI LILLEOJA
sotsiaaltöötaja,
kogukonna liige

Vallakodanik tahab teada

Mis saab Kõpu perearstist?
Kõpus seni perearstina
tegutsenud dr Olga Reiter
loobus nimistust Terviseametile esitatud avalduse
alusel. Hetkeseisuga on
nimistus vaid 471 inimest.
See on väiksem kui Tervishoiuteenuse korraldamise seaduses kehtestatud piirsuuruse alammäär.
Terviseameti esmatasandi
tervishoiu osakonna peaspetsialist Kaja-Liis Pall
selgitab vallavalitsusele
saadutud kirjas, et perearsti praksise optimaalseks
toimimiseks on vajalik 1200

kindlustatu olemasolu ja
seetõttu ei kuulutanud Terviseamet antud nimistule
uue perearsti leidmiseks
välja avalikku konkurssi,
vaid tegi ettepaneku nimistu liitmiseks kõikidele
Viljandimaa perearstidele.
Kõpu perearstinimistu ülevõtmiseks avaldas soovi
kaks arsti ja Terviseamet
otsustas ühendada nimistu
perearst Henn Sepa nimistuga.
Põhja-Sakala Vallavalitsuse küsimusele, kas perearst Henn Sepp kindlustab

praksise ülevõtmisel teenuse pereõe näol Kõpus ja
ühel päeval nädalas on ise
kohal, saadi eitav vastus.
Kuidas Kõpu rahvas tulevikus perearstile pääseb?
Vastavalt Henn Sepalt
saadud infole tuleb edaspidi eelregistreeruda ja
tulla vastuvõtule Viljandi
Tervisekeskusesse (Turu
tn 8/10) – III korrus, ruum
311, telefon 433 4140, e-post
viljandi@terviseagentuur.
ee.
Vallavanem Tõnu Aavasalu: „Me ei saa sellise olu-

korraga kuidagi rahul olla.
Terviseameti suhtumine
on murettekitav, sest arstiabi kaugeneb inimestest ja
muutub raskemini kättesaadavaks. Meid rahuldaks
olukord, kui perearst Henn
Sepp kindlustaks Kõpus
pereõe vastuvõtu ja käiks
ise vähemalt korra nädalas
kohapeal. Loodame leida
lahendust 22. jaanuaril, kui
Terviseamet on lubanud
meiega kohatuma tulla.”
LEILI KUUSK

Tasub teada

ÜLEVAADE 2018 AASTAL MUUTUVATEST MAKSUSEADUSTEST
•Eraisikute tulumaksuvaba tulu muutub astmeliseks
•Spordi- ja tervisekulutused 100 eurot kvartalis
töötaja kohta maksuvabad
•Töötajate transport ja
majutus teatud tingimustel
maksuvaba
•Autode erisoodustusmaks muutub kilovatipõhiseks
•Regulaarselt makstavate
dividendide tulumaksmäär väheneb (aga ainult
näiliselt!)
•Füüsilistel isikutel tekib
võimalus kasutada ettevõtluskontot
•FIE-de maksustamisel
viiakse sisse mõned muudatused
•Tõuseb käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär 16 000lt
40 000 euroni
•Veokitele määratakse
teekasutusmaks
Muutub eraisiku tulumaksuvaba tulu
arvutamine
2017. aastal kehtib kõigile ühtne 180 eurot tu-

lumaksuvaba miinimum
kuus – tulu, millelt tulumaksu ei arvutata. 2018.
aastal hakkab see sõltuma
iga isiku personaalsest sissetulekust ning muutub
astmeliseks jäädes 0 – 500
euro vahele kuus.

on nn ﬁrmariietus – näiteks
pangas telleritel.
•Puhkeruumide ja
kööginurga sisustus ning
joogivesi (maitseta vesi –
maitsestatud vesi on juba
erisoodustus, nagu ka kohv
ja tee).

Spordi- ja
tervisekulutused
töötajatele muutuvad
teatud piirmäärades
maksuvabaks

Limiidi ulatuses (100
eurot kvartalis töötaja kohta) on maksuvabad järgmised kulud:
Avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu (st et
sinna saavad minna kõik
inimesed, ka need, kes
ei tööta antud tööandja
juures)
• Sportimispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused
(“sportimispaik” on nii
avalikud kui ettevõttesisesed sprodiklubid – näiteks töötajate MTÜ, mis
on paljudel ettevõtetel).
Suvepäevadeks ühekordselt renditud ruum siia alla
ei lähe.
•Tööandja olemasolevatele spordirajatistele
(-ruumidele) tehtud kulutused – see on näiteks
tööandja jõusaal vms, maksuvaba on ainult hoolduskulu, mitte uue rajamine.
•Tööandja poolt juurdeostetud ravikindlustuslepingu kindlustusmakse
(näiteks et võimaldada
töötajale eraarsti külastust)

2018. aastal on maksuvabad (erisoodustusmaksudeta) kohustusliku töötervishoiu kulud – kulud,
mida tehakse töötervishoiu
ja tööohutuse seadusest
lähtuvalt.
Nendeks on näiteks:
•Esmaabivahendid
(aga mitte spetsiifilised
ravimid)
•Vaktsineerimine (kui
riskianalüüsis on see ohuna
kirjas ning tervishoiuarst
soovitab)
•Prillid (kui need on
töötamiseks vajalikud)
•Töötervishoiuarst
spetsiiﬁlised soovitused –
näiteks 10 korda õlavöötme
massaazi (üldised soovitusi
ei peeta piisavaks maksuvabastuseks)
•Tööriietus – juhul kui
töö iseloomust tingituna
on vajalik kaitseriietuse
olemasolu või kui firmal

•Teatud spetsialistide teenused (taastusarst,
füsioterapeut, kliiniline
logopeed, kliiniline psühholoog jne).
•Tervisekulutusi tuleb
hakata deklareerima INF
14 deklaratsioonil, kus näidatakse töötajate arv ning
kogusumma.
2018
maksumuudatused
FIE-dele
FIE-dele lisandub mitmeid maksusoodustusi:
•Haigushüvitise päevadele sotsiaalmaksu vabastus
•Välislähetuses toidukulud maksuvabaks
•Vastuvõtukulude piirmäär 32 € kuu
•Sotsiaalmaksu lagi
10-kordne miinimumpalk
•Kahjumi edasikandmine 10 aastat
•Sotsiaalmaksu kulu
edasikandmine
www.raamatupidamisteenused.com

IN MEMORIAM

HEINO LAAGUS
15.03.1930–13.12.2017

13. detsembril lahkus meie hulgast tunnustatud pedagoog
ja kodu-uurija Heino Laagus.
Ta sündis 15. märtsil 1930. aastal Viljandi linnas. Heino
vanemad olid pärit Pilistvere kihelkonnast Kõo vallast
Soomevere külast Maima talust.
Kooliteele asus Heino Tallinnas Kivimäe koolis. Saatuse
tahtel sattus ta Tallinnas 1944. a märtsipommitamise alla, saades
raske põrutuse, mistõttu tuli aastaks koolist eemale jääda. Aasta
hiljem kaotas 15-aastane Heino ema ja kuna isa ei olnud sõjast
koju tulnud, pidi ta hoolitsema kahe noorema õe ja venna eest.
Vaatamata ränkadele saatuselöökidele ja kehvale tervisele
suutis ta Viljandi 2. Keskkooli lõpetada kuldmedaliga. Järgnesid
õpingud Tallinna Õpetajate Instituudis, kus lisaks õppetööle
jõudis välja anda kooli ajakirja, teha uurimistöid ja koostööd
Eesti Raadio lastesaadete toimetusega.
Peale instituudi lõpetamist suunati Heino tööle Tõrva
rajooni koolidirektori kohale. Aktiivse ühiskondliku töö
tegijana oli ta valitud rajooni rahvasaadikuks.
Hilisem töömeheelu viis Oiu raamatukogu juhatajaks, kus
ta korraldas kirjandusõhtuid Viljandis ja paljudes maaraamatukogudes. Peagi suunati Heino Kivilõppe algkooli juhatajaks,
kus töötas kuni selle sulgemiseni. Seejärel sai suunamise Kirivere
kooli vene keele õpetajaks, majandusjuhatajaks ja nn õhtukooli
õpetajaks.
Peale lühiajalist Kõo külanõukogu esimehe ameti pidamist
asus Heino juhatama Viljandi Kaugõppekeskkooli Võhma
filiaali, mis tegutses 10 aastat. Seejärel jätkus pedagoogitöö
taas Kirivere koolis. Samal ajal tegi ta tihedat koostööd ENSV
Riikliku Etnograafiamuuseumiga ja hiljem juba Eesti Rahva
Muuseumiga, mille tunnustatud korrespondentliige ta oli.
Muinsuskaitseliikumise algusega ja arhiivide avanemisega
võttis Heino Laagus südameasjaks Jüri Vilmsi eluloo ja surma
uurimise. Lugematu arv tunde töötas ta erinevates arhiivides,
saades tasuks vaid kehvema silmanägemise.
Uurimistöö kanti ette 1989. a 11. märtsil Pilistvere
rahvamajas Jüri Vilmsi 100. sünniaastapäevale pühendatud ajalookonverentsil. Rahvarohkel sündmusel osalesid ka
KGB väärikad esindajad. Heino Laaguse kogutud materjalid
on ilmunud 1998. aastal välja antud raamatus „Jüri Vilms
mälestustes“.
Suure töö tegi Heino Laagus ära Pilistvere kihelkonna
ajaloo uurimisel, mis jõudis kaante vahele 2011. aastal.
Kindlasti teavad teda kõik ristsõnade lahendajad, sest
aastakümneid on paljud ajalehed nutika mehe koostatud peamurdmisi avaldanud.
Ta ise on öelnud: „Muidugi toob ristsõnakoostamine
pensionilisa, ega ma muidu ringi kolada saaks, sest koduuurimine on nagu salaarmuke, kes võtab aja ja raha“.
Jääme mälestama Heino Laagust kui silmapaistvat ühiskonnategelast, kes suutis palju endast anda, jäädes ise tagasihoidlikuks.
Pilistvere kihelkonnaraamatusse on ta saateks muuhulgas
kirjutanud: „Ajalugu aga ei lõpe ja me kõik kirjutame ajalooraamatusse uusi lehekülgi. Sisendagu see raamat usku paremasse
tulevikku ja äratagu huvi mineviku tundmise vastu. Olen õnnelik, et näen ära selle kihelkonna rahvale olulise teose ilmumise.“
Puhka rahus, ustav võitluskaaslane.
Pilistvere Kihelkonna Muinsuskaitse Klubi nimel
Tarmo Riisk

Üleskutse

Pöördun palvega kõigi poole, kel on Kõpu meierei ja kooli
kohta midagi huvitavat rääkida või on lausa üles kirjutatud
meenutused, tallel huvitavad esemed või pildid, mis oleksid väärt
jagamist. Alustame uue hooga Kõpu meierei ajaloo uurimisega,
et koostada ajalugu hõlmav trükis ja seada Kõpu külastuskeskusesse üles näitus piltidest ning meiereiga seonduvatest esemetest.
2018. aastal täitub 250 aastat hariduselu Kõpus ja 23. juunil
toimub kooli kokkutulek. Oodatud on meenutused kooliaegadest, pildid ja miks ka mitte huvitavad koolitööd, et kokkutulekul neid teistega jagada.
Palume kõikidel, kellel on meenutusi, mis võivad olla nii
pildi, eseme kui ka jutustuse kujul Kõpu meierei ja kooli tegevusest, võtta minuga ühendust e-posti aadressil: kart.linder@
pohja-sakala.ee või telefonil 5380 3282. Eriti tänulik oleksin
digitaalselt edastatud fotode ja kirjaliku materjali eest. Suur tänu!
KÄRT LINDER

Jaanuar 2018. Nr 1

5

Pange Poisid – 30
3. veebruaril 2018. aastal
tähistab Vastemõisa rahvamaja meesansambel Pange Poisid, juhendaja Valli
Pang, oma 30. sünnipäeva.
Sellel tähtsal päeval toimub
rahvamajas nende austamisüritus ning tantsuõhtu,
kuhu on oodatud endised
lauljad, sõbrad, tuttavad ja
kõik hea meestelaulu austajad. Kell 18 algaval üritusel
on kõigil võimalus ka hea
tantsuansambli saatel jalga
keerutada. Palun andke
enda tulekust teada telefonil
504 4317 (Valli) või 526 4590
(Rein) Lisainfot saab Vastemõisa rahvamaja kodulehelt
ja Facebookist.
Väike kokkuvõte 30
tegevusaastast.
Ansambel alustas 3.
veebruaril 1988. a. Juhendajaks sai just Kildu koolis tööd alustanud muusikaõpetaja Valli Pang, kes
juhendab meesansamblit
tänaseni. Ansamblis laulab
praegu 9 meest: Margus
Raidma – laulnud ansamblis
30 aastat, Valdo Laas – 24,
Bernhard Aaremaa – 17,
Mati Kabanen – 15, Rein
Orav, Valdis Paltser, Arved
Kesa, Ülar Meekler ja Valeri
Luukka. Laulumehi on mitmetelt elualadelt – „alluvatest juhtideni“. Kõiki seob
suur laulurõõm, nauding
kooslaulmisest/olemisest,
esinemistest, ühisüritustest
ja väljasõitudest. Ansamblimeeste ja juhendaja vahel

valitseb alati usaldus ja
hoolivus, mis on aidanud
Pange Poisse vahel ka nende
raskematest hetkedest üle
saada.
Mitmed laulumehed ja
nende juhendaja mängivad
ka erinevaid pille – klaverit,
akordionit, kitarri ja suupilli, mida kasutatakse ka oma
esinemistel. Repertuaari
otsimise, arranžeerimise,
hea lauluõpetuse, organiseerimise ja esinemiste
järjepidevuse eest on kõik
need aastat hoolitsenud
juhendaja Valli Pang. Pange
Poiste repertuaar koosneb
peamiselt lembe- ja armastuslauludest, samuti lauludest kodust ja loodusest.
Ei puudu ka naljalaulud
koos oma viguritega. Alati on valitud laulud, mis
kuulajatele hinge poevad
ning pole kunagi sellised,
mis saalisolija külmaks jätaksid. Valli on need laulud
välja otsinud, vajadusel
arranžeerinud ja seadnud
meestele lauldavaks. Lisaks ansamblilauludele on
mehed selgeks õppinud ka
üldlaulupidudel esitatavaid
sega- ja ühendkooride laule.
Aastate jooksul on Pange
Poisse kutsutud appi Vastemõisa rahvamaja, Koidu
koori ja Ilmatari segakoori
esinemistele. Kolmel korral
on Pange Poisid osalenud
Tallinnas üldlaulupeol –
ikka toetamaks segakooride
meeshääli. Samuti on Pange
Poisid igal aastal osalenud

1988. aastal Heimtali jahilossis.

Viljandimaa laulupidudel
ja Ingeri-Soome üleriigilistel
laulupidudel.
Meesansambel on osalenud ka väga paljudel maakondlikel ja üleriigilistel
vokaal- ja meesansamblite
päevadel ning mitmetel festivalidel, kus on saavutatud
häid ja auhinnalisi tulemusi.
Pange Poisid on esinenud
nii koduvallas, maakonnas
(hansapäevad, jaanipäevad,
juubelid, pulmad, matused jm) kui ka erinevates
maakondades. Viimastel
aastatel on ansamblit tihti
kutsutud ka pensionäride üritustele. Nad on käinud heategevuse korras
esinemas hooldekodudes,
haiglates ja represseeritute
üritustel. Kõik selleks, et

Võhma uute linnakodanike vastuvõtt

Jaanuaris sündinud Mia-Mirell vanematega ja Tõnu Aavasalu.

On kasvamas kuskil üks pisike
puu,
ta rohetav võra on habras ja
noor,
veel nõrk on ta tüvi ja lühike
juur,
nii pehme ja sile ta õhuke koor,
kuid temagi loodab, et ükskord
on suur.
On kasvamas kuskil üks pisike
puu
ja kardab see puuke veel raju
ja tuult.
On kasvamas kuskil üks pisike
puu
ja vajab see puu Sinu sõprust
ja hoolt!
/Ott Arder/
17. detsembril toimus
Võhma vaba aja keskuse

saalis 2017. aastal sündinute
ja nende vanemate pidulik
vastuvõtt, mida linnavalitsus
korraldab kord aastas enne
jõule vastsete linnakodanike
meelespidamiseks. Seekord
sai kutse 3 pisipoissi ja 8 tüdrukutirtsu, üritusel osales 9
perekonda.
Põhja-Sakala vallavanem
Tõnu Aavasalu tervitas uusi
ilmakodanikke ja õnnitles
vastseid lapsevanemaid.
Vallavanem ja linnasekretär
soovisid kõikidele peredele õnne ning andsid kõige
väiksematele võhmalastele
kätte Võhma linna vapiga
kaunistatud hõbelusikad ja
vanematele lilled.
Eesti lastekirjanduse keskusel ja kultuuriministee-

FOTO: Erakogust

viia sära inimeste silmadesse ja soojust hinge. Viimane
esinemine oli Lõhaveres,
hooldekodu sünnipäeva
nädalal.
Laulumehi on kutsutud esinema ka välismaale:
Rootsi, Saksamaale, Poola, Soome. Need on olnud
emotsionaalselt väga meeldejäävad esinemised. Alles
hiljuti said nad väga suure
tunnustuse osaliseks: ansambel sai kutse esineda
Eesti ja Soome vabariigi presidentide vastuvõtul, mis
toimus Tallinnas, Soome
Saatkonnas. See oli ansamblile tõeline väljakutse ning
nad said selle vastutusrikka
ülesandega suurepäraselt ja
hakkama.

Käesoleval aastal korraldas meesansambel Valli
eestvedamisel lisaks tähtsatele esinemistele veel mitu
vabariigisisest väljasõitu
saartele ja mandri kaugematesse paikadesse, kus
varem käidud ei ole. Nendel reisidel oli alati kindel
eesmärk: anda kontserte
kohalikele elanikele ja tutvustada meie rahvamaja,
koduvalda, maakonda ning
ühte tublimat ja aktiivselt
tegutsevat meesansamblit.
Pange Poisid on oma suvetuuril esinenud nii Saare-, Muhu- ja Hiiumaal,
Vormsil, Kihnus kui ka
Eesti mandriosa erinevates
paikades. Meesansambel
Pange Poisid on tänaseks
katkematult tegutsenud 30

aastat. Teist sellist tegusat
meesansamblit ei õnnestu
maakonnas leida ja kindlasti
on nad suureks eeskujuks
kõigile teistele maakonnas
ja ka vabariigis tegutsevatele meesansamblitele.
Pange Poisid on Vastemõisa rahvamaja kõige
staažikam ja aktiivsemalt
tegutsev kollektiiv ning
tõeline pärl juhendaja Valli
Pange elutöös. Me tunneme
suurt uhkust nende üle ja
loodame, et mehed koos
Valliga jätkavad veel kaua
oma väga edukat karjääri meestelaulu hoidmisel,
edendamisel ja rahvani toomisel.
REIN LUUP
Vastemõisa rahvamaja
juhataja

Võhmas saadi targemaks

FOTO: Riina Pakane

riumil on tore traditsioon
kinkida kõikidele Eestis sündivatele lastele raamat „Pisike puu“, et toetada laste
lugemishuvi ja väärtustada
igat Eesti sündivat last. Uute
omanikeni jõuavad raamatud
kõikjal Eestis kohalike raamatukogude kaudu. Nii ka
Võhmas – raamatu andis üle
raamatukogu juhataja Maire
Ränkel.
Kontserdil astusid üles
laulu- ja tantsulapsed ning
meeleoluka etenduse andis
Võhma linna teater Rassijad.
Peo lõpetas külla tulnud
jõuluvana kingipakkide kätteandmisega eelkooliealistele
kodustele lastele.
ANGELA HÄRM

Osalejad on analüüsinud iseennast ja oma käitumist ning leidnud enda tugevused, nõrkused ja
omapärad. Saadud teadmised ja oskused tuleb nüüd igapäevaelu praktikasse viia! FOTO: Erakogust

Võhmas toimus novembris-detsembris Euroopa sotsiaalfondi ja Eesti
Tuleviku heaks fondi toel
koolitus „Isiksusearengukoolitused puuetega
inimestele”.
Koolituse eesmärk oli
parandada inimese õpioskusi ja algatusvõimet ning
tegeleti erinevate teemadega. Muuhulgas teemadega:
mis mind motiveerib, kuidas saan enda eest vastutada, kuidas paremini õppida
ja asju meelde jätta, kuidas

ennast kehtestada, kuidas
tulla toime stressi ja negatiivsusega.
Koolituse viis läbi MTÜ
ProCivitas, koolitajateks
olid Kairit ja Kerli Kaaleste.
Koolitus oli osalejatele tasuta ja Võhma linnas osales 10
inimest.
Koolitusel osaleja Elve
Kroonmäe kirjeldab koolitust nii: „Käisime koolitusel 6 nädalat. Päevad olid
pikad, aga huvitavad. Töö
oli hästi korraldatud. Tegime nii individuaalseid- kui
grupitöid. Teemadeks olid:

kuidas tulla toime igapäevaelus ette tulevate olukordadega, leppida sellega, mida
ei saa muuta, kuidas toime
tulla stressiga. Grupp jagas
omavahel mõtteid ja kogemusi. Koolituse lõppedes
said osalejad tunnistuse,
mis näitab, et oleme nüüd
targemad. Samuti annab
tunnistus võimaluse osaleda
jätkukoolitusel, mis ilmselt toimub Võhmas 2018.
aastal.”
TIINA GRASBERG
Võhma päevakeskuse
juhataja
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Käsitööhõnguline detsember
Sipsikus

FOTO: Eneli Kaugerand

Kohe kuu alguses, kui
möödunud oli esimene
advent, kogunesid lapsed
saali advendiküünlaid süütama ja kuuseehteid meisterdama. Kõik rühmad kaunistasid oma meisterdatud
paberhelveste ja lumememmedega oma rühma aknad
ja rühmatoa. Mesimummid
ja lepatriinud kaunistasid
saali aknad ja seinad. Ühele
seinale sai välja riputatud
kohalike rahvariideseeli-

kute mustrite näitus koos
seelikutega, et hoida aus
rahvariide kultuuri ja pärimust.
Teisel advendil toodi
saali kuusk ja nüüd oli paras aeg eelmisel nädalal
meisterdatud ehted kuusele
riputada. Käsitöö tegemise
ülesande said ka lapsevanemad ning nii koguneski
terve lauatäis ise meisterdatud eesti loomi, mis heegeldatud, vilditud, õmmeldud
ja savist voolitud. Kohutava
kiirusega lähenesid jõulupeod, kus lapsed rühmadena vanematele ja külla
tulnud jõuluvanale esinesid
ning seejärel tekkis igaühel
võimalus paki lunastamiseks jõuluvanale oma salm
lugeda. Kõik paki saanud
olid rõõmsad. Rõõmsad olid
ka kõikide rühmade lapsed,
kes rühmas piparkooke
küpsetasid ja seejärel need
ise ära süüa said.
Kolmanda advendi hommik nihkus teisipäevale, sest
esmaspäeval sõitsid Põrnika

rühma lapsed Kuusiku tallu külastama jõulumaad,
kus kohtusid vanad eesti
jõulud tänapäevaste lastele tuttavate multifilmikangelastega. Teisipäeval
peetud advendihommikul
käis vanemate rühmade
lapsi tervitamas Suure-Jaani kooli direktsioon. Nad
rääkisid lugusid, mängisid
pilli, andsid ülesandeks
moodustada inimkuusepuu
ja tõid kingiks raamatu.
Oma maja päkapikud Agnes, Eneli ja Tiiu kinkisid
lastele käpiknuku etenduse
„See juhtus jõuluõhtul“, mis
tuletas lastele meelde, et
ettevalmistused jõuludeks
tuleb varakult ära teha, sest
siis on aega rahulikult pühi
nautida.
Täname kõiki lapsevanemaid toreda koostööaasta
eest ja soovime rõõmuderohket uut aastat!
ENELI KAUGERAND
tervishoiutöötaja,
lapsevanem

Võhma lasteaia tegemistest sügisel
Suvepuhkus on ammu
unustatud ja talvgi juba
käes. Kuna aasta on lõppemas, siis on aeg teha väike
kokkuvõte meie tegemistest.
Kõigepealt väike lühitutvustus, sest artikli ilmumise
ajal asume küll endiselt
Võhma linnas, aga samas ka
Põhja-Sakala vallas.
Tegelikult kasvas lasteaed välja Võhma lihakombinaadi sõimest, mis
asus Jaama tänaval. Kuna
lastel jäi seal väga kitsaks,
siis ehitati uus maja, kus
oli kuus rühma ja mis mahutas 120 last. Hoone sai
valmis ja avati 1979. aasta
juunis – seega saame peagi
39-aastaseks. Algul said
lasteaeda koha peamiselt
Võhma lihakombinaadi ja
Võhma kolhoosi töötajate
lapsed, kuid hiljem, buumi
vaibudes, toodi ka Võhma
kooperatiivi lasteaia lapsed
siia üle.
Nagu ikka, on heal lapsel
mitu nime: Võhma Lihakombinaadi Lastepäevakodu, Võhma Lasteaed ning
viimane ja praegune Võhma lasteaed Mänguveski.
Mänguveski nimetuse saamise järel, 1999. aastal, said
ka lasteaiarühmad endale
numbrite asemel nimed:
Veskisellid, Rukkililled ja
Terakesed.
Üheksakümnendate aastate teisel poolel, Võhma
lihakombinaadi sulgemise
järel, vähenes laste arv sedavõrd, et 2000. aastal oli avatud kuuest rühmast kolm. I
korrusel asuvatesse sõimerühma ruumidesse asusid
tegutsema raamatukogu ja
päevakeskus ning II korrusel tühjaks jäänud aiarühma
ruumis oli algul Wendre
õmblustsehh, vahepeal lasteaia laoruum ning hiljem
beebiklubi. Alates 2015. aastast avati beebiklubi ruumides taas sõimerühm (nimeks
Oakesed) ja Mänguveskist
sai neljarühmaline lasteaed.

Kadripäev.

Nüüd väike kokkuvõte käimasoleva õppeaasta
ühistest tegemisest.
8. septembril Terakeste
rühma teatrikülastus Kirivere kooli saali.
18.–30. septembril Eestimaa liigub spordinädal 2017
raames:
•Kõo lasteaiaga Tähekild matk ümber Venevere
järve;
•Võhma lasteaia Mänguveski laste matk Võhma
parki;
•spordipäev kooli staadionil.
28. septembril lasteaia
õuealal mihklilaat, mille toel
soetati rühmadesse vajalikke vahendeid ning täiendati
päkapikkude varusid.
Septembris täienesid
projekti EV 100 „Igal lapsel
oma pill“ toel laste rütmipillidel mängimise võimalused.
4. oktoobril Terakeste ja
Rukkilillede rühma õppekäik „Avastame ja uurime
loodust“ C.R. Jakobsoni
talumuuseumis. Seda ettevõtmist toetas KIK.
10. oktoobril Terakeste
rühmale teabetund „Tulest
targem“ Suure-Jaani päästekomando eestvedamisel.
5. oktoobril õpetajate
päev, kus hommikupoolikul
olid lasterühmades õpetajateks Võhma kooli 8. klassi
õpilased.

FOTO: Erakogust

16. oktoobril liiklusviisakuse päev „Olen viisakas.
Ka liikluses“ maanteeameti
toel lasteaia õuealal.
20. oktoobril Terakeste
rühma ettelugemispäev raamatukogu eestvedamisel.
31. oktoobril Heatuju
teatri etendus lasteaia saalis.
9. novembril isadepäevale pühendatud kontsert
lasteaia saalis.
10. novembril mardihommik lasteaia saalis.
23. novembril kadrihommik lasteaia saalis.
Detsembris advendihommikud saalis ja rühmades.
12. detsembril piparkookide küpsetamine kooli
päkapikkude abiga.
21. detsembril lasteaia
laste jõulupidu vaba aja
keskuse saalis.
Täname oma tegemiste
õnnestumisele kaasaaitamise eest Kirivere kooli, Kõo
lasteaeda Tähekild, Võhma
kooli, Võhma Elkot, Võhma
vaba aja keskust, Võhma
raamatukogu, Võhma linnavalitsust, OÜ-d Heiki Bussid
ning teisi asjaosalisi koostöö
ja abi eest ning soovime kõigile neile ning nii suurtele
kui väikestele mänguveskilistele head uut aastat!
ASTA LAAS
Võhma lasteaia
Mänguveski direktor

Jõulud Traksikus

FOTO: Erakogust

Jõulud on üllatuste ja
imede aeg. Lasteaialaste
jaoks on üks suuremaid
sündmusi see, kui jõuluvana lõpuks uksele koputab ja tuppa tuleb. Igaüks
soovib end parimast küljest
näidata, selleks valmistutakse nii kodus kui ka
lasteaias. Kõidama lasteaed Traksik oli sel aastal
muutunud talutoaks ning
jõulud tulid kandle saatel.
Peo läbivaks teemaks oli
„Jõulud eesti talus“. Õpetajatest olid kui võluväel
kenad talutüdrukud saanud. Ka esinemisnumbrid

olid temaatilised – lauldi
rahvalaule ning tantsiti
rahvatantsu. Talutütar Eha
juhatas sisse järjest uusi
rahvalikke laule, luuletusi
ja tantse. Äkki tormas sisse
jõulusokk, kes oli õues juba
ka jõuluvana näinud, kuid
kuna sokk oli veidi kiirem,
jõudis ta varem tuppa. Jõulusokk korraldas mitmeid
rahvalikke mänge – prooviti üle luua hüppamist ja
pimesiku mängu. Osaleda
said kõik lapsed ning ka
mõned lapsevanemad. Elevust ja rõõmu oli palju. Kui
kõlas tuttav koputus, lõid

kõigi näod särama. Saabus
kauaoodatud jõuluvana.
On rõõm tõdeda, et kõik
lapsed olid õppinud paki
lunastamiseks luuletuse
või laulu. Ka õpetajad olid
sel aastal vaeva näinud
ning lunastasid oma paki
pika rahvalauluga. Jõuluvana jäi Kõidama lasteaiaga väga rahule ja lubas
järgmisel aastal jälle tulla.
Täname kõiki õpetajaid,
lapsi ning vanemaid ilusa
jõulumeeleolu loomises!
INGA JA MARJEL

Kõik uus on hästi unustatud vana
ehk tore leid traksikute jõululaadalt
Kalender seinal näitas
jõulukuu teist dekaadi.
Ilmataat keeras vihmakraanid kinni ning andis
õhutemperatuuriks mõned
mõnusad miinuskraadid.
Mõnus karge detsembripäev oli justkui loodud
jõululaada väisamiseks.
Kui muidu oli ikka vihma
sadanud ja jõulutunnet
tuli lausa vägisi otsida,
siis sellel päeval läksid
mõtted justkui iseenesest
lähenevate pühade peale.
Laadakraam oli pakkumisvalmis nii hommiku,
kui õhtupoole. Vahepealne
paus oli selleks, et pakkujad saaksid kosutavat
lõunaund nautida ning
jõudu koguda, sest ega
laadakaupmehe amet ole
mingi lapsemäng, vaid
ikka tõsine töö! Nii võtsin
minagi hommikul laadatee
jalge alla. Igal aastal on
hinges mõnus ootusärevus,
sest kunagi ei tea, millega
lapsed ja nende vanemad
seekord üllatavad. Tavaliselt on ikka mõni eriti
põnev käsitöötoodang,
mida kaupluselettidelt lei-

da ei ole ja mis ostjaile väga
meeldib, ehk siis nii-öelda hitt-toode. Omamoodi
traditsiooniks on saanud
pasteedi ja koduleiva pakkujate lett. Päris esimeste
laadaliste seas ma polnud,
see oli ka põhjuseks, miks
ma sel aastal pasteedielamust koju kaasa osta
ei saanud. Pakuti palju
magusaid küpsetisi: küpsisetordist kreemitorudeni
– soolast vaheldust pakkus
lett singi- ja lihapirukatega. Käsitööna olid valminud kaardid, küünlad ja
heegeldatud korvid. Tore
oli näha, et kodudes oli
laadaks korralikult valmistutud. Mina ise jäin aga
üllatusega ja sooja äratundmisrõõmuga seisma isapoja leti ees, kus muu pakutava kraami hulgas olid
kuivatatud õunad! Milline
nostalgia! Oi, kuidas ma ei
viitsinud neid õunu omal
ajal lõikuda ja niidi otsa
ajada! Ja samas, kui mõnus
oli end pärast vanaema
kiiktoolis õõtsutada ja iga
õunalõigu puhul ära arvata, mis sordiga seekord

tegu võiks olla. Ma lihtsalt
ei saanud muudmoodi,
kui pidin selle lapsepõlve
mälestuse endale kaasa
ostma. Kodus õunakotiga
tuppa astudes mõtlesin,
kuidas ma seletan lastele,
et need on minu aja „krõpsud“ ja kui võõristavalt nad
mind seepeale siis vaatama
jäävad. Juhtus aga nii, et
proovis üks laps ja katsetas teine ja õunakott koos
lastega rändas tagatuppa.
Minule jäi vaid tühjast kotist lõhn, mis oli justkui otsetee lapsepõlveradadele.
Tore, et selline pakkumine
oli ja veel toredam, et see
meeldis ka tänapäeva lastele. Olgem siis kõik suviti
usinad õunu lõikuma ja
lükkima ning neid teistega,
eriti nooremate põlvkondadega, jagama!
Aitäh laada korraldajaile ja osalejaile! Nakatavaid ideid ka järgmisteks
aastateks!
JAANIKA
lapsevanem

Rukkilillede rühma sügis
7. novembril käisid lapsed õppereisil osaühingus
Flint Kaubandus. Lapsed
nägid palju erinevaid traktoritele ja kombainidele
kuuluvaid osi ning kõigil
oli võimalus istuda uue
traktori peal. Hiljem viidi
meid ka suurt kombaini ja erinevaid traktoreid
vaatama. Firmalt saime
kingituseks mudelkombaini, mille üle lapsed väga
rõõmustasid. Nüüd saavad
lapsed seda iga päev näha
ja toredat külaskäiku meenutada.

14. novembril käisime
õppekäigul Võhma trükikojas. Laste silme all trükiti
valmis Angrybirds linnuga
plakat ja lõigati see suure
masina all välja. Plakat
kingiti rühmale. Toreda
vastuvõtu lõpetas magus
kommike.
17. novembril käis lastel
külas politsei kiirreageerija. Lapsed kuulasid väga
hoolikalt ja vaikselt, mida
politsei räägib. Hiljem said
kõik ise küsimusi esitada
ning ka näha ja katsuda
politseitöösse kuuluvaid
esemeid.

Samal päeval käis külas
ka korstnapühkija. Tema
rääkis tuleohutusest ja sellest, miks peab regulaarselt korstnaid pühkima.
Korstnapühkija näitas samuti oma töövahendeid ja
tutvustas, mida nendega
teha saab.
Täname kõiki toredaid
ﬁrmasid ja inimesi, kes olid
nõus oma ameteid meile
tutvustama!
INGRIT KONGAS JA
PIRET HENN
Võhma lasteaia õpetajad
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Õpetaja eksootilised seiklused
Lõuna-Aafrikas ja Zimbabwes
Aeg minna reisile! Lõuna-Aafrikasse suunduvale
rändurile on sihtkoha valiku põhjuseks tavaliselt
looduse mitmekesisus ja
loomade rohkus. Miks ka
mitte. Salvestasime selle
oma tegevuste nimekirja
ja tegime seekord otsuse
Lõuna-Aafrika Vabariigi
(lühidalt LAV) ja Zimbabwe kasuks. Kuupäevad
19.10.–05.11.17 ja sinna
juurde väga hästi läbimõeldud plaan.
Tallinn-Istanbul-Johannesburg 13 tundi lendu,
läbitud 10 000 km ja olemegi kohal. Johannesburg
on maailma suurim linn,
mis ei asu jõe, järve ega
mere kaldal. Linnas ja selle
ümbruses elab üle 8 miljoni
inimese ja see on pindala
poolest nagu meie väike
Eesti. Johannesburgis kasvab üle kümne miljoni puu
ja see on suurim inimkätega loodud mets maailmas.
Õrnades sinistes toonides
õitsesid jacaranda puud,
kuna lõunapoolkeral on
alanud kevad.
Järgmiseks sihtpunktiks
oli Nelspruit, mis asub 304
km Johannesburgist ja sinna jõudmiseks kasutasime
siselende. Pikemalt ette
ostes ja soodusmüükide
ajal leiab pileteid väga hea
hinnaga, muul ajal lihtsalt
hea hinnaga. Nelspruit on
linn, mida kasutatakse
peamiselt lähedalasuvasse Krügeri rahvusparki
jõudmiseks. Krügeri rahvuspark on Lõuna-Aafrika
suurimaid ja tuntumaid
looduskaitsealasid. Krügeris on küll nii, et tasub
võtta kohaliku juhendamisel varahommikune Game
Drive, sest just hommikul
näeb kõige rohkem loomi ja
saab fantastilisi pilte teha.
Johannesburgist saab Krügeri rahvusparki valides

FOTO: Diana Pung

Meie tükike lapivaibast

Hea Lootuse neeme tipp.

näiteks panoraammarsruudi (Panorama Route), mis
võimaldab näha paljusid
kauneid kohti. Blyde River
Canyon ehk Blyde’i jõe
kanjon osutub ootamatult
üheks maailma suurimaks
kanjoniks ning tegemist
on terve Lõuna-Aafrika
Vabariigi ühe kõige atraktiivsema piirkonnaga,
kus avastamist-vaatamist
jätkub päevadeks.
Edasi suundume Kaplinna ehk Cape Town’i,
mis on lihtsa, meeldiva,
mõnusa auraga, kõige populaarsem turismilinn. Kohati tundub siin nagu oleks
valele mandrile eksinud
Euroopa riik, kust eest leiab
euroopaliku kaubanduse
ja korraliku infrastruktuuri. Linn paikneb Atlandi
ookeani ääres, kuid üpris
lähedale jääb ka India ookean. Siin on võimalus oma
silmaga üle vaadata need
veinistandused, mille veini Eestis tarbitakse. Table
Mountain (Lauamägi) on
elamus omaette. Vähem

FOTO: Diana Pung

kui 50 km kaugusel Kaplinna südamest asub Hea
Lootuse neeme tipp, mida
tuntakse nimega Cape
Point. Teel poolsaare tippu jääb teele ka pingviinide
kaitseala.
Järgmine siht on Victoria juga Zimbabwes. Victoria juga on maailma uhkete jugade seas äärmiselt
elamuslik seetõttu, et seda
saab jälgida väga lähedalt.
Siin kaarduvad Victoria
joa kohal eriti kirkad vikerkaared. Oli hea seista
näoga joa poole ja koguda
endasse mürisevate vete
jõudu. Koguda seda endasse kogu kehaga, lasta
end märjaks kasta – uskumatu tunne. Keegi tark
kirjutas: „Kui oled saanud
küllalt, pööra ümber ja astu
minema. Aga tagasi ära
vaata kordagi, sest muidu
kaotad kogu väe, mille
joalt said“. Õhtuks ostame
endale väikese laevasõidu
koos õhtusöögiga Zambesi
jõel. Zambia poolsele kaldale ilmuvad elevandid,

pildistame neid erinevate
nurkade alt. Zimbabwe riik
ise on sürrealistlik algusest
lõpuni, aga lahedad on
just sealsed inimesed. Silm
ja kõrv puhkab kuulates
Zimbabwest pärit a cappella laulu ja traditsioonilist
tantsu. Seal oli tunne, et
oled päris Aafrikas.
„Mida metsikum loodus, mida vaesemad olud,
seda põnevam paik“ kirjutas Alar Sikk. See lause
peab paika. Veel reisidest:
Peruu ja Boliivia olid kõige
põnevamad paigad, kus
oleme käinud. Vietnam
pakkus kuhjaga nõukogulikku nostalgiat. Ja kui
hakkan tühja-tähja peale
nina krimpsutama, on aeg
jälle mägedesse minna –
seljakotiga Kamtšatkale.
DIANA PUNG
Kõpu põhikooli
kunsti- ja tööõpetuse
õpetaja

SUHTUMINE – MINUST SÕLTUB
Tunde, et olen vajalik, annab õpilasele meeskonnatöö,
nii maastiku- kui ka karjäärimängudes. Teadmiste kogumine ja enese proovilepanek JÄVI (Järva- ja Viljandimaa)
matemaatikavõistlustel, tütarlaste jalgpallivõistlusel,
kauplemine jõululaadal, aga ka osalemine laulukooris. Et
laul oleks nauditav on oluline iga laululapse panus. Suhted klassis ja koolis, milline käitumine kuhu sobib ja kuhu
mitte, enese väljendamine teiste tundeid kahjustamata.
LÄHEB KORDA – VÄÄRTUSTAN JA HINDAN
Ühised mõttehommikud, küünalde süütamine, ettelugemised ja musitseerimine. Teatrikülastusel kogetu,
mõtlemapanev noorteetendus oma elutee kujunemisest.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Suure-Jaani valla
koostööprojektina Olustvere lossis kõlanud kaunis hingedepäeva kontsert, klassikalise muusika ja omaloominguliste luuletuste kuulamine, teiste loodu väärtustamine.
ELU RIKKUS – ÕPPIDES ÕNNELIKUKS
Sel sügisel toimusid õppekäigud Jääajakeskusesse,
põnev Hiina Anchengi kooli esinduse külaskäik meie
kooli, õpetajate vaimu värskendamine KUMU näitusesaa-

KÄRT LINDER

Tori õpilased külastasid Kõput
Tori kooli 7.–9. klassi õpilased koos õpetaja ja projektijuhi Erika Nõmmega külastasid 14. detsembril projekti
„Kooliõpilased loodusturismis 2017–2019” raames Kõpu
külastuskeskust ja Suure-Kõpu mõisa. Tegemist on kaheaastase Leader projektiga, mille käigus Tori kooli õpilased
külastavad igas kuus ühte Soomaa piirkonna ettevõtet/
koostööpartnerit. Detsember oli planeeritud Kõpu kuuks,
jaanuaris-veebruaris lähevad õpilased aga näiteks matkadele Soomaale.
Kõpu külastuskeskuses tutvustas Edu Kuill noortele külastuskeskust ja selle tegemisi. Suure-Kõpu mõisas toimus
mõisaekskursioon ning raviooli töötuba, millega õpilased
said ettekujutuse mõisas pakutavatest teenustest. Õpilased
said ise meisterdada käsitööravioole ja lintnuudleid. Lisaks
meisterdasid osad õpilased endale helkuritöötoas pärlitega
helkur-kiili.
Mõis ja külastuskeskus ootavad juba uusi õpilasi, kellele
enda tegemisi tutvustada.
KADRI LINDER

Suure-Jaani kool kiidab

Väärtustades koolielu
Olustvere põhikooli pere elab igapäevase õppimise
rütmis. Koostöös lastevanematega, õpetajatega ja õpilastega oleme kujundanud meie kooli väärtused, millele
tuginedes oma koolielu korraldame.

Kõpu põhikooli 8.–9. klassi tüdrukud ja õpetaja Diana
Pung osalevad projektis teeme koos 100-meetrise lapivaiba
„Minu Eesti täna”, kuhu kaasas neid Meieselts Meroos ja
Vastseliina Käsitööühing. Eestvõtmise väljundiks on, et
iga meeskond teeks 1x1 m lapivaiba ja saja meeskonna
osalemisega saakski valmis 100-meetrine vaip. Vaiba tükikestega antakse edasi oma head ja positiivsed soovid Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevaks.
Tänaseks on vaip valmis ning vaiba looks oli „Meie
kool täna”. Lapivaipa aitasid õmmelda Paula, Esta, Jaanika, Kete-Ly, Lisethe, Sandra, Helina ja Kaili. Nüüd on
käes projekti II etapp, mil tehakse vaipadest ülesvõtted,
koostatakse neist ja nende lugudest album ning antakse
need üle kingitusena Eesti Vabariigile. Märtsist 2018 kuni
2019 toimub vaiba rändnäitus ja loodetavasti saab vaiba
päriskoduks Eesti Rahva Muuseum.

lides ja töötubades suurt kunsti ise praktikas proovides.
Lapsevanem Sandra Urvaku töötoas õppisime vanast uut
tegema – korduvkasutus ja esemele uue elu andmine,
fotomaailma saladuste avastamine avatud fotoringis.
Hugo Hommiku juhendatud kaberingis arendatakse
strateegilist mõtlemist, Anu Mikkori rahvatantsurühmas
sammude harjutamine treenib koordinatsioonitaju, mälu
ja rütmitunnet.
RAHVUSLIKKUS – PÕLVEST PÕLVE
Olustvere põhikool peab tähtsaks oma pere traditsioonide tundmist ja hoidmist ning tutvustamist pereõhtutel
Olustvere seltsimajas „Villaste sokkide peol“. Ühine
mardi- ja kadritrall lasteaialaste perega.
KOOS ON TORE – HOOLIN JA ARVESTAN
Õpilaste soovide ja hingeelu tundmine, isiklik tähelepanu ja eeskuju õpetaja poolt tagavad selle, et õpilane
naudib iga hetke oma teises kodus. Meie koolis on jõulu- ja kevadpidudel saanud esineda enamus õpilasi. Kes
tantsu-lauluga, kes luuletusi lugedes või dekoratsioone
üles pannes. Kõige meeldejäävam kingitus on enda kätega valmistatud tunde-kink või hoopis südamest tulnud
heategu, millega head teha sõbrale või lähedasele.
Olustvere kool läheb uuele aastale vastu lootusrikkalt.
Soovime kõike kaunist teilegi!
AGNES KURG
õpetaja

Alates detsembrist on Suure-Jaani kooli kodulehel uus
uudisterubriik – SJK kiidab.
Selles avaldatakse info ja tunnustatakse kõiki, kes käivad
võistlustel, konkurssidel, olümpiaadidel ning saavutavad
häid tulemusi. Esimene poolaasta hakkab lõpule jõudma
ja juba praeguseks on silma paistnud terve rida andekaid,
pühendunud ning töökaid õpilasi.
Depmani matemaatikavõistlejad Lota Otsus, Ergo
Adams, Anna-Liisa Joandi ja Holger Kink.
Pranglijad Brita Olev, Nora Kraner, Gert Antson, Jaagup
Ostra, Randel Teever, Anna-Liisa Joandi, Ergo Adams,
Kurdar-Maano Umal, Ardo Tulp ja Robin Selberg.
JÄVI matemaatikud Kalev Must, Henri Grünberg, Angeelika Hendrikson, Triinu Lipp, Loreena Veermets, Robin
Selberg, Anders Kavak, Monis Brauer, Anna-Liisa Joandi,
Andre Tammerand, Robin Kiisma, Ergo Adams, Andry
Hendrikson ja Lota Otsus.
Põhja-Sakala valla meenekonkursi võitjad Raneli Sonk,
Sandra Liir ja Merilin Tkatšenko.
Kunstnikud Ralf Grünberg, Heinz Timo Pent, Triinu Johanna Sepp, Aliise Valvik, Anna-Liisa Joandi ja Sandra Liir.
Nutisportlane Tim Sulamanidze.
Huvikooli laulja Triinu Johanna Sepp.
Omaloomingu ja pärimuse kirjutajad Sandra Roosileht,
Katriin Põder, Karmen Anderson, Eliise Miil, Triinu Johanna Sepp, Ainar Arula, Kertu ja Kirke Saksniit, Annaliisa
Nodapera, Eliise Raude, Carmen Markus, Laura Liisa
Kibe ja Iie Kee Parts ning Anette Talviste, Nora Eensalu
ja Aurelia Tulp.
Iluvõimleja Kätlyn Silm.
Euroopa vibumeister Henri Kivisild.
Jalgpallurid spordiklubist Suure-Jaani United.
Kooli kergejõustiklased, rahvastepallurid, korvpallurid,
võrkpallurid, murdmaateatejooksjad ja kabetajad.
Suure-Jaani kool tänab kõiki juhendajaid!
MARI KASE JA TAIVE MURD
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TEMPOKAS NOVEMBER VÕHMA KOOLIS
JÄVI 2017 Võhma koolis
JÄVI matemaatikavõistlus sai alguse 16 aastat tagasi, kui otsustasime korraldada väikeste koolide õpilaste
omavahelise võistlemise
aritmeetikas, mõõtühikute
teisendamises ja olümpiaadi
ülesannete lahendamises.
Põhjus oli selles, et väikeses
koolis pole piisavalt palju
õpilasi, kes konkurentsi
suudaksid pakkuda. JÄVI
matemaatikavõistlusel osalevad Põhja-Viljandimaa
ja Lõuna-Järvamaa koolide 5.–9. klasside õpilased
(sellest ka nimetus JÄVI).
See on selles mõttes eriline võistlus, et võistlevad
just õpilased, mitte koolid
ega õpetajad. Kui mõne
õpilase matemaatilised anded ja võimed on kuidagi
varjatuks jäänud, siis JÄVI
võistlusel osalemisega tulevad need kindlasti ilmsiks.
Igal aastal on üllatajaid.
Edetabelisse pääsevad kõik
õpilased, kes on saanud vähemalt pooled punktidest.
Kõige põnevam ongi see,
kui pannakse üles võistluste edetabelid ja igaüks
otsib oma nime tabelist, et
leida oma saavutatud kohta.

Autasustatakse iga klassi
1.–10. koha saanud õpilasi
aritmeetikas, 1.–5. koha
saanud õpilasi mõõtühikute
teisendamises ja 1.–3. koha
saanud õpilasi olümpiaadi
ülesannete lahendamises.
JÄVI lõpetamise korraldavad koolid kordamööda,
kus õpilastele korraldatakse mingi meelelahutuslik
üritus ning õpetajad samal
ajal vahetavad muljeid ja
teevad plaane järgmise JÄVI
korraldamiseks. Seejärel
toimubki diplomite ja auhindade jagamine.
Kuna maakond JÄVI
võistlust rahaliselt ei toeta,
tuleb leida raha projektide
kirjutamise kaudu või sponsorite abiga. Võhmas toimus
1. ja 11. JÄVI lõpetamine.
Sel aastal osalesid SuureJaani, Olustvere, Võhma,
Koigi, Laupa, Imavere ja
Retla-Kabala kool ning JÄVI
lõpetamine toimus Järvamaal Koigi koolis. JÄVI lõpetamisele kutsutakse kõik,
kes saavad diplomi. Kõikide
paremini esinenud õpilaste
nimed on tabelis kirjas ja
Võhma koolis teise korruse
stendil kõigile näha. Võhma

koolist kutsuti lõpetamisele
14 õpilast.
Aritmeetikas pääsesid
edetabelisse meie kooli 5.
klassist kõik neli, 6. klassist
8 õpilast, 7. klassist 10, 8.
klassist 10, 9. klassist 14.
Diplomi said: Mihkel Koitmäe, Markus Koks, GuidoKevin Paju, Jakko Püvi,
Tuuli Randmäe, Henrik
Leier, Roger Rätsepso, Helen Talvistu, Kirsika Tõruvere, Jan Eric Väljaots.
Mõõtühikute teisendamises said diplomi: Kadri
Koitmäe, Mihkel Koitmäe,
Markus Koks, Gert-Marten
Kaup, Rico-Rasmus Luts,
Anna Linda Meerbach, Tuuli Randmäe, Helen Talvistu,
9. klassist sai edetabelisse 9
õpilast.
Olümpiaadi ülesannete
lahendamises said diplomi
Mihkel Koitmäe ja Helen
Talvistu. Palju õnne kõigile!
Kohtumiseni järgmisel
JÄVI võistlusel. Ikka siis,
kui õpetajatel on tahtmist
ja jõudu võistlust edasi korraldada.
ELLEN LINTS
matemaatikaõpetaja

Soome 100

AHHAA teadusteater natuke
jõuluhõngulisemalt

FOTO: Egle Eiert

18. detsembril said õpilased osa kahest AHHAA
teadusteatri programmist:
„Päkapiku jõulueksam“ ja
„Koogist kakaks“. Esimese
programmi kaudu leiti
vastus küsimusele „Kas
tead, millised oskused ja
teadmised peavad ühel
päris päkapikul olema?“.
Iga päkapikk oskab kinke
võimalikult tihedalt pakkida ja tal peab olema täpne
bioloogiline kell. Päkapikk
tunneb ka lume saladusi,

oskab mängida peitust ning
piiluda maagilisest mullist
lapsi. Loomulikult tunneb
ta ka jõulumuusikat ning
teeb talisporti. Peale selle
on päkapikk maailma parim tuledega kaunistaja
ning seda isegi siis, kui tal
elektrit pole. Lõpuks oskab
ta ilutulestikku teha ning
raketimootoriga ära lennata. Sinul on võimalus teda
eksami sooritamisel aidata
ning vaadata, kas temast
võiks saada päris päkapikk.

Teine programm keskendus sellele, mis juhtub ühe koogiga, kui see
ära süüa, kuhu see kaob,
mis sellest saab. Selles teadusteatri etenduses piiluti
inimkeha sisse. Lustakate
katsete abil said õpilased
teada, kuidas töötab seedeelundkond ja kuidas pühadeaegses toidukülluses
mõistlikult toimetada.
KRISTEL VAHTRA
direktor

Võhma Kooli kolm koori
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Soome Vabariik sai
6. detsembril 100-aastaseks.
Meie kooli 7. klassi – kus
õpib ka vahetusõpilane
Karl-Markkus Johanson
Forssa koolist – õpilased
korraldasid ülekoolilise ürituse selle päeva tähistamiseks ning õnnitlemaks üle

lahe asuvat naaberriiki, kus
elab ja töötab palju eestlasi.
Üritusel rääkisid õpilased Soome riigi ajaloost,
tõid välja olulisi fakte, tutvustasid eepost „Kalevala“,
tuntumaid sportlasi ning
lauljaid. Soome keeles esitati humoorikas rahvalaul,

südamlik jõululuuletus ning
lõpetuseks võis vaadata
särtsakat jenkatantsu. Üritust aitasid ette valmistada
muusikaõpetaja, kehalise
kasvatuse õpetajad, kunstiõpetaja ja arvutiõpetaja.
KAIRI IBRUS
eesti keele õpetaja

Kesk ümbritsevat keskkonda
19. ja 20. detsembril külastas koolimaja keskkonnaameti esindaja. Krista Kingumets rääkis teisipäeval
algklassidele prügi sorteerimisest ja selle ümbertöötlemisest: sellest, mis tegelikult on igapäevases elus
täiesti tavaline, kuid vajab
ikka ja jälle meenutamist.
Kolmapäeval räägiti II ja III
kooliastme õpilastele Läänemere võõrliikidest: kes
meil siin tegelikult elavad
ning mis võõrliikidega kaasneb, keda nad mõjutavad
või millist ohtu kujutavad?
KAIDI OLLE
huvijuht

Ümarmudil on üks Läänemeres elama asunud võõrliikidest

FOTO: Erakogust

2017/2018. õppeaasta
on hooga käimas ja jõuluüllatusi piilub iga kuuse alt.
Detsembrikuuks on kindel,
et Võhma koolil on nüüd
kolm koori. Just, lugesite
õigesti – kolm: mudilas-

koor, liikmeid 17; lastekoor, liikmeid 36; Võhma
Kooli vilistlaste naiskoor,
liikmeid 39. Kõiki koore
juhendab õpetaja Maila
Juudas. Aktiivne osavõtt
kooride tegevusest näitab,

et ühise eesmärgi nimel
tegutsemine nakatab ja nii
lisandub igasse koori ikka
ja jälle uusi liikmeid.
KRISTEL VAHTRA
direktor

Läbi esmaspäevade jõuludele
lähemale
Detsembri algusest saadik toimus igal esmaspäeval esimese tunni alguses
väike advendikontsert. I
advendi puhul kuulasime
mudilaskoori ja õpetajate
ühist laulu ning väikeseid
luuletusi 1.–3. klassilt. II
advendihommikul kohtusime keskastme ansambliga,
kes esitas jõulumeeleolust
kantud omanäolise pala.
See ilu, mis kajas läbi tasase
laulu, andis igale õpilasele
aega olla enda mõtetega.
III ja selle aasta viimasel
advendihommikul kuulasime lastekoori, vanema kooliastme esitlusi. Viimasel Hermann Kalmus.
advendihommikul tervitas
mus Pilistvere kihelkonna
kooliperet Hermann Kalpastoraadist.

FOTO: Maret Lina

KAIDI OLLE
huvijuht
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Kus on päkapikud?

Lahe koolipäev Nordea
kontserdimajas

FOTO: Kaidi Olle

11.–15. detsember oli koolimaja päkapikke täis. Esmaspäeval oli maja veel päris rahulik, aga teisipäevaks oli punaseid ja
teist värvi mütsikesi õige palju. Jõudes päkapikumütsiga õige
kommikorvini, sai mütsikandja suhu pista väikse kommi. Nädala kokkuvõttes oli kõige rohkem punaseid mütse 4. klassis.
KAIDI OLLE
huvijuht

Jõululaat

29. novembril toimus Tallinnas noortekonverents
„Lahe koolipäev 2017: Meie vabadus”, kus osalesid ka
Kirivere kooli õpilased.
Meie sõitsime pealinna rongiga. Balti jaamas kohtusime ühe korraldajaga, kes kutsus meid ruuporiga kokku.
Konverentsil esinesid ettekannetega väga paljud
huvitavad inimesed. Näiteks rääkis meie vabadusest
Rasmus Puur, laulupeo laulu „Meie” looja, näitleja Tõnis
Niinemets, laulja Tanel Padar, kes rääkis muuhulgas
õppimise vajalikkusest, kultuurisaate “Plekktrumm”
saatejuht Joonas Hellerma ja muusik Andres Kõpper.
Konverentsil kuulutati välja ka Eestimaa hea eeskuju,
kelleks on sellel aastal Valga gümnaasiumi 12. humanitaar-, majandus- ja riigikaitseklassi õpilane Kristo Jesse.
Konkursi „Hea eeskuju” eesmärgiks on tuua avalikkuse
ette silmapaistvaid noori, kes on eeskujuks ka teistele.
Võimsa avapaugu tegi Andreas Kõpper, kes on
tuntud oma esinejanimega NOËP. Alustuseks esitas ta
oma hittlugu Rooftop, mis meeldis publikule väga. See
lõi lõbusa meeleolu. Tema jutust jäi kõlama see, kuidas
lapsena ei teadnud ta muusika tegemisest midagi ja viisi
pidada ta ei osanud. Siiski talle meeldis väga laulda.
Seda märkasid ka tema vanemad, kuid poissi oli vaja
õpetada. Alles teismeas õpetati ta laulma. Nüüdseks on
temast saanud tuntud muusik. Kõik on võimalik, kui
väga tahta ja proovida.
Meeldejääv oli ka Tõnis Niinemets. Ta rääkis oma
viimastest tegemistest ja nutivaba nädalast ning sellest,
kuidas tal jäi üle rohkem vaba aega. Stand up koomikuna
taheti ta proovile panna. Talle anti kuus erinevat sõna,
millest pidi ta lühikese aja jooksul nalja kokku panema.
Ta tõi näiteid poliitikast ja viimastest päevakajalistest
sündmustest.
Nordea kontserdimaja oli rahvast täis. Üritusel osales
ligikaudu 1500 noort. Korraldajad hoidsid publiku ka
vaheaegadel tegevuses ning igav ei hakanud kordagi.
Mõned õnnelikud, kes osalesid erinevates mängudes
võitsid väga korralike auhindu. Tunnustati neid noori,
kes olid millegi poolest teistele silma paistnud ja kes olid
teistele eeskujuks. Üritus oli tõeliselt lahe ning kõigile
meeldis. Saime uusi tutvusi ja nägime vanu tuttavaid.
Läheksime järgmine kord rõõmuga uuesti.

Tegus päev Tallinnas

Riigikogus.

FOTO: Mare Mikolai

12. detsembril käisid Kirivere kooli 8. ja 9. klassi
õpilased ühiselt pealinna. Külastati riigikogu, Eesti draamateatrit ning KGB muuseumi. Riigikogus said õpilased
tutvuda sealse töö ja majaga ning võimaluse osaleda ka
hetkel toimuval istungil. Peale ringkäiku majas sõime
lõunat riigikogu einelauas. Toidud olid väga lihtsad ja
maitsvad, kellelgi ei jäänud kõht tühjaks.
Riigikogus käidud, suundusime Eesti draamateatrisse, kus vaatasime noortele mõeldud fantaasialavastust
„Lift“. Etendus rääkis noorte täiskasvanuks saamisest
ja küpsemisest.
Etendus vaadatud, läksime õpilastega veel Sokos
Hotel Virusse, kus külastasime KGB muuseumi. Toreda
giidi saatel tegime väikese ajarännaku Eesti NSV aega.
Saime ülevaate, kuidas töötas KGB endises Viru hotellis.
Õpilased said katsuda ja tutvuda KGB pealtkuulamisaparaatide ning salajaste ﬁlmimismasinatega.
Jõulutunde tekitamiseks käisime ka Tallinna jõuluturul Raekoja platsil.
LIINA NIKONOROVA
huvijuht

Paides kuuski kaunistamas

MERILIIS AUS, RAIKO SAKIAS, ARMIN LIIVER,
ANNALIIS AREN, HENRY SÄLIK
konverentsil osalenud õpilased
FOTO: Kaidi Olle

Võhma kooli jõululaat toimus kolmapäeval, 13. detsembril.
Traditsioonilise laada kohta võiks öelda, et see on samasugune
nagu igal aastal, aga igal aastal ikkagi erinev. Sisuliselt pole
palju muutunud, kuid müüjate seas leiab alati uusi osalejaid
ja uut põnevat kaupa. Seekord peeti laata ka uues kohas –
algklasside korrusel, mis tänu suunavatele siltidele siiski üles
leiti. Müüjatest lahkusid mõned enne ametliku laada lõppu,
sest kogu kaup oli lihtsalt ära müüdud. Oli ka neid, kes pingutasid viimase minutini ja nautisid hiljem veel muusikakooli
talvekontserti, mis pärast laata kooli aulas toimus. Maitsete
poolest olid laadaletid kirjud: traditsioonilistest vahvlitest
ja magusatest ampsudest tšillichallenge-ni – viimane pani
mõnegi proovija suu päris tulitama. Kohtume järgmisel aastal
juba uute ideedega!

Peotantsuringi lapsed
tutvusid võistlustantsuga

KAIDI OLLE
huvijuht

Võhma muusikakooli
talvekontsert

FOTO: Kristel Vahtra

13. detsembril kell 18 kogunesid muusikakooli pere ja
külalised kooli aulasse, et osa saada talvekontserdist. Ettekandele tuli 20 eriilmelist pala, mis kõik andsid ülevaate
sellest, milline on olnud õpilaste areng ja milliseid pilliõppe
võimalusi pakub muusikakool.
Meeleolukal kontserdil astusid lisaks õpilastele üles ka
õpetajad. Kontsert kestis pea poolteist tundi ja oli imeliseks
võimaluseks nukker talveilm korraks selja taha jätta.
Muusikakooli pere tänab kõiki õpilasi, õpetajaid ja vanemaid tehtud töö eest ning ootab pikisilmi taaskohtumist
kevadkontserdil.
KRISTEL VAHTRA
direktor

FOTO: Silvi Annus

10. detsembril käisid Kirivere kooli peotantsuringi
lapsed Tartu ülikooli spordihoones vaatamas Eesti
karikavõistluste ﬁnaaletappi võistlustantsus. Kõikidele
lastele oli võistluse vaatamine esmakordne kogemus. Sel
päeval võistlesid C-klassi lapsed, noored ja täiskasvanud.
Tantsiti ladina-ameerika ja standardtantse. Õhtupoolsel
ajal võistlesid samal võistlusel ka meie laste juhendajad
Maret Lina ja Jüri Turjakas, kes saavutasid standardtantsudes 3. ja ladina-ameerika tantsudes 2. koha. Aasta
kokkuvõttes saavutasid nad aga mõlemas kategoorias
hõbedase 2. koha.
Pärast tantsuvõistluse vaatamist külastasime veel
teaduskeskust AHHAA. Päev oli põnev ja sisutihe. Reis
Tartusse rahastati huvihariduse ja -tegevuse toetusest,
mille eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse
kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekülgseid
osalusvõimalusi.

Lasteaia Tähekild kuusekaunistaja Käthe Mariin Luht ehitud
kuusega.
FOTO: Kaido Luht

9. detsembril toimus Paides jõulukuu avaüritus
„Paide jõulukroon”. „Jõulukrooni“ raames toimunud
konkursil „Eesti Vabariigi ehedaim kuusepuu” osalesid
Kirivere koolist ja lasteaiast Tähekild Käthlin Evert ja
Käthe Mariin Luht ning Kaie ja Analene Liiver, appi
võeti ka kooli vilistlased Kristel Mänd ja Lisanna Liiver.
Kuusepuu kaunistati laste vilditud materjalist kuuseehetega. Meie esindusvõistkond sai kuusepuu ehtimise konkursil II koha, auhinnaks kinkepilet grupile –
meeleolukas ajarännak Ajakeskuses Wittenstein.

HEILIKA RESSAR
direktor

HEILIKA RESSAR,
direktor

Võhma koolil käis viimasel koolipäeval päkapikk: saabus SA Innove käskkiri, millega anti teada, et kooli projekti
„KOK – kõik on kaasatud“ taotlus on saanud positiivse rahastusotsuse ning projekti elluviimiseks eraldatakse koolile 4388 eurot. Projekt keskendub kaasava hariduse põhimõtete ja muutunud õpikäsituse põhimõtete rakendamisele.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa
sotsiaalfondi vahenditest. Võhma kooli pere tänab päkapikku!
KRISTEL VAHTRA
direktor
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Suure-Jaani Vibuklubi aasta 2017
Eesti Vibuliidu poolt 2. ja
3. detsembril korraldatud
Eesti sisekarikavõistlused
panid punkti Suure-Jaani Vibuklubi esimesele
tegutsemisaastale.
Võistlus toimus Imavere spordihoones ja oli
klubile järjekordselt väga
edukas, mis küll ei tähenda, et kõik väga lihtsalt
oleks tulnud.
Noorte klassis esinenud
Holger Kink, kes võistluse esimeses pooles tubli
edumaa saavutas, pidi
teisel poolel tõdema, et
valitsev Eesti meister ei ole
mitte oma vibu põõsasse
visanud. Lõpuks tuli ikkagi
esimene võit viigiseisus
453-453 Holgerile tänu
enam lastud kümnetele.
Sama põnev seis oli
tidettide klassis võistelnud
Henri Kivisillal. Võistluse

esimest poolt viie punktiga
juhtima läinud, ei suutnud Henri oma edumaad
suurendada. Vaid punkt
punkti heitluses lõppenud
võistluses tuli napp neljapunktine kaotus ja tasuks
teine koht.
Noorte arvestuses oma
esimest võistlust teinud
Anette Talviste võistlus
sarnanes klubikaaslaste
omale. Kui noormehed
võitlesid kõrgema koha
eest, siis Anette andis kõik
just teise-kolmanda koha
heitluses, millest ta lõpuks võitjana välja tuli.
Viiepunktiline eduseis andis teise koha – igati tubli
algus.
Kõiki neid noori ühendab see, et nad treenivad
sügisest alates Suure-Jaani
huvikooli viburingis. Ei
väsi kordamast, et huvi-

kool ootab jätkuvalt uusi
noori kätt proovima.
Juunioride klassis viis
esikohakarika koju Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis õppiv Helis
Mändla.
Aasta jooksul võeti osa
erinevatest võistlustest ja
tulemused räägivad enda
eest.
Euroopa meistrivõistlustelt maastikulaskmises
kuld ja viies koht, Balti
meistrivõistlused siselaskmises kuld, Eesti meistrivõistlustelt neli hõbedat ja
üks pronks, karikaetappidelt viis esi- kaks teist- ja
viis kolmandat kohta.
Eesti Vibuliidu meistrivõistlustelt toodi koju
seitse kulda, üks hõbe ja
üks pronks ning karikavõistlustelt viis esi-, kaks
teist ja üks kolmas koht.

SPORDIST LÜHIDALT

Lõppkokkuvõtteks oli
mööduv aasta väga produktiivne ja paljulubav
algus ees ootava 2020. aasta
MM maastikulaskmises
esinemiseks. Võistlus toimub Eestis ja korraldajaks on Eesti Maastikuvibu
Liit, mille liikmeks on ka
Suure-Jaani Vibuklubi.
Sellist ainulaadset võimalust nii kõrge tasemega
võistlusel osalemist kodus
tuleb kindlasti ära kasutada. Kunagi ei ole hilja alustada, oma varjatud andeid
avastada.
Küsimuste tekkimise
korral saate vastuse kui
kirjutate tiit.heinsalu@
gmail.com või telefonil
+372 527 5448.
TIIT HEINSALU
Suure-Jaani
Vibuklubi esindaja

Naiste võrkpalli sariturniiril üle poole
mängudest läbi
Neljapäeval, 14. detsembril toimus Sürgavere spordihoones IX naiste võrkpalli sariturniiri
3. võistluspäev. Sellega on
5 etapist koosneval sariturniiril üle poole mängudest
peetud. Kahjuks oli kuuest
võistkonnast seekord mõõtu võtmas neli naiskonda.
Kohtumised olid väga tasavägised ja ühestki punktist
ei loobutud ilma võitluseta.
Kolmanda etapi võidu
viis koju Viljandi valla
Saarepeedi naiskond, teise
kohaga lõpetas Suure-Jaani
naiskond. Kolmanda koha
saavutas Viljandi valla Päri
naiskond. Neljanda kohaga pidi sel korral leppima
naiskond Vallakad. Üldkokkuvõttes on hetkel esikohal Saarepeedi naiskond
16 punktiga. Talle järgneb
Suure-Jaani naiskond 15
punktiga ja kolmandat
kohta hoiab võistkond Vallakate ees Päri naiskond
11 punktiga. Mängida on
jäänud veel kaks etappi.

Laupäeval, 2. detsembril toimus Balteco Eesti võistkondlike meistrivõistluste teine mängudepäev. Neljanda
liiga võistkonnad kohtusid Kadrinas ja II liiga võistkonnad
Viru-Nigulas. Meie võistkonnad näitasid tunduvalt paremat
mängukvaliteeti kui esimesel etapil. Neljanda liiga mängijad
suutsid võita kõik kohtumised tulemusega 4–0. II alagrupis
ollakse hetkel 11 punktiga liidrid. Head mänguhoogu näitasid
kõik võistkonna liikmed – Heiko Kraaner, Tarmo Sengbusch,
Asser-Auris Kees ja Timo Siim. Teises liigas mänginud võistkond koosseisus Kalev Sengbusch, Kert Perkmann, Sören
Rothberg ja Ott Šeffer suutsid alistada kaks võistkonda.
Alla tuli vanduda ainult Viljandi meeskonnale. Pärast teist
mängudepäeva ollakse hetkel kuuendal kohal.
Täname kõiki mängijaid ja loodame, et võistkonnad on
edaspidigi tõusuteel!

Noored maletajad kohtusid neljandas
võistlusvoorus
Suure-Jaani lahtistel noorte kiirmale meistrivõistlustel
peeti 12. detsembril selle aasta viimane, 4. voor. Siiani on
malelaua taga istunud kokku 26 noort maletajat. Suure-Jaani
noortekeskuses toimuvatel meistrivõistlustel on kokku 10
vooru ja võistlus lõpeb märtsikuus. IV vooru võitis Lahmuse
poiss Jan Kaasik ja püüdis sellega kinni Suure-Jaani maletaja Henri Tikuti; mõlemal noormehel on kokku 90 punkti.
Kolmandat kohta hoiab kindlalt enda käes Viljandi huvikooli
maletaja Hugo Soo 70,5 punktiga. Noori maletajaid ootab uuel
aastal ees veel kuus vooru ja lõpparvestusse läheb 7 paremat
tulemust. Võistlus lõpeb 20. märtsil. Soovime kõigile noormaletajatele edu ka uuel aastal! Koondtabeliga saad tutvuda
noortekas.suure-jaani.ee

Olustvere võidukas mälumängu võistkond koos kohtunikuga.

FOTO: Mati Adamson

Mälumänguvõit läks Olustverre!

Suure-Jaani võrkpallinaiskonna pingutusi märkas ka jõuluvana.

Kes lahkub saalist kõige
kirkamate medalitega,
selgub 17. veebruaril, kui
toimub naistele ja meestele
viimane etapp. Samal päe-

val on mõlemate turniiride
pidulik lõpetamine. Soovime kõigile võrkpalluritele säravaid esitusi uueks
aastaks!

FOTO: Mati Adamson

MATI ADAMSON
spordi- ja
noorsootöönõunik

üle suurel spordipeol. Kahel viimasel aastal oleme
mängude korraldamiseks
ja vajalike võistlusvahendite ostuks saanud toetust
PRIA Leaderi programmist
Rohelise Jõemaa Koostöökogult. Ühisprojekti
„Lehola-Lembitu mängude
korraldamine” viivad koos
ellu spordiklubid Lehola
2005, Suure-Jaani United
ja vallavalitsus. Ülipika
traditsiooniga järjepidevalt
toimunud mängude eestvedaja ja korraldajana on
minu suurimaks sooviks, et
45. mängudel lööks aktiivselt kaasa kogu meie valla
rahvas.
Soovin kõigile head ja
tegusat uut spordiaastat!
MATI ADAMSON
spordi- ja
noorsootöönõunik

Mati Adamson tunnustust vastu võtmas.

Pühapäeval, 3. detsembril selgitati Suure-Jaani noortekeskuses välja parimad piirkonnad mälumängus. Pead murdma
oli tulnud 6 võistkonda. Mängu 40 küsimust koostas Viljandi
mees Enn Kauber. Võrdselt hästi alustasid Olustvere, Sürgavere, Põhja- ja Lõuna Suure-Jaani võistkonnad. Võistluse
lõppedes suutis enim õigeid vastuseid paberile panna Olustvere esindus, kes saavutas võidu 49 punktiga, teise kohaga
lõpetas hea lõpuspurdi teinud Lõuna Suure-Jaani võistkond
41 punktiga. Kolmanda koha punktid viis oma piirkonnale
Sürgavere esindus, kelle kontosse jäi 38 punkti. Neile järgnesid Põhja Suure-Jaani, Kildu ja Aimla esindused. Täname
kõiki osalejaid ja õnnitleme parimaid! Väga suur tänu Enn
Kauberile!
MATI ADAMSON

Lehola-Lembitu mängud on aasta piirkondlik
spordisündmus Viljandimaal
Tänavune spordiaasta lõppes ilusa sündmusega: Eestimaa spordiliit
Jõud tunnustas pidulikul
aastalõpu galal Kose kultuurikeskuses 44. Lehola-Lembitu mänge kui
2017. aasta piirkondlikku
spordisündmust, mängud
leidsid äramärkimist ka
Jõudi aastaraamatus. Pika
traditsiooniga mängudesse on panustanud väga
palju vabatahtlikke nii
korraldajate, kohtunike,
piirkondade eestvedajate
kui ka loomulikult võistlejatena. Lehola-Lembitu
mängudel võisteldakse 21
erineval spordialal aasta
jooksul ning 11 piirkonna
arvestusse läheb 18 parema spordiala tulemus.
Kolm paremat piirkonda
aasta kokkuvõttes saavad
auhinnaks rahalise preemia spordielu edendamiseks, preemiad antakse

Eesti meistrivõistlustel lauatennises
tehti vigade parandus

FOTO: Erakogust

Spordivõistlused
4. jaanuaril kell 18.30 võrkpalli sarivõistlus meestele Sürgavere spordihoones.
5. jaanuaril kell 19.30 reedel loositud paarid ja 6. jaanuaril kell 11 singlid
meestele ja kell 14 naistele vabariiklikul Suure-Jaani CUP´il nooleviskes
Vanaõue puhkekeskuses.
9. jaanuaril kell 14.45 Põhja-Sakala valla põhikooliealiste noorte lahtised
meistrivõistlused kiirmales Suure-Jaani noortekeskuses.
11. jaanuaril kell 18.30 võrkpalli sarivõistlus naistele Sürgavere spordihoones.
13. jaanuaril kell 10 XII Suure-Jaani CUP 2018 saalijalgpallis 2005. a
sündinud poistele Suure-Jaani kooli võimlas.
14. jaanuaril kell 10 XII Suure-Jaani CUP 2018 saalijalgpallis naistele
Suure-Jaani kooli võimlas.
18. jaanuaril kell 18 võrkpalli sarivõistlus meestele Sürgavere spordihoones.
20.–21. jaanuaril 34. Eesti omavalitsuste talimängude eelturniirid meeste
korvpallis ja lauatennises.
20. jaanuaril kell 10 XII Suure-Jaani CUP 2018 saalijalgpallis meestele
Suure-Jaani kooli võimlas.
21. jaanuaril kell 10 XII Suure-Jaani CUP 2018 saalijalgpallis 2003. a
sündinud poistele Suure-Jaani kooli võimlas.
23. jaanuaril kell 14.45 Põhja-Sakala valla põhikooliealiste noorte lahtised
meistrivõistlused kiirmales Suure-Jaani noortekeskuses.
28. jaanuaril kell 10 XII Suure-Jaani CUP 2018 saalijalgpallis 2010. a
sündinud poistele Suure-Jaani kooli võimlas.
28. jaanuaril kell 11 Juhan Aidaku XVII mälestusturniir kabes Sürgavere
koolis.
Täpsem info spordivõistluste kohta noortekas.suure-jaani.ee
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Möödunud aegade lood

Albert Kivikas 120

FOTO: Erakogust

Meie kandi suurkirjanik ja uusrealismi rajaja
eesti kirjanduses on sündinud 18. jaanuaril PõhjaViljandimaal, Suure-Jaani lähistel. Koolis käinud

Olustvere Reegoldis ja
Vastemõisa Kildu ministeeriumikoolis. Hiljem on
ta erialaks õppinud Viljandis ja Tartus kaubandust,
toonase kõnepruugi järgi

Jaanuar
kommertskoolis. Debüteeris 100 aastat tagasi (1916)
ajalehes Sakala sonetiga
„Kevadine külm“, millele
järgnes juunikuus samas
lehes proosaminiatuur
„Vanad ja noored“. Tähelepanu võitis koolipoiss alles
1918. aastal, kui Tuglase
toimetatud Postimehes
ilmus kodupaigast inspireeritud novellett „Lembitu“. Kõige tuntuma Kivika
romaani „Nimed marmortahvli“ keskseks kujuks on
koolipoisist sõdur Henn
Ahas, maata mõisamoonaka poeg, kelle vend on
Tallinnas vabrikutööline
ja veendunud kommunist.
Ometi koolipoiss Ahas,
kes niihästi oma isa kui
ka venda armastab, astub
Vabadussõjas vabatahtlikuna koolipoiste pataljoni
– näiliselt võitlema oma
isa ja venna vastu – ning
tõuseb seal vapra võitlejana rühmaülemaks. Tema
tee sinna aga on tõeline
kannatuste ja iseenesega
heitluse tee, enne kui ta
end täielikult kindlana ning
oma sammude õigsuses

veendununa tunneb. „Marmorrahvel“ on enne sõda
ka näidendiks kirjutatud
ja seda mängiti eesti suurematel lavadel, Estonias,
Vanemuises ja Ugalas. 1940
aasta vabariigi aastapäevaks tõid tüki lavale ka
Vastemõisa noorsooseltsi
näitetrupi liikmed. Tükki
etendati Kasari rahvamajas.
Elmo Nüganeni mänguﬁlm „Nimed marmortahvlil“, kus peaosas mängisid
Priit Võigemast ja Hele
Kõre, esilinastus 2002. aastal. Linateoses on esimest
korda Eesti filmi ajaloos
kasutatud digitaalset järeltöötlust, kus montaaži
eriefektid on lahendatud
arvutis.
Kivikas lahkus peale
sõda Rootsi, on avaldanud
romaane, miniatüüre ja
novelle. Tema loomingus
on ka üllatuslik luuleteos,
poeem „See on see maa“,
kus unenäoliselt on kujutatud Lembitumaa võitlusi
ja rahva saatust.

1. jaanuar
80 aastat tagasi (1938) peeti Lahmuse koolimajas pidu, mille
käigus kukkus orkestri all olev lava suure kolinaga kokku. Orkester
paigutati uude kohta ja pidu jätkus daamide valsiga.
80 aastat tagasi (1938) peeti Kõpus mitmeid pidusid ja kursusi.
Populaarne oli viltide tegemise kursus.

TÕNU KUKK

14. jaanuar
95 aastat tagasi (1923) alustasid Suure-Jaani omavalitsustegelased ja seltside esindajad rahakogumist Lembitu ausamba
rajamiseks.
80 aastat tagasi (1938) korraldati Aimla Kitse talus puutöökursus, mille juhendajaks oli kunstnik August Roosileht.

JÕULUOOTUSE NÄDAL KÕO PIIRKONNAS

Kõo raamatukogus tegutses
12. detsembril jõulukohvik

Koksvere seltsimajas oli
16. detsembril jõulumüük

3. jaanuar
140 aastat tagasi (1878) sündis Halliste v, Pornusel vallakirjutaja
Hermann Raid. Oli vallakirjutajaks Taeveres, Vastemõisas ja
Uue-Vändras. Omas suurt margikogu.
115 aastat tagasi (1903) leelotaja, koori- ja rahvatantsujuht Ella
Kallas (Lillak). Oli õpetajaks Kildul ja Saarepeedil.
5. jaanuar
80 aastat tagasi (1938) võeti vastu otsus tuua Ellamaa elektriliin
üle Türi ja Võhma Viljandisse. Elektrit said ka Pilistvere põllumajandusettevõtted.
7. jaanuar
120 aastat tagasi (1898) sündis Kabala v August Nurk. SuureJaani alevivanem ja linnavanem aastail 1934–1940.
9. jaanuar
125 aastat tagasi (1893) peeti kohalikus leeritoas Suure-Jaani
karskusseltsi esimene istung.
10. jaanuar
110 aastat tagasi (1908) tuli kokku Viljandi Haridusseltsi asutamise koosolek. Eestseisuses olid ka G. Rosenberg ja J. Siimer.
80 aastat tagasi (1938) peeti Suure-Jaanis talvist laata. Reed
maksid 13–14 kr, rautatud reed 30 kr, hobused 200–300 krooni,
paremad üle 500 krooni. Alevivalitsuses registreeriti üle 40 hobuse
ostu.

15. jaanuar
140 aastat tagasi (1878) sündis Vastemõisa Kääri k karskus- ja
töölisliikumise aktivist ning rätsepast kupletist Tõnis Allikas.
Maetud Suure-Jaani kalmistule.
120 aastat tagasi (1898) suri Suure-Jaani koguduse vaimulik
Oskar Woldemar Speer. Suure-Jaanis oli ta alates 1866. a-st.
90 aastat tagasi (1928) asutati ÜENÜ Põhjaka osakond, millel oli
spordi-, näite- ja muusikaharu.
60 aastat tagasi (1958) sai Kildu kool korraliku elektrivalgustuse. Pioneerid puhastasid võsast kõrgepingeliini trassi ja koorisid
liini ehitamiseks vajaminevad postid. Esimene elektrivalgus tuli
koolimajja Kildu vesiveskist 1924. a.
16. jaanuar
125 aastat tagasi (1893) sündis Tartus trompetist, muusika- ja
koorijuht, professor Julius Vaks. Suri 1952, maetud Suure-Jaani
kalmistule.

Väike kontsert jõulumüügil.

FOTO: Silvi Annus

Pakuti kohaliku meistri Heli Aaste koduleiba ja kooke
ning taimeteed ja jõulukohvi. Vestlusringis rääkisid Tarmo Riisk ja Aino Rebane Põhja-Sakala vallas toimuvast ja
vastasid küsimustele. Oli imeline vaadata, kuidas rahutult
kädistanud seltskond peale vestlusring heatujuliselt lahkus.
Ilmselt tuleb vestlusringi ka edaspidi korralda, et kohalikke
inimesi suures vallas toimuvaga kursis hoida. Hoolimata
terve päeva sadanud jämedast vihmast, jätkus külastajaid
nii kohvikusse kui ka kuulajaid vestlusringi.
ILLE RIISK
raamatukogu juhataja

FOTO: Erik Uus

Jõulumüügi korraldas Koksvere Maanaiste Selts.
Ettevõtmise eesmärk on anda kohalikele käsitöölistele
võimalus oma toodangut tutvustada ja külarahvale
põhjus ühiseks jõuluhetkeks ning väikesteks meeleolukateks jõuluostudeks. Lisaks kõigele muule ergutada
isetegemist ning anda eeskuju, kuidas väheste vahenditega siiski mõnusat meeleolu luua. Võrreldes neljandat
jõulumüüki eelmiste aastatega, oli kauba sortiment laienenud. Lisaks varasematele etnograaﬁast inspireeritud
esemetele oli müügiks puidust mänguasju ja kauneid
villaseid kangastelgedel kootud sõbasid. Kohvikus
oli maitsmiseks pirukaid ja kooke. Esmakordselt lisas
päevale pidulikkust väike kontsert. A capella lauluga
esinesid Hiie-Miina ja Jane Riisk ning Ann Margaret
Kalmus. Oliver Reineri hingeminevaid laule saatis kitarri
Kermo Laan.
Aitäh kõigile müüjatele, ostjatele ning vabatahtlikele
abilistele!
ÕNNE UUS
seltsi liige

Pilistvere rahvamajas toimus 17. detsembril traditsiooniline
jõulukontsert
Esinesid Kirivere kooli õpilased, meie lapsed, kes õpivad
Põltsamaa muusikakoolis ja Suure-Jaani muusikastuudios, segakoor “Leelo”, Marta Pedosk ja Haldi Välimäe.
Erakordne on see, et Kirivere koolis tegutseb lisaks kahele
segarahvatantsurühmale ka peotantsuring. Hoogsad tantsunumbrid pea poolesajalt kooli tantsijalt haarasid kaasa
kohaletulnud publiku ning kogu kontserti kandis rõõmus
jõulumeeleolu, täis laulu, tantsu, luulet ja mängusid. Jõulumänge, mida mängiti sada aastat tagasi, korraldas Kairi
Leivo. Kohvikusse küpsetasid koogid lapsevanemad, saadud müügitulu annetati järgmiseks pereürituseks.
SILVI ANNUS
kultuuritöötaja

18. jaanuar
120 aastat tagasi (1898) sündis Suure-Jaani lähistel kirjanik ja
ajakirjanik Albert Kivikas.
115 aastat tagasi (1903) sündis Taevere v Juurika k maalikunstnik,
akvarellist, karikaturist Julius Gentalen. Suri 1966 Catskill, USA
19. jaanuar
80 aastat tagasi (1938) pidas Suure-Jaani maleklubi turniiri, kus
tähelepanu äratas esikohale tulnud 17-aastane Elmar Ojaste.
20. jaanuar
65 aastat tagasi (1953) sündis Suure-Jaanis keemik Jüri Ševtšuk.
21. jaanuar
165 aastat tagasi (1853) sündis Vastemõisa Margo t ehitusmeister
Jaan Grünbaum. Ehitanud mh Kildu koolimaja.
45 aastat tagasi (1973) suri Heilbronnis, Saksamaal näitleja
Ary Anso (Heister). Sündinud Sürgaveres.
25. jaanuar
120 aastat tagasi (1898) sündis Paistu khk. Moksi t Johann
Lainas.
Oli 1929–1942 Suure-Jaani postkontori ülem.
90 aastat tagasi (1928) saabus Prantsusmaalt Suure-Jaani
tuletõrje-ühingule moodne Renault tuletõrjepump.
26. jaanuar
115 aastat tagasi (1903) sündis Reegoldis leiutaja ja ﬁlatelist
August Gregor.
27. jaanuar
95 aastat tagasi (1923) põles maha Sürgavere kõrts koos abihoonetega. Arvati süütamist.
28. jaanuar
100 aastat tagasi (1918) asus tegevusse Suure-Jaani Õpetajate
Ühing.

FOTO: Imre Annus

30. jaanuar
90 aastat tagasi (1928) sündis Abja v Vana-Kariste k graaﬁk ja
illustraator Silvi Väljal. Käinud Sürgavere koolis.
80 aastat tagasi (1938) etendas Olustvere haridusselts „Edu“
A.H. Tammsaare 60. juubeliks näidendi „Andres ja Pearu“.
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Rahvarõivahuviliste kool Põhja-Viljandimaal
Suure-Jaanis Kondase
majas on alates aastast 2015
kohtunud Põhja-Viljandimaa rahvarõivahuvilised.
Kuulasime teadur Tiina
Jürgenit Viljandi muuseumist ja vaatasime ajaloolisi
rahvarõivaesemeid, tegime
algust särgi tikkimise ja väljalõikamise-õmblemisega,
õmblesime valmis mõned
vardakotid ja seelikud. Pika
tööprotsessi tegime läbi,
et valmiks kampsunid –
mitte need, mida varrastel
kootakse, vaid kangast õmmeldud rahvarõivaesemed.
Juhendas teiste hulgas Inna
Raud, pärandtehnoloogia
magister, rahvarõivauurija, -valmistaja ja -õpetaja.
2017/18 veab ta Olustvere
teenindus- ja maamajanduskoolis ühtlasi rahvarõivavalmistamise süvakursust neile, kes rahvuslikku
tekstiili varem õppinud.
Kultuurkapital rahastas
2017. aastal võimalust jätkuvalt kutsuda Suure-Jaani
häid õpetajaid rahvarõiva-esemete valmistamist
juhendama ning et hankida ja süstematiseerida
muuseumiesemete kohta
materjale.
Sügisest 2017 on rahvarõivakooli töö kandunud heliloojate Kappide
majamuuseumi ja peateemaks mõnda aega olnud
kirivöö kudumine. Valmis
pole veel ühtki, küll aga on
rakendatuid ja töösse läinuid mitu. Senistel kogunemistel oli väga erinevaid
osalejaid nii eneseusalduse
kui varasema kogemuse
poolest. Suure-Jaani vöödest on valmis ülimahu-

Osales 33 õpilast. Hindajate töö oli keeruline, sest kõik lood
olid omanäolised ja toredad lugeda.
Koolidest olid esindatud: Tääksi, Vastemõisa ja SuureJaani.
I–III klass
Luuletuse kirjutamine:
I koht Sandra Roosileht (Vastemõisa, 2. klass)
Jutu kirjutamine:
I koht Katriin Põder (Suure-Jaani, 2b)
II koht Karmen Anderson (Suure-Jaani, 2b)
III koht Eliise Miil (Suure-Jaani, 2a)
IV–VI klass
Luuletuse kirjutamine:
I koht Triinu Johanna Sepp (Suure-Jaani, 4a)
II koht Ainar Arula (Suure-Jaani, 4a)
III–IV koht Kertu ja Kirke Saksniit (Suure-Jaani, 4a)
Jutu kirjutame:
I koht Annaliisa Nodapera (Suure-Jaani, 4a)
II koht Eliise Raude (Suure-Jaani, 4a)
III koht Carmen Markus (Suure-Jaani, 4a)
Kodukoha pärimus:
I koht Laura Liisa Kibe, lisaks eripreemia põhjalikkuse eest
(Tääksi, 5. klass)
Eripreemia ilusa mõtte eest:
Ile Kee Parts (Tääksi, 2. klass)
Merike Saaremets kirivöö kudumist õpetamas.

kas kaust (ligi 100 vööd),
tohutu väljakutse juba oma
ja õige valijale! Samuti tuli
vöötarkusi koguma rühm
innukaid Kõpu kihelkonna
naisi. Ülevaate ja pilte vöösügisest leiab Kondase maja
ja muuseumi Facebooki
lehtedelt.
Ootame ikka seniseid ja
ka uusi huvilisi endale rahvarõivakomplekti esemeid
valmistama. Abi saavad
kõik huvilised: oskajaid on
vahepeal rohkem saanud ja
head nõu lihtsam hankida.
Rahvarõivatöö on ajamahukas ja nõuab ettevalmistusi: nii materjali

hankimist kui ka riistvara
(kangasteljed). Seepärast
on hea alustada süsteemsest planeerimisest. Palun
levitage teadet ka võimalike uute huviliste hulgas,
nii saab ootused kaardistada. Ootame kirju aadressil
merike.saaremets@
suure-jaani.ee peamiselt
selle kohta, millistest esemetest olete huvitatud.
Lähemate kuude plaanides
on kududa juurde triibuseelikukangaid, kirivöösid,
huvi korral kindaid ja sügisel 2018 sukki. Lootust
on pastlavalmistamise kursusele.

FOTO: Erakogust

Valik valminud esemetest ja komplektidest jõuab
piltidena omal ajal PõhjaViljandimaa rahvarõivaraamatusse, mida Tiina Jürgen
juba koostab.
Omatehtud rahvarõivad
pakuvad kandmisrõõmu
nii tegijale kui küllap ka
järeltulijaile. Tegemisrõõm
toob kord alustanud ikka ja
jälle rahvarõivamaailma tagasi, ilu ja põnevust sellises
kontsentratsioonis annab
elus mujalt otsida.
Eestvedajate nimel
MERIKE
SAAREMETS

Kõpu kirikus kogunes kihelkonna konvent

FOTO: Koguduse Facebookilehelt

15. detsembril kogunes
Kõpu Peetri kirikus Kõpu
kihelkonna I konvent, kus
osales hulk ajaloo- ja kultuuripärandi kogumisest,
säilitamisest ja esitamisest
huvitatud inimesi Kõpu kihelkonna aladelt ja mujaltki. 21. sajandi I kihelkonna
konvendi kokkukutsumise
mõtte hõikas Kõpu kirikuõpetaja välja 2015. aastal
peetud I Kõpu kihelkonna
päeval. Nüüd kuulutati
konvent ka välja ja viidi
ellu – see algas advendipalvusega kirikus, järgnes kiriku tutvustamine ja
konvendi koosolek.
Kõpu kihelkond on
Eesti üks nooremaid omaaegseid iseseisvaid omavalitsusüksusi, mis moodustati 106 aastat tagasi,

Omaloomingukonkursi tulemused
Suure-Jaani raamatukogus

1911. aastal. Toona loeti
kihelkonna elanikke kokku
3900 hinge. Kihelkonna
moodustasid Suure-Kõpu
mõis ja vald koos Metskülaga, Kõpu kirikumõis,
Puiatu mõis ja vald, VäikeKõpu kroonumõis ja osad
Vastemõisa kroonumõisast. Kihelkonna elu juhtisid omavalitsusorganitena
Liivimaa kubermangus
1870–1917 kihelkonnakonvendid, mille liikmed olid
kihelkonna mõisnikud ja
vallavanemad, konvendi
eesotsas oli kihelkonnaeestseisja.
Konvent ise on mingi
organisatsiooni kokkutulek või koosolek, see
võib olla ka põhikorraline organ. Samuti võib
see tähendada hoonet või

ruumi, kus konvent koos
käib (näiteks osa linnuses
või lossis, üliõpilaskorporatsiooni ruumid vms).
Kihelkonna tänapäevane konvent ehk kokkutulek koondab kõiki Kõpu
kihelkonna alade esindajaid ja asjahuvilisi ning on
avatud kõigile. Konvendi
tegevuse eesmärgiks on
koguda, teavitada ja rakendada Kõpu kihelkonna
ajaloolisest ja kultuurilisest pärandist huvitatud
inimesi selleks, et kihelkonna pärand säiliks ja
oleks eksponeeritud. Selle
töö eestvedajaks on kihelkonna kogudus. Kas ja
kuidas konvent täpsemalt
formeerub, otsustavad
osalejad ja näitab aeg.
I konvendil osales hulk
rahvast Kõpust, aga esindatud oli ka Metsküla,
Heimtali ja Viljandi. Kõpu
koguduse õpetaja tutvustas Kõpu kihelkonna ja
konvendi lugu ning tutvustas kihelkonna raamatu välja andmise ideed,
Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak rääkis
Kõpu kihelkonna mälestusmärkidest ja mälestuse
jäädvustamisest. ImbiSirje Torm ja Heiki Raudla

jagasid oma kogemusi
ajaloopärandi uurimisest
ja raamatute koostamisest.
Konkreetsetest teemadest
arutati üheskoos Vabadussõja ausamba ja kirikupargi korrastamist, Vabadussõjas langenute (täieliku
nimekirjaga), metsavendade ja nõukogude võimu
ohvrite mälestustahvlite
paigaldamise küsimusi.
Kõneleti suulise pärimuse
kogumisest ja kihelkonna
raamatu väljaandmisest,
mis oleks seotud Kõpu
kiriku 200. aastapäevaga
2025. aastal.
Oluliseks peeti kihelkonna konvendi kogunemist juba uue aasta algul,
et ülesandeid täpsustada ja
jagada. Samuti tunti huvi
kihelkonna alade ja ajaloo
tundmaõppimise vastu.
Iga huviline on oodatud ja
teretulnud kaasa mõtlema
ja rääkima! Jälgige teadaandeid ja tulge kokku,
infot jagab ka allakirjutanu. Kontakt telefonil 5348
5573 ja e-posti aadressil
hedi.vilumaa@eelk.ee

Eriline tänu teile, õpetajad Ene Adams, Mari Randaru, Ülle
Piir, Jaanika Reier ja Reeda Sadam.
Sündmuse korraldamist toetas Eesti Kultuurkapital.
Suur tänu asjaosalistele!
VIIVIKA LEPP
Suure-Jaani raamatukogu direktor

Võhma raamatukogu sõpradele
Üks aasta on jälle ajatiivad kokku seadnud.
Võhma linnaraamatukogule oli lõppenud aasta tegevusrohke. Mahtus sellesse erinevaid huvitavaid üritusi
raamatukogus, osalemisi linna üritustel ja üleriigilisteski
ettevõtmistes.
Samal ajal on kogu täienenud pidevalt uute raamatutega ning meie lugejatel on alati võimalus tulla raamatutest lugemiselamusi saama ning ajalehti-ajakirju uurima.
Raamatukokku tulevad ette lugema ja jutte vestma nii
lasteaialapsed kui täiskasvanud. Vaadata saab erinevaid
väljapanekuid ja temaatilisi näitusi.
Jaanuaris avame Viljandi gümnaasiumi noorte kunstinäituse Viljandi maalikunstnike tsitaatidega. See näitus on
valminud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul, kui raamatukogud pakuvad noortele kunstnikele (14–26-aastased)
võimalust eksponeerida oma kunstitöid raamatukogudes.
Toreda üllatuse osaliseks saime oktoobris Sakala Keskuses toimunud tänuüritusel, kui Võhma linnaraamatukogu
tunnustati kui aasta raamatukogu. Oleme tänulikud, et
meid on märgatud!
Raamatukogu töötajad soovivad oma lugejatele head
uut aastat raamatute ja raamatukogu seltsis. Laenutama ja
üritustel osalema olete alati lahkelt oodatud. Raamatuid
jätkub, tegevusi jätkub – kohtume!
Võhma raamatukogu töötajad

Piltuudis

Vastemõisa kandi koduste laste jõulupeolised.

FOTO: Koit Mägi

HEDI VILUMAA

EELK Kõpu Peetri
koguduse õpetaja
Suure-Jaani Muusikastuudio jõulukontsert.

FOTO: Anneli Kundla
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6. jaanuaril kell 14

VASTEMÕISA RAHVAMAJAS

25. jaanuaril kell 19–21
TEATRIÕHTU

Komöödiateatri etendus

HOLLYWOODI FILMITÄHED
Osades Helgi Sallo ja Katrin Karisma
Pääse 15/13 eurot.
Kohtade broneerimine:
piletilevi.ee, rahvamaja.eu või 526 4590 (Rein)

Põhja-Viljandimaa
RAHVARÕIVAKOOL
heliloojate Kappide majamuuseumis.
Teema: vöö kudumine. Võta pooleliolev töö kaasa.
Juhendaja Merike Saaremets, telefon 5193 6420.
Osalustasu 2 eurot.

13. jaanuaril kell 13

TEATRI ÜHISKÜLASTUS.
Läheme Ugala teatrisse vaatama
Tennessee Williamsi etendust „Orpheus allilmas“.
Buss väljub Suure-Jaani keskväljakult kell 13.00.
Piletid broneeritud.

20. jaanuaril kell 16.45

TEATRI ÜHISKÜLASTUS.
Hea tegu jätab jälje, soojendab südant
ja muudab rõõmsamaks nii mõnegi pere
talveõhtu.

Ka käesoleval aastal on SuureJaani valla sotsiaalosakonnale oma
abikäe ulatanud Combimill
Sakala OÜ ja Meelis Koonik ning
Tairi Lappalainen.

Täname lastega peredele
jõulurõõmu valmistamise eest!
Sotsiaaltöötajate nimel
Aave Toomsalu

Läheme vaatama etendust “Hüljatud” Vanemuisesse. Buss
väljub Suure-Jaani keskväljakult. Hetkel on kõik piletid
broneeritud. Bussisõit maksab 6 eurot. Bussisõidu eest
palun tasuda Suure-Jaani kultuurimajja hiljemalt 15. jaanuariks 2018.

27. jaanuaril kell 14

TANTSUÕHTU 60+.
Tantsuks mängib ansambel A.G.E. Tule ise ja võta sõber
kaasa! Lauake kata end! Osalustasu 2 eurot.

5. veebruaril kell 19
ÜLE VALLA MÄLUMÄNGU SARJA II VOOR.
Osalema on oodatud kõik Suure-Jaani vallas elavad ja
töötavad inimesed: külade, asutuste, ﬁrmade, klubide,
seltside, sõpruskondade, perede võistkonnad.
Eelregistreerimine kuni 2. veebruarini e-posti aadressil:
aire@suure-jaani.ee või telefoni teel.

16. veebruaril kell 19
Suure-Jaani Kooli aulas

KOMÖÖDIATEATRI ETENDUS

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kõpu Peetri kogudus
Jaanuar 2018
Seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev! 5 Ms 5.14

K, 3. jaan kell 10.30 Vabadussõjamälestuskellade helistamine
L, 6. jaan kell 16 Kolmekuningapäeva õhtupalvus ja
jõuluaja lõpetamine
P, 14. jaan kell 11 ARMULAUAGA JUMALATEENISTUS
T, 16. jaan kell 12 Külatund Puiatu raamatukogus
P, 28. jaan kell 11 ARMULAUAGA JUMALATEENISTUS
T, 30. jaanuaril Kirikutund Kõpu hooldekodus

“Kohe näha, et vanad sõbrad!”
Osades Anne Paluver ja Pille Pürg. Pilet 15 €, sooduspilet
13 € (õpilased, pensionärid, ISIC, ITIC).
Piletid müügil Suure-Jaani kultuurimajas, Piletilevis,
Piletimaailmas.

16. märtsil kell 19
Suure-Jaani kooli aulas Rakvere teatri etendus

“See kõik on tema”.

Osades Tiina Mälberg ja Imre Õunapuu. Näidendis võtab
üksikvanemast ema ette sotsiaalse eksperimendi, et jõuda
lähemale oma võõraks jäänud pojale. Mängu ja elu piirid
hägustuvad. Iga käik viib lähemale suuremale kaosele ja
iga viga maksab end sajakordselt kätte. Kaalul on usaldus
ja elu. Soovitame lavastust eriti vaadata noortel, sobilik alates 7. klassist.
Pilet 15 €, sooduspilet 13 € (õpilased, pensionärid, ISIC,
ITIC). Piletid müügil Suure-Jaani kultuurimajas.

Kiriklike talituste, hingehoiu ja info osas võtke palun ühendust koguduse õpetajaga. Kirikus saab pidada
tähtpäevi ja väärikaid peresündmusi, samuti teha ringkäike ja ekskursioone, pidada koolitusi või seminare.
Koguduse õpetaja on Hedi Vilumaa: 5348 5573, hedi.vilumaa@eelk.ee.
Koguduse juhatuse esimees on Taivo Lehesmets.
Veebiinfo: www.facebook.com/kopupeetri
EELK Kõpu Peetri kogudus, Pärnu mnt 1, Kõpu 71201, Viljandimaa

Kõik sündmused toimuvad Kondase majas, kui toimumiskohana pole märgitud muud kohta
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Armsad Malle ja Piret!
Päikesesära silmadesse,
soojust südamesse
ja õnne kõikjale Te ümber!
Juubelitervitustega Võhma
lasteaia Mänguveski pere

Kallid Olustvere lasteaia
Piilu sõbrad!
Täname kõiki heategevuslaadal
osalejaid ning
aitäh lapsevanem Jan Kranerile
jõulukuuse eest.
Rõõmsate tervitustega
lasteaia pere

Õnnitleme jaanuarikuu sünnipäevalapsi!
KALJU JÜRIMA
LEIDA LEPPIK
IRENE VEERSALU
LEIDA OTS
LINDA HOLTSMEIER
ASTA IDAVAIN
LEILI SAVISIK
GERTRUD KALA
ÕILME KASK
MEETA OLEV
ARVED-LEOPOLD LINDSTRÖM
ELVI VÕSA
PAUL UUDELT
KALJO PÕDER
JAAN SEERO
VALLI-TIINA VINGISSAR
MEINHARD KIRM
LEILI TOOMEOKS
VILONELLA REIVO
TAIDO TEDER
AINO PUU
ELMA RAID
SAIMA SIIM
ASTA SARAPUU
ÜLO SALUSTE
HARRY VESKIOJA
LEIDA HINDRIKS
LAINE POOLAK
LEHTI LEHTLA
ILMI-VALFRIEDE ALLES
TAISIA AKULINA
SULEV TROSSMANN
ALEKSANDER KOORT
HELMI SEPP
KOIDU SAAR

01.01.1922
01.01.1923
09.01.1924
15.01.1925
16.01.1925
01.01.1926
11.01.1926
03.01.1927
03.01.1928
06.01.1928
16.01.1928
19.01.1928
23.01.1928
05.01.1931
07.01.1931
13.01.1931
15.01.1931
09.01.1932
16.01.1932
16.01.1932
29.01.1932
09.01.1933
15.01.1933
22.01.1933
24.01.1933
01.01.1934
03.01.1934
04.01.1934
10.01.1934
11.01.1934
21.01.1934
25.01.1934
28.01.1934
06.01.1935
06.01.1935

96
95
94
93
93
92
92
91
90
90
90
90
90
87
87
87
87
86
86
86
86
85
85
85
85
84
84
84
84
84
84
84
84
83
83

Õnnitleme
lapse sünni
puhul!

HILDA-ALIIS HÄRM
LEIDA KALLAS
NATALIE SALUSTE
MILVI KORV
ANTS SALUSTE
MARET KUPP
AINO-RENATA HIIR
ANTS KULDKEPP
JUULIA KALVIK
ELJU SUSI
VELLO LEHTLA
HELVI REIMAN
HELJU TÕNUVERE
AILI JAAKSON
REINO JENTS
TIIA VAHTER
MAIMU MAISALU
ROMEO MUKK
AGU TREIAL
EHA SAKK
NIINA ALEKSEJEVA
MAIE LUTS
URMAS SAIDLA
KALJO HAKKAJA
HELDI KOORT
OLGA OLESK
KRISTI TERAS
HELJA JÕEMAA
ESTA MÄGI
AGE EINULO
ARNO JÕEMAA

19.01.1935
02.01.1936
07.01.1936
21.01.1936
01.01.1937
07.01.1937
09.01.1937
13.01.1937
23.01.1937
29.01.1937
05.01.1938
05.01.1938
12.01.1938
21.01.1938
27.01.1938
01.01.1943
05.01.1943
03.01.1948
03.01.1948
04.01.1948
10.01.1948
11.01.1948
16.01.1948
20.01.1948
22.01.1948
30.01.1948
30.01.1948
01.01.1953
05.01.1953
20.01.1953
22.01.1953

83
82
82
82
81
81
81
81
81
81
80
80
80
80
80
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65

OÜ HERTLANG
Ehitus- ja
renoveerimistööd,
elektritööd

Kaire Alliksaarel ja Veiko Valtnal Kabila külast
sündis poeg CASPAR Valtna

hertlang01@gmail.com

5645 8425

Eilika ja Tauno Ruzitšil Suure-Jaani linnast sündis tütar ELISABETH

AMENDERO OÜ

Kadi Tikkeril ja Andres Sammul Kõidama külast
sündis poeg JAKOB Samm

Mälestame
OLEV SUBI

20.06.1955–08.12.2017

Ragne Klettenbergil ja Kaur Kelleril Lõhavere
külast sündis tütar RETI Keller
Tiia Uhal ja Etgar Kruusil Aimla külast sündis
poeg ROBIN Kruus

HEINO LAAGUS

29.06.1932–23.12.2017

ALEKSANDRA HELÜ
25.10.1931–27.12.2017

LEOLE
Jaanuar 2018, nr 1 (214)

Ilmub üks kord kuus
Ootame materjale hiljemalt eelneva kuu 26. kuupäevaks.
Toimetusel on õigus teksti redigeerida ja lühendada.

Telefon 5620 2420, kaevud@amendero.eu

ÕHK-ÕHK ja
ÕHK-VESI SOOJUSPUMPADE

15.03.1930–13.12.2017

ELLA VENTSEL

valmistab salvkaeve
aastaringselt,
rajab kanali- ja veetrasse,
paigaldab septikuid.

MÜÜK, PAIGALDUS,
Suure-Jaanis müüa majaosa 4 tuba. Ahiküte, suur õueala,
eraldi sissepääs, esimene korrus. Telefon 506 8616.
Olustvere A ja O kauplus on seoses remondi- ja laiendustöödega ajutiselt suletud 1. veebruarist kuni 7. märtsini
2018.
Toimetus: Lembitu pst 42,
Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald.
Telefon 435 5433.
E-post: leole@pohja-sakala.ee

HOOLDUS ning REMONT
heiki@antennikeskus.ee
Telefon 5347 2277
www.antennikeskus.ee

Küljendus ja trükk: OÜ Vali Press
Pajusi mnt 22, Põltsamaa.
Telefon 776 8871.
E-post: vali@vali.ee

Reklaami hinnakiri:
Reakuulutus kuni 200 tähemärki 5 €,
eraisikule 2 €.
Reklaamkuulutus 9x5 cm 15 €, koos
kujundamisega 20 €.
Reklaam 2 A3 lehekülge 800 €

