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Meie Eestimaa

O

n veebruar – aastal 2018.
Eesti Vabariik on oma 100. sünnipäeva
lävel, Põhja-Sakala vald alles oma tee alguses, kus
vallavalitsust ja vallavolikogu ootab iga päev ees hulk
kiireid tegemisi. Need tööd on vajalikud, et võimalikult kiiresti jõuda ühises rütmis ja ühiste õigusaktide
alusel toimuva vallajuhtimiseni. Aga kui kõik koos
ühes suunas veavad, küllap siis asjad edenevad.
Eesti Vabariigi juubelivastuvõtule Tartusse Eesti
Rahva Muuseumi on kindlasti osalema kutsutud ka
tublisid Viljandimaa inimesi. Peagi on kõigil neid
võimalik oma silmaga näha – televisiooni vahendusel.
Kuid tublisid inimesi kogu Eestist on ka selle nimel
tegutsemas, et vastuvõtt toimuda saaks – ka meie
valla inimesi. Umbes 1500 suupistet vastuvõtul pakutavatest valmistavad Kildu kokad. Igast maakonnast
valiti üks peakokk, üks ettevõtja, kes saab valmistada ja pakkuda oma maakonnale omaste maitsetega
suupisteid. Viljandimaad esindab Kildu külalistemaja
peakokk Raul Liebenau, kes saab endaga kaasa võtta
kaks abilist. Rauli poolt välja mõeldud suupisteid aitavad Eesti Vabariigi Presidendi külalistele pakkuda
Taimi Leinsoo ja Kristi Grünbaum.
Eesti Vabariigi ümmargust sünnipäeva tähistatakse
kindlasti nii meie koolides, lasteaedades, külades kui
mujalgi, aga seda on plaanis tähistada ka Põhja-Sakala vallas tervikuna. Vallakeskuses Suure-Jaanis on
traditsioon koguneda pidulikuks aktuseks Lembitu
ausamba juurde. Nii ka sel aastal. Sadat sünnipäevaküünalt kutsub vallavalitsus süütama kõigi valla
koolide esimeste klasside õpilased, keda abistavad
Suure-Jaani gümnaasiumi lõpuklassi noored. Pakutakse sünnipäevakringlit ja teed. Kell 13 algavale aktusele
on kõik oodatud.
Kell 15 algab kontsert „Alguse Valguses” SuureJaani kooli aulas. Ka sinna, Suure-Jaani muusikastuudio korraldamisel toimuvale kontserdile, on kõik
soovijad oodatud. Et saalis on piiratud arv kohti,
siis pääseb kontserdile vabapääsmega. Vabapääsme
soovist palume teada anda tööpäevadel kell 9–18 telefonil 5332 1335. Pääsmed saab kätte lähimast valla
raamatukogust 12.–22. veebruaril. Kes ees – see sees!
24. veebruari lõpetab vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtt sajale kutsutud tublile inimesele.
Tuletame kõigile meelde, et 24. veebruaril on
kaunis võimalus ehtida oma hoone või lipumast sinimustvalge lipuga. Kasutame siis seda võimalust – Eesti
Vabariigi saja aasta hulgas on päris palju selliseid, kui
polnud võimalik avalikult rahvuslippu heisata.
Et Põhja-Sakala vald on territooriumilt küllaltki
suur, ulatudes n-ö Pärnust Põltsamaani – ja elanikkegi
on siin päris mitu head tuhandet – siis ei tunne ilmselt
keegi kõiki valla inimesi. Ka vallavolikokku valituid
ei tunne kõik. Seetõttu intervjueerime alates käesolevast
lehest vallavolikogu liikmeid,
ehk saavad nad – ja nende
poolt tehtav – nii inimestele
pisutki tuttavamaks.
Kaunist 24. veebruari ja
õnne meile kõigile ka järgmiseks sajaks aastaks!
LEILI KUUSK

avalike suhete spetsialist

Artikleid ja kuulutusi ajalehte Leole ootame
aadressil leole@pohja-sakala.ee

Meie klassi lapsed on
kõik pärit Pärnumaalt.
Koolis käivad hoopis
Lahmusel – Viljandimaal.
Pole tähtis kus elad või
õpid sa.
Oluline on, et armastad
oma Eestimaad,
kus targaks saad ja
töökaks ka.
TT 7.–8. klass
koos õpetaja Eviga
Lahmuse kool

Vabadussõja monument Lembit Suure-Jaanis.
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Minu Eesti

Minu Eesti

Minu Eesti

Minu Eesti

Hommik toob päeva uue,
pääsuke sai musta kuue.
Sinine ja must ja valge,
rõõmu toovad lapse palge.
Rukkilill on parim lill,
see on meil rahvuslill.

Eestimaa on väike maa,
see ei ole päikse maa.
Vahest lumi, vahest pori,
eestlane ei ole ori.
Laps võib julgelt kommi
süüa,
karupoeg võib trummi
lüüa.
Eestimaa on tore maa,
siin on mõnus elada!

Mulle meeldib palli lüüa,
pärast seda krõpsu süüa,
Vennaga koos mürada,
koera taga ajada.
Seda kõike teha saan,
oma kodus Eestimaal.

Olen väike, uni peal,
tahan koju, seal on hea.
Kodus alati on päike,
mulle meeldib olla väike.
Tänan Sind mu Eestimaa,
et siin laps ma olla saan.

Rikardo Ehala, 5. klass

Mihkel Ojakäär, 6. klass

August Janisoo, 5. klass

Urmas Vene, 6. klass

Valla kultuuripreemiad ootavad kandidaate
10. märtsil toimub
Vastemõisa rahvamajas
Põhja-Sakala valla isetegevuslaste pidu. Suure-Jaani valla lauljateletantsijatele-pillimeestele
lisanduvad seekord isetegevuslased Kõo, Kõpu ja
Võhma piirkonnast. Peol
on olnud tavaks tunnustada tublimaid kultuuritegijaid. Seda traditsiooni
on kavas jätkata.

Ootame kõigilt hiljemalt 16. veebruari kella
10-ks ettepanekuid, kellele anda neli Põhja-Sakala
valla 2017. aasta kultuuripreemiat ja kellele kultuurielutöö preemia.
Kultuuri aastapreemia
antakse neljale isikule või
isikute ühendusele, kelle
tegevus kultuuri valdkonnas on eelmisel aastal
silma paistnud.

Kultuurielutöö preemia antakse isikule, kes
on aastaid panustanud
piirkonna kultuurielu
edendamisesse, kelle tegemisi on märgatud ning
peetakse tunnustamise
vääriliseks.
Ettepanekud vaatab
läbi vallavalitsuse poolt
moodustatud komisjon,
preemia saajad kinnitab
vallavalitsus.

Põhjendatud ettepanek saata aadressil Põhja-Sakala vallavalitsus
Lembitu pst 42 SuureJaani või e-posti aadressil pohja-sakala@pohjasakala.ee
Leili Kuusk
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Põhja-Sakala Vallavolikogus
25.01.2018
Lubati vallavalitsusel välja kuulutada lihtmenetlusega
riigihange „Tarbeauto liisimine kasutusrendi korras” mahtuniversaali kasutusrendile võtmiseks ning seoses sellega
võtta eelarveaastateks 2018–2023 rahalisi kohustusi kuni
25 000 eurot;
lubati vallavalitsusel välja kuulutada riigihange „SuureJaani jäätmejaama haldamise teenuse tellimine aastateks
2018–2021” ning seoses sellega võtta eelarveaastateks
2018–2021 rahalisi kohustusi kuni 50 000 eurot;
volitati vallavalitsuse ametiasutust sõlmima MTÜ-ga KeskEesti Jäätmehoolduskeskus halduslepingut korraldatud
jäätmeveo teenuste kontsessiooni andmiseks, avalike hangete
korraldamiseks ja muude korraldatud jäätmeveo hangetega
seonduvate haldusülesannete täitmiseks valla territooriumil;
otsustati hüvitada Tõnu Kiviloole 3.–8. detsembri 2015
lähetuse kulu isikliku sõiduauto kasutamise eest summas
1043,70 eurot;

otsustati määrata vallavanemale ja palgalisele vallavalitsuse liikmele Tarmo Riiskile mobiiltelefoni hüvitis 20 eurot
kõnedeks ja andmesideks ning anda kasutada vallavalitsuse
ametiautod; garažeerimise kohaks on vastavalt vallavanema
ja Tarmo Riiski elukoht ning ametiautoga on lubatud teha
erasõite;
vald omandab kokkuleppehinnaga 1000 eurot omanikult
Kristjan Käärilt Lõhavere külas asuva Tallinna tn 27 katastriüksuse suurusega ~1800 m2, kandes kõik kinnistu omandamisega kaasnevad kulud, sh katastriüksuse jagamise,
notaritasu ja riigilõivu;
nõustuti tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega
Elektrilevi OÜ kasuks munitsipaalomandis olevale Võhma
linnas asuvale Niidu tänava maaüksusele pindalaga 36 m2
seoses maaüksusele maakaabelliini rajamisega;
otsustati esitada Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti
Linnade Liidu juhatustele taotlus Põhja-Sakala valla vastuvõtmiseks Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmeks;

otsustati nimetada Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule valla esindajateks: volikogu liikmete hulgast
volikogu esimees Arnold Pastak, tema asendajaks volikogu
aseesimees Avo Põder; valitsuse liikmete hulgast vallavanem
Tõnu Aavasalu, tema asendajaks Kalevi Kaur;
otsustati nimetada Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogusse valla esindajaks vallavanem Tõnu Aavasalu, tema
asendajaks Kalevi Kaur;
vabastati Renee Remmel Põhja-Sakala vallavalitsuse liikme
kohustustest; vallavalitsuse koosseis väheneb ühe liikme
võrra ja on kuni uue täiendava valitsuse liikme kinnitamiseni
kuueliikmeline;
volitati riigihangete seaduses märgitud kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamine
Põhja-Sakala Vallavalitsusele;
otsustati anda Viljandimaa Omavalitsuste Liidule Viljandi
maakonna lipu, vapi ja pitsati kasutamise õigus ja määrata
Viljandimaa Omavalitsuste Liit maakonna teenetemärkide
andmise korraldajaks.

Põhja-Sakala Vallavalitsuses
09.01.2018
Anti nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks üheksale jäätmevaldajale;
tunnistati Vastemõisa rahvamaja energiaauditi koostamiseks korraldatud hinnapäringu tulemusel parimaks pakkujaks FIE Aare Vabamägi (10926885) kui odavaima pakkumuse
esitaja summas 2160 eurot (sh k/m);
kiideti Penofas OÜ pakkumus vallamaja ruumi nr 209
remontimiseks heaks;
määrati Kõpu alevikus asuva Oja tn 5 katastriüksuse jagamisel tekkivate uute katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed;
määrati Olustvere alevikus asuva Jaamakülaa tee 47 kinnistu jagamisel moodustatud uutele katastriüksustele kohaaadressid ja sihtotstarbed;
lubati majandus- ja rahandusosakonnal tühistada ehitusteatis nr 1711201/18048 Olustvere alevikus 24-korteriga elamu
ümberehitamiseks ja väljastada ehitusteatis nr 1711201/23945
sama elamu ümberehitamiseks;
anti nõusolek majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
Rääka külas Laane kinnistule ehitusteatis septiku ja imbtunneli ehitamiseks ning ehitusluba puurkaevu rajamiseks;
lubati majandus- ja rahandusosakonnal väljastada ehitusluba Kuninga külas Univere-Männiku kinnistule üksikelamu
püstitamiseks;
väljastati liikumispuudega isiku parkimiskaart;
määrati Venevere külas Päpe kinnistule rajatava PVC halli
ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
otsustati jätta rahuldamata Eha Lillsaare vaie Suure-Jaani
vallavalitsuse 22.11.2017 korralduse nr 441 „Osaühingu Eesti
Höövelliist keskkonnakompleksloa taotlusele DM-100348-4
seisukoha andmine“ punktis 1 antud kooskõlastuse kehtetuks tunnistamise nõudes;
võeti vastu vallavalitsuse tegevuskava;
otsustati anda välja Põhja-Sakala vallavalitsuse tänukiri
Romeo Mukile pikaaegse särasilmse ja aktiivse külaseltside
juhendamise ja tegevuses osalemise eest ning seoses 70.
sünnipäevaga;
otsustati anda välja Põhja-Sakala vallavalitsuse tänukiri
Margus Raidmale meestelaulu traditsiooni hoidmise eest
ja seoses meesansambli Pange Poisid 30. tegevusaasta täitumisega;
otsustati anda välja Põhja-Sakala vallavalitsuse tänukiri
Valli Pangele meestelaulutraditsiooni hoidmise eest ja seoses
meesansambli Pange Poisid 30. tegevusaasta täitumisega;
tutvuti volikogule esitatavate eelnõudega, otsustati täiendada eelnõude seletuskirju;
otsustati valla eelarvest igakuuliselt maksta ööpäevaringsel
üldhooldusteenusel viibiva isiku hoolduskulude puudujääv
osa;
kinnitati sotsiaaltoetuste taotluste vormid.
11.01.2018
Tutvuti volikogule esitatavate eelnõudega ja otsustati need
volikogule välja saata.
16.01.2018
Otsustati esitada vallavolikogu esimees Arnold Pastak
Viljandimaa vapimärgi kandidaadiks, sest ta on aastaid
panustanud Viljandimaa omavalitsuste töösse ja arengusse;
väljastati kaks liikumispuudega isiku parkimiskaarti;
tutvuti terviseameti märgukirjaga olukorrast Suure-Jaani
kooli Tääksi tegutsemiskohas; puuduste likvideerimise tegevuskava koos tähtaegadega oodatakse 22.01.2018 – tegevuskava eelnõu koostas haridusspetsialist; otsustati lasteaiaga
seotud remonttöödeks võtta hinnapakkumine ja kooliga
seotud töödeks paluda pikendust 1. septembrini 2018;

anti nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks 18 jäätmevaldajale;
otsustati tunnistada Suure-Jaani tööstuspargi ehitusprojekti
ekspertiisi koostamiseks tehtud hinnapäringul parimaks
pakkujaks Infragate Eesti AS (10845129), kelle pakkumus
summas 4536 eurot oli kõige odavam;
otsustati lugeda Põhja-Sakala valla hankekorra eelnõu I
lugemine lõppenuks;
määrati Riiassaare külas asuva Lepiku kinnistu jagamisel
moodustatud uutele katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarbed;
muudeti Põhja-Sakala vallavalitsuse 12.12.2017 korralduse
nr 20 „Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel“ punkti 1.3 ja sõnastati see järgmisel kujul:
„1.3 Rehtlametsa, suurusega 10561 m², koha-aadress: Rehtlametsa, Jaska küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond;
sihtotstarve maatulundusmaa (011;M).“;
tutvuti haridusspetsialisti koostatud vastusega lasteaedade
pöördumisele puhkuse pikendamise kohta ja otsustati saata
vastus;
moodustati Põhja-Sakala valla 2017. aasta kultuuripreemiate nimetamise komisjon: vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Jüri Hansen; vallavalitsuse kultuurispetsialist Evelyn Härm; vallavalitsuse määratud esindajatena:
avalike suhete spetsialist Leili Kuusk, vallavalitsuse liige Kärt
Linder – komisjoni esimees ja Arne Miilen.
24.01.2018
Otsustati väljastada kasutusteatis Loopre külas Loopre-Veski
kinnistul elamu-teenindushoone kasutusele võtmiseks;
anti nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks 22 jäätmevaldajale;
lubati majandus- ja rahandusosakonnal väljastada ehitusluba
Kõidama külas Olustvere tee 5a//Metsatööstuse kinnistul
katlamaja laiendamiseks;
anti nõusolek majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
ehitusluba Võhma linnas Tartu tn 5c kinnistul olmehoonegaraaž-töökoja küttesüsteemi ümberehitamiseks;
kinnitati tegevusjuhis lastekaitsespetsialistile abivajava ja
hädaohus oleva lapse abistamiseks ning lastekaitsespetsialisti
töös vajalikud plangid;
otsustati sõlmida leping Kirivere külas asuva korteri üürile
andmiseks;
otsustati kiita Arens-Mööbel hinnapakkumine heaks ja tellida
vallamajja mööbel;
otsustati maksta perekonnas hooldamise toetust;
tutvuti Swedbank AS Kõpu ATM (sularahaautomaadi)
teisaldamisega tekkivate kuludega ja hinnapakkumisega
teisaldamisega seotud kahjustuste remontimiseks; vallal on
kokkulepe ennistamisega seonduvate kulude katmiseks Swedbank poolt; otsustati edastada hinnapakkumine Swedbankile
ja neilt heakskiidu saamisel tellida ennistustööd;
määrati hooldaja sügava puudega isikule;
otsustati anda välja Kraner Investments OÜ-le raieluba 16
puu raiumiseks Suure-Jaani linnas Tamme tn 3;
tutvuti SA Valgamaa Arenguagentuuri koostöökokkuleppega Lõuna-Eesti koostööprojektides osalemiseks ja otsustati
kokkulepet mitte allkirjastada, sest Viljandi maavalitsus ei ole
vallale andnud eelinfot projektide kohta ja ka ettevõtjad ise
ei ole valla poole pöördunud, seetõttu ei ole 2018. a eelarve
eelnõus nende kuludega arvestatud ning vallal puuduvad
toetamiseks rahalised vahendid;
tutvuti MTÜ Tääksi spordiakadeemia taotlusega toetada
Tääksi sisehalli ettevalmistavaid töid summas 1000 eurot;
otsustati lükata otsustamine edasi, sest enne eelarve vastuvõtmist puudub selgus meie võimekuses projekte kaasfinantseerida, ja kultuurispetsialistil ette valmistada järgmiseks istungiks
ülevaade planeeritud seltsitegevuse alaeelarve eelnõust;

otsustati kanda Suure-Jaani vallavalitsuse bilansist välja
nõuded summas 595,98 eurot;
nimetati valla esindajana kohalikku loomatauditõrje komisjoni Kalevi Kaur;
kuulutati välja konkurss Kõpu spordihoone ja noortetoa
juhataja vabale töökohale;
pikendati Kõo ja Kõpu raamatukogutöötajate põhipuhkus
35 kalendripäevale;
anti volitused vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja kohusetäitjale A. Toomsalule eestkostetava nimel toimingute
tegemiseks;
otsustati valla eelarvest maksta ühekordset toetust kuuele
isikule kogusummas 466 eurot; küttetoetust kolmele isikule
kogusummas 270 eurot; toetust prilliklaaside kompenseerimiseks kolmele lapsele kogusummas 490 eurot; maksta toetust
lasteaia toidukulude katteks ühele lapsele õppeaasta lõpuni;
kinnitati sotsiaaltranspordi hinnaks 0,15 eurot/kilomeeter.
Teenuse hinna arvestus toimub sõidulehe alusel. Arvestus
algab tellija elukohast ja lõpeb tellimuse täitmise järel, kui
sõiduk jõuab tellija elukohta tagasi;
kiideti heaks Pipetek OÜ hinnapakkumine Kõpu külastuskeskuse 2. korruse põrandaküttesüsteemi remontimiseks;
tutvuti Olustvere lasteaia veeavarii kahjustuste likvideerimiseks esitatud hinnapakkumistega, odavaim pakkumine
Olv OÜ-l; kulud kannab hoone kindlustaja Salva Kindlustuse
AS, valla kanda on omaosalus 300 eurot; otsustati edastada
pakkumised kindlustajale.
30.01.2018
Määrati Soomevere külas asuva Hiietalu kinnistu jagamisel moodustatud uutele katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarbed;
määrati Lemmakõnnu külas asuva Kääriaru kinnistu jagamisel moodustatud uutele katastriüksustele koha-aadressid
ja sihtotstarbed;
anti nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks ühele jäätmevaldajale;
kooskõlastati taotlus Sürgavere spordihoone kõrval asuvate
lipumastide juurde kivi paigaldamiseks Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva tähistamiseks;
kiideti heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja Meelis
Issaku projekti „Miku talu septiku” aruanne koos täitmise
eelarvega summas 1628,08 eurot;
otsustati välja kuulutada Võhma linna aunimetuste ja
preemiate ettepanekute esitamine ja pikendada esitamise
tähtaega analoogselt valla kultuuripreemiate kandidaatide
esitamise tähtajaga 16. veebruaril kella 10.00-ni;
otsustati lubada Kõidama külas Tankla kinnistule tootmishoone püstitamine projekteerimistingimuste alusel;
määrati Arussaare külas Töökojapõllu kinnistul eramu
ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
seoses Võhma vaba aja keskuse juhataja ja Suure-Jaani kultuurimaja direktori ametikohtade vabanemisega kuulutati
välja konkursid nende kohtade täitmiseks;
väljastati üks liikumispuudega isiku parkimiskaart;
otsustati väga vähese kasutatavuse tõttu lõpetada 1. märtsist
liini nr 22 tegevus ja alates 1. veebruarist hakkab liin nr 52
sõitma iga päev;
anti sotsiaaltööspetsialistile Aigi Pihlakule volitused valla
eestkostetavate täisealiste isikute esindamiseks;
otsustati teha volikogule ettepanekud: tõsta valla lasteaedade õpetaja abide töötasu 1. märtsist 600 eurole;
otsustati teha volikogule ettepanek endise Suure-Jaani
valla hallatavate asutuste 2017. a esitatud lisaraha taotluste
rahuldamiseks kokku 30 319 euro ulatuses.
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Eesti Looduskaitse Selts ootab infot
Eesti Looduskaitse Selts
soovib alanud kultuuripärandi aastal tunnustada maaomanikke, kes
on muutnud nende maal
asuvatele kaitsealustele
looduse üksikobjektidele
juurdepääsu hõlpsamaks.
Samuti tahame tunnustada
neid maaomanikke, kes on
hoolivad kallasrajal, looduse õppe- või matkarajal
liikujate vastu.
Looduse üksikobjekt on
teadusliku, esteetilise või
ajaloolis-kultuurilise väärtusega elus või eluta loodusobjekt – puu, allikas,
rändrahn, juga, kärestik,
pank, astang, paljand, koobas, karst või nende rühm.
Maaomanik peab tagama juurdepääsu kaitse alla
võetud looduse üksikobjektidele, mis ei asu õuemaal. Looduskaitse Selts
tahab tunnustada maaomanikke, kes on muutnud rajad üksikobjektini

Foto: turismiveeb

paremini läbitavaks, avanud vaateid kaitstavale
objektile, rajanud kaitsealuse objekti juurde puhkevõimalusi või lisanud
viitasid objekti leidmiseks
ja tahvleid teabega.
Kallasrada on kaldariba avalikult kasutatava
veekogu ääres, kus igaüks
võib viibida ja liikuda.
Looduskaitse Selts soovib
tunnustada maaomanikke,

kes on oma tööga muutnud kallasrajal liikumise
kergemaks ja hõlpsamaks.
Eestis on rajatud matka- ja looduse õpperadu,
mis on enamasti küll riigimaal, kuid sageli läbivad
ka eramaid. Looduskaitse Selts soovib tunnustada maaomanikke, kes on
muutnud rajal liikumise
hõlpsamaks ja ohutumaks.

Muudatused bussiliikluses
Alates 1. veebruarist sõidab bussiliin nr 52 Suure-Jaani-Võhma-Põltsamaa väljumisega kell 13.30
Võhmast Suure-Jaani IGA PÄEV (enne kolm korda
nädalas).
Alates 6. veebruarist on Olustvere A ja O remondi
ajaks korraldatud transport valla bussiga Olustverest
Suure-Jaani:
teisipäeviti kell 08.45 Olustvere A ja O eest,
tagasi kell 10.00 Suure-Jaani Konsumi platsilt;
neljapäeviti kell 11.45 Olustvere A ja O eest,
tagasi kell 13.00 Suure-Jaani Konsumi platsilt.
Alates 1. märtsist suletakse bussiliin nr 22 SuureJaani-Olustvere-Suure-Jaani (reedel ja laupäeval)
reisijate vähesuse tõttu.

Alates 5. veebruarist on Olustvere poe parklas
OÜ Elductum KAUPLUSBUSS esmaspäeviti alates
kella 14st ja neljapäeviti kella 13.10st nii kaua,
kui on külastajaid.

27. veebruaril kell 18
Võhma vaba aja keskuses

„Põhja-Sakala valla
Võhma piirkonna infotund“
Ühine vestlusring vallavanema, piirkonnajuhi,
vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmetega. Tule kuulama!

Detailplaneeringu avalik väljapanek
Põhja-Sakala vallavalitsus korraldab volikogu poolt 30.11.2017 vastu võetud Vastemõisa tee 26 detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajavahemikul 26.02.2018
– 28.03.2018.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu
pst 42, tuba 301, vallavalitsuse tööajal) ja Vastemõisa raamatukogus (lahtiolekuaegadel) ning veebilehel http://www.pohja-sakala.ee/detailplaneeringud
Planeeringuala suurus on 2,6 ha ning hõlmab Vastemõisa külas Vastemõisa tee 26
ja 28 kinnistuid ja reformimata maad Vastemõisa tee 26 kinnistu ja Vastemõisa tee
vahel.
Planeeringuga kavandatakse Vastemõisa tee 26 kinnistule ärihoone ja Vastemõisa
tee 28 kinnistule ühepereelamu ja kõrvalhoone.
Detailplaneering on üldplaneeringut muutev seoses Vastemõisa tee 28 kinnistul Vastemõisa oja ja järve ehituskeeluvööndisse kavandatavate ehitistega ja maakasutuse
sihtotstarbe muutmisega maatulundusmaast elamumaaks.
Planeeringuga kavandatu ei ole olulise keskkonnamõjuga tegevus.
Planeeringu kohta saab esitada arvamusi kuni 29.03.2018 kirjalikult Põhja-Sakala
Vallavalitsusele aadressil Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42 ja e-postiga aadressil
pohja-sakala@pohja-sakala.ee.
Info tel 435 5431.

Palume teatada maaomanikest, kes on muutnud meie looduses liikumise ja loodusväärtuste
tundmaõppimise ja imetlemise kergemaks Eesti
Looduskaitse Seltsile aadressil Koidu tn 80, Tallinn
10139 või e-posti aadressil
nature@hot.ee; arvo.veskimets@elks.ee.
Teates palume lühidalt
kirjeldada, mida on tehtud ning märkida maaomaniku nimi ja aadress
(katastriüksuse nimi, küla,
vald, maakond või tänav
ja asula). Teated palume
saata 30. aprilliks 2018.
Meiega ühiseid väärtusi
jagavaid maaomanikke
tahame esile tõsta maikuus
– looduskaitsepäeval.
Vootele Hansen
seltsi esimees

Teated
Võhmakad, aeg on esitada kandidaate!
Võhma linnas antavate aunimetuste ja preemiate
liigid on:
1) Võhma Linna Aukodaniku nimetus;
2) Võhma Linna Sära aunimetus;
3) Võhma linna parima sportlase preemia.
Aukodaniku nimetus on antud:
2008 Ants Kirikal; 2009 Endel Rõuk; 2010 Rein
Koovit; 2012 Tiiu Nõmm; 2013 Regina Puusepp;
2015 Leida Kuld, Ants Saluste, Elle Kaljura; 2016
Ingrid Välja.
Ettepanekud vormikohasel plangil esitatakse
hiljemalt 16. veebruariks kell 10 Põhja-Sakala
vallavalitsusele.
Ettepanekud võib edastada paberkandjal vallamajja
(Lembitu pst 42 Suure-Jaani) või Võhma teenuskeskusesse (Tallinna tn 15 Võhma) või saata
e-postiga: pohja-sakala@pohja-sakala.ee.
Linna aukodaniku tunnistus ja Sära aunimetuse
tunnistus(ed) antakse üle ning preemia saaja
tehakse teatavaks Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud pidulikul üritusel 24. veebruaril
kell 11 Võhma vaba aja keskuses.

Ühistranspordikeskus ootab ettepanekuid
Viljandimaa ühistranspordivõrgu tihendamiseks
Viljandimaa Ühistranspordikeskus ootab ettepanekuid avaliku liiniveo võrgu tihendamiseks. Keskuse
juhi Kaupo Kase sõnul on riik valmis rahastama alates 2018. aasta teisest pooles maakonna liinivõrgu
tihendamist. See tähendab, meil on võimalik osta
juurde rohkem liini kilomeetreid kui varem.
Oodatud on kõik ettepanekud, mis on seotud liinide
tihendamisega.
On teada, et mitmetesse Viljandimaa keskustesse
(Mustla, Suure-Jaani, Võhma, Mõisaküla, Abja, Kõpu)
soovitakse juurde saada õhtuseid busse. Küsimus on,
mis kellast need bussid peavad liikuma ja kui tihedalt.
Sama teema on ka hommikuste varajaste bussidega
valdade keskustest Viljandisse.
Vabas vormis põhjendatud ettepaneku palume saata transpordikeskuse e-posti aadressile transport@
viljandimaa.ee või täita vorm transpordikeskuse
veebilehel http://transport.viljandimaa.ee/liinidetihendamine.
Ootame ettepanekuid 15. märtsini 2018.
Laekunud ettepanekud töötatakse läbi koostöös
Viljandimaa omavalitsustega.
Liinivõrgu muudatused hakkavad kehtima alates 1.
juulist 2018.
Info: Kaupo Kase; 515 2723;
kaupo.kase@viljandimaa.ee

Lairibaühenduse huviliste kaardistamine
Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi
tahab rajada avatud sidevõrgu ning tuua
lairibaühenduse võimaluse piirkondadesse, kus praegu on aeglane interneti
püsiühendus.
Elektrilevi kavandab lairiba sideteenuse arendamiseks kasutada praegust
elektrivõrgu taristut, kuhu paigutab
fiiberoptilise kaabli.
Ise Elektrilevi internetiteenust klientidele müüma ei hakka, vaid soovib
rajada avatud sidevõrgu kasutamiseks
kõikidele sideettevõtjatele – nii, nagu
saavad jaotusvõrgu kaudu elektrit müüa
elektrimüüjad.
Tuleval aastal on ettevõttel kavas
erinevates Eestimaa nii tihe- kui ka hajaasustusega piirkondades pilootprojektid,
mille eesmärk on testida ühendatud
võrkude ehitamist ja haldamist erinevate
tehniliste lahenduste abil ning erine-

vates tingimustes. Testimise tulemusel
selgitatakse erinevates kohtades kõige
paremini toimivad ja kuluefektiivsemad
lahendused.
Vallavalitsus ootab hiljemalt 20. veebruariks infot majapidamiste (asukoht,
katastritunnus, soovija kontaktid) kohta,
kuhu soovitakse lairibaühenduse võimalust. Palume oma soovist teada anda
aadressil tiiu@pohjasakala.ee. Lisainfo
telefonil 435 5435.

Tiiu Umal

arendus- ja hankespetsialist
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Saame tuttavaks

Arnold Pastak – Põhja-Sakala vallavolikogu esimees

FOTO: Erakogust

Leili Kuusk (L.K): Oled
Põhja-Sakala vallavolikogu
esimees, Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli
direktor, kuulud mittetulundusühingutesse Kutseõppe Edendamise Ühing
ja Europea Eesti (maamajanduskoolide ühendus),
Sul on neli last – vanim 33
ja noorim 20 – ning kaks
lapselast.
Sa ei ole Suure-Jaani kandist pärit – sündisid 1960.
aastal Tartumaal?
Arnold Pastak (A.P):
Sündisin mihklipäeval Elva
haiglas, elasime tollal Nõo
sovhoosi keskuses. Kooli
läksin Luke algkooli, mis
oli Luke mõisas. Mõisa peahoonet küll enam ei olnud,
aga mõisapark, alleed, kaks
suurt lõvikuju, valitsejamaja – võib-olla algaski sealt
minu mõisahuvi. Koolis oli
21–22 õpilast, kaks õpetajat
ja koristajatädi, kes tegi lõunaks sooja teed – võileivad
tuli endal kaasa võtta.
LK: Kuhu koolitee pärast
algkooli – neljandat klassi
– viis?
AP: Juba kolmandas
klassis õppimise ajal kolisime ja minu koolitee jätkus
paar aastat Vaimastvere
põhikoolis. Sealt on meeles
peotantsuga tegelemine – ka
võistlustel käimine – ja Pedja jõe ääres kalalkäimine.
Edasi tuli Reola kool.
LK: Kuidas Olustverre
sattusid?
AP: Lõpetasin Reola
kooli 1976. Suviti olin tööl
käinud: kõplamas, heinapalle lakka ajamas. Õde
oli Antslas agronoomiks
õppinud. Olustvere tehnikumist käis meil agitbrigaad
– tundus päris äge. Mina
käisin Reolas kitarriringis
ja näiteringis. Olustverest
ei teadnud ma muidugi
midagi. Aga tol ajal oli nii,

et kevadel küsiti, kuhu sa
lähed. Olin kirja andnud,
et lähen Olustverre. Ühel
hetkel suvel olid inimesed
Olustverest ukse taga ja võtsid mu dokumendid. Nii ei
jäänudki muud üle kui tulla – tol ajal mitmesse kohta
dokumente viia ei saanud.
Põllutöö ja maaelu ei olnud
mulle muidugi võõras, seda
oli iga suvi tehtud. Aga
agitbrigaadi mõju oli ikka
nii suur, et meie väikesest
klassist tuli kolm inimest
Olustverre õppima.
LK: Pärast sai Sinust
endast agitbrigaadi liige?
Minagi mäletan Sind tollest
ajast ETV ekraanilt.
AP: Oli selline saade
nagu Teleturniir – mälumäng, omaloomingulised
laulud, agitbrigaadi teemad. Käisime nii koolides
kui ülevaatustel. Olin päris
aktiivne isetegevuslane ja
sportlane ka – pikamaajooksu mees.
LK: Edasi EPA-sse (Eesti
Põllumajanduse Akadeemiasse)?
AP: Jah, see oli kuidagi loogiline. EPA-s olid
Olustvere vilistlane Paul
Kuldkepp ja veel mõned
õppejõud, Olustveres Kadri
Parts ja Aadi Künnapuu,
kes arvasid, et me peaks minema. Läksimegi viiekesi:
kaks mesinduse lõpetanut
– nende seas ka Tõnu Kukk
– ja kolm agronoomia lõpetanut. Natuke räägiti juba
ka sellest, et tuleks EPA-s
ära käia ja Olustverre tagasi
tulla.
Aastatel 1976–1980 käisin Tartust Olustverre kooli,
1981 kevadel võtsin naise –
kes õppis Olustveres minust
kursus tagapool – ja hakkasin sõitma Olustverest Tartusse. Tegime Olustveres
sel ajal ka ansamblit Peegel
ja käisin igal nädalavahe-

tusel mängimas. Olustvere
ja Tartu vahel olin pidevalt
teel 1976. kuni 1985. aastani!
Viljandi bussijaam oli väga
tuttav – ja seisukohad bussides, kus sai terve tee n-ö
toru küljes rippuda.
LK: Ja siis tagasi Olustveres, kus oled praeguse
teenindus- ja maamajanduskooli direktoriks aastast
1989. Mis oli enne kui direktoriks said?
AP: 1985. jaanuaris lõpetasin EPA. Hakkasin Olustveres põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimise
tunde andma. Mais läksin
sõjaväkke. Eelmisel aastal
oli meil küll poeg sündinud,
aga ma mõtlesin, et käin
ikka sõjaväes ära. Seal sain
25-aastaseks. Olin poolteist
aastat Moskva külje all sidevägedes. Õppisin morset
ja muid n-ö toredaid asju.
Oli päris põnev kogemus:
inimesi oli väga erinevatest
Nõukogude Liidu kohtadest
– nii palju erinevaid rahvuseid ja kultuure. Alguses
juhtusime kokku ühe hea
kursusekaaslasega ja olime
pool aastat kõrvuti naridel,
hiljem ühes väeosas ja meil
oli veel teisigi eestlasi, Kaarel Tarand näiteks. Mõned
muidugi ei kohanenud,
aga meie pluss oli, et me
olime natuke vanemad ja
me olime olnud juba kodust
väljas – ühiselamus. Minu
jaoks oli see hea kogemus
eluks. Hinnang, kas asjad
on valed või õiged, on alati
pisut suhteline – mis ühele
tundub vale, on teise arvates
väga õige. Eks elu olegi pidev keskustelu, et inimeste
kooseksisteerimine toimiks.
LK: Siit on hea minna
volikogu tegemiste juurde.
Tõnu Aavasalu poolt Sakalas öeldut tsiteerides on Arnold karismaatiline ja tark
mees, kes oskab näha suurt
pilti, on kiire reaktsiooniga
ega lähe närvi.
A.P: See, et ma närvi ei
lähe, kindlasti õige ei ole.
See, et ma olen vanemas
eas rahulikumaks jäänud,
on ka selge. Närviminekuid
on palju olnud. Vabandan
nende ees, keda olen sellega solvanud. Või pigem
olen ma emotsionaalne.
Ma püüan oma seisukohti
tõestada. Kui ma olen volikogu liige või koolijuht, siis
ma ei saa öelda, et mind ei
huvita, mis otsustatakse.
Ma ei suuda külmalt kõrvalt
vaadata. Püüan muidugi
luua suurt pilti, kuigi saan
aru, et huvigruppidel on
väga konkreetsed huvid.
Valdade ühinemise juures ei
saa olla, et igaühel on oma
Põhja-Sakala.
L.K: 12 aastat tagasi toimunud liitumise ajal said
volikokku 54 häälega. Arvasid siis, et need on põhiliselt
Olustvere inimesed. Küsisin
toona, mida arvad, kas tule-

vikus on neid hääli rohkem?
Sel korral said 132 häält. Kas
Sa tead, kes on Sinu valijad?
A.P: Tänapäeval on ju
näha, kust need hääled tulevad. Positiivne, et igast
ringkonnast oli vähemalt
üks hääl. Ukselt uksele ma
ei ole käinud. Valimisliidu
materjale oleme jaganud.
Personaalselt ma midagi
jaganud ei ole – võib-olla
see on viga, poliitikas peab
ju ennast tutvustama. Ma
loodan, et see on nii, et inimesed valivad selle järgi,
mida ma olen suutnud ära
teha või kuidas volikogu
töös osalenud.
L.K: Peagi saab seda
osalemist 25 aastat?
A.P: Jah, saab. Vahel olen
mõelnud, et kas peab jätkama, et vahest peaksid teised
tulema. Aga siis tundub, et
nüüd, kahekümne viie aasta
järel hakkab nagu pilt ette
saama, et mis see tegelikult
on. Esimesed kümme aastat,
ma arvan, ei olnud päris selge, mis on volikogu ülesanne ja vastutus. Nüüd võiks
seda kogemust ja teadmist
jagada. Tihti tullakse volikogusse lootusega n-ö kõike
teistmoodi teha – tegelikult
unustades, et volikogud
tegutsevad seaduse poolt etteantud raamides. Volikogu
teema ei ole ka igapäevane
juhtimine, volikogu peab
andma üldise raami.
Ma olen alati proovinud
otsida tasakaalu – nii inimeste vahelises koostöös
kui volikogus. Kuigi kõigil
on arusaadavalt erinevad
huvid, tuleb keskpõrandale
kokku saada. Oma huvide
eest ei saa üle sõita kellegi
teise huvidest.
L.K: Kui oluline on, et
valimisliit, milles kandideerisid, õnnestus kokku panna
kõigis valla piirkondades
elavatest inimestest?
A.P: Mul on heameel, et
see õnnestus ja et ühinevate
omavalitsuste juhid, kes
ühinemist ka ette valmistasid, tulid sellesse nimekirja.
Aga samas tegi see asja ka
keeruliseks, sest kõik on
väga tugevad persoonid.
Keeruliseks läks siis, kui
hakati konkreetseid ameteid
jagama ja tööd tegema. Lai
nimekiri on alati keerulisem
kui vaid mõttekaaslaste nimekiri, aga saadud häälte
arv – ja 13 kohta – näitab, et
sellist tervikut katvat nimekirja toetati rohkem. Tänan
valijaid.
L.K: Kui palju oled pidanud koostööd tehes oma
isiklikest seisukohtadest
taganema?
A.P: Olen alati kompromissi otsija. Enesekeskset
mõtet nähes püüan selle
vastu seista. Kompromiss
on alati parem kui vastasseis. Tahan, et volikogus
oleksid kõik kaasatud, et

kõik saaksid oma seisukohti
avaldada.
Teine asi on see, et volikogu ja valitsus ei saa väga
pikalt otsustamata olla. Otsustamine on elukorraldamises väga oluline. Kõik otsused tehakse mingisuguses
ajas. Täna tegemata otsused
võivad mingi aja pärast
väga valusalt kätte maksta.
Ka halb otsus on parem kui
otsustamatus. Ükski otsus
ega kord pole ju „raiutud
igavesest ajast igevesti”,
neid saab kõiki parandada.
Kui vaatame sada aastat
tagasi, mis on toimunud
näiteks regionaalses- ja halduskorralduses, siis meil
täna olev on ainult üks väike
moment. Kui vaatame tuhat
aastat tagasi, siis näeme, et
ei tasu üldse millegi peale
närvi minna. Kui inimeste
energia – vaimuenergia,
füüsiline energia – kulub
vastasseisule, üksteisega
kraaklemisele ja tõestamisele, mispärast teine halb on
ja mina hea olen, siis võtab
see ära energia tegeleda
oluliste asjadega. Kutsun
inimesi alati otsima ühisosa
ja lahendusi, otsima teed,
kuidas edasi minna.
Muidugi on ka minul
olnud otsuseid, kus olen
pidanud tunnistama, et
kui teised otsustasid nii,
siis otsustasid nii. Veekeskus on selline näide. Ma
olen valmis oma seisukohti
muutma.
L.K: Kui valmis Sa oled
oma otsuseid muutma?
A.P: Pole olemas kivistunud tõdesid. Kui situatsioon
on muutunud, tuleb otsus
üle vaadata. Need on lihtsalt tolles ajahetkes tehtud
otsused.
L.K: Mis on hetke suurim probleem meie vallas,
Eestis, maailmas?
A.P: Globaalses mõttes
inimkonna kiire kasv, ressursside nappus ja hullunud
tarbimine. Reaalmaailmast
võõrandumine.
Eesti riigi tasandil: suurenev varanduslik lõhe,
edukultus. Räägitakse kahest Eestist, minu arust
on pigem kolm või neli
erinevat Eestit. N-ö esimese
Eesti inimesed ei mõistagi
enam teisi. Kuna meid on
ainult 1,3 miljonit, siis me
ei võiks lubada nii suurt
lõhestumist. Üks väike rahvus peaks olema natuke
ühtlasem. Seda annaks riigi
poolt korraldada. Rahulolematutega on kerge manipuleerida. Selle vastu aitaks
minu arust väga hästi see,
kui inimesed viitsiks rohkem lugeda ajalugu – mis
on olnud. Peaksime sealt
saama välja lugeda, mis juhtub, kui me teeme nii, mis
juhtub, kui me teeme naa
… Ohukoht Eesti mõttes on
ka see, et regioonid jäävad
tühjaks.

Meie vallas: kahanev elanikkond. Sellest tulenevalt
koolivõrk, kultuurikorraldus, teenuste pakkumine.
On vaja kohaneda kahaneva
elanikkonnaga. Digitaliseerunud maailmas on inimeste huvi köitmiseks nii suur
konkurents, et kas meil on
võimalik pidada nii suuri
kultuurimaju ja spordihooneid? Väikese inimeste arvu
ja suure pinna puhul kuluvad vahendid n-ö seintesse
ja sees toimuvaks raha enam
ei jää. Kui vaatame kasvõi
kui palju koole on SuureJaani ümbruses olnud – ja
seda viimase saja aasta sees
– siis näeme, millised muutused on toimunud. Ka täna
on vaja otsustada, milliseid
muutusi teha – ei saa silmi
kinni panna. Reaalsus on
olemas. Ressursid peaksid
kuluma ennekõike inimeste
ja sisuliste tegevuste peale.
Kui hooned on üle jäänud,
siis nad on üle jäänud.
Uskumine ja panustamine sellesse, mida valla tasandil teeme, on väga olulised.
Riik võib midagi ajutiselt
leevendada, aga põhiliselt
tuleb kohapeal tegutseda.
See on kohaliku volikogu ja
ametnike ülesanne.
Läbi aegade on edasi
kandnud noorte inimeste
energia, riskide põlgamine
ja usk – see on hästi oluline.
L.K: Milline on Sinu
jaoks Põhja-Sakala valla
nägu?
A.P: Tähistasime hiljuti
Madisepäeva lahingu 800.
aastapäeva. Sakalamaa, Lehola, Lembitu. Arvan, et
selle ümber võiksime koonduda. Pikaaegse kestmise
ja elu edasikandmise identiteet. Kogu vald mahuks
selle identiteedi alla.
Teine asi on Soomaa ja
rahvuspark, palju metsa –
miks mitte hõredalt inimesi.
Kõigil on siin ruumi. Olla
omamoodi, teha oma asja.
Põld ja mets ning sellega
seonduv võiksid olla need
asjad, mida arendatakse ja
mis annavad töökohti ning
mis eristab meid Tallinna ja
Tartu linnast.
Meil võiks olla oma kohalik toidutootmine ja energiatootmine – võimekus ellu
jääda, kui maailmas midagi
peaks juhtuma.
L.K: Läheme tagasi Sinu
põhitöö juurde. Mis Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli direktorile
kõige rohkem rahuldust
pakub? Mis on pikkade aastate jooksul kõige rohkem
rõõmu toonud?
A.P: Minu jaoks on tekkinud aegrida – alates aastast
1976. Tean seda kohta õpilase ja nüüd koolijuhina. On
tekkinud suur pilt.
On öeldud, et see kool
tuleb kinni panna, aga neil
keerulistel hetkedel oleme
me kohapeal uskunud ja
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Kõpus saab sularaha A ja O kauplusest

Saame tuttavaks

Aigi Pihlak – sotsiaaltööspetsialist Kõpus

Olen sündinud 1970.
aastal. Minu juured on Viljandimaal Vastemõisa külas, kus on elanud nii minu
vanemad kui ka vanavanemad. Lapsepõlv möödus
Vastemõisas.
Olen lõpetanud Viljandi
Paalalinna gümnaasiumi
(toonane Viljandi 5. Keskkool). Peale keskkooli lõpetamist asusin õppima
Tallinna 19. kutsekeskkooli,
kuna olin veendunud, et üks
hakkaja Eesti naine peaks
oskama oma perele ikka ise

riided selga õmmelda. Peale
kooli lõpetamist abiellusin
ning sain ka lühikest aega
õpitud erialal töötada.
Isikuomadustelt pean
end rahulikuks ja tasakaalukaks, kuid samas olen
avatud uuendustele, väljakutsetele ning alternatiivsete lahenduste leidmisele.
Olen 28 aastat abielus
ja meil on kolm last, kaks
poega ja üks tütar. Kaks vanimat last on täiskasvanud
ja on loonud juba oma pere,
mille tõttu kannan sellest
aastast ka vanaema tiitlit.
Pere noorim poeg käib
Suure-Jaani koolis 4. klassis.
Sotsiaaltööga olen kokku
puutunud aastast 2000, kui
asusin tööle Karula hooldekodusse.
2004. aastal lõpetasin
Lääne-Virumaal kutsekõrgkooli ning omandasin rakendusliku kõrghariduse
sotsiaaltöö erialal.
Peale kõrghariduse
omandamist asusin tööle
Viljandi kohtumajja, kus
töötasin pikka aega krimi-

naalhooldusametnikuna.
Seejärel töötasin Viljandi
Töötukassas teenusekonsultandina, aktsiaseltsis
Hoolekandeteenused Karula kodu, Viljandi Näituse
kodu ja Männimäe kodu
vanemtegevusjuhendajana.
Olles töötanud erinevates sotsiaaltöö valdkondades, pean inimeste aitamist,
abistamist ja nõustamist
südamelähedaseks.
Lisaks töölkäimisele
meeldib mulle igal vabal
hetkel toimetada aias ja
askeldada köögis ning küpsetada.
Sotsiaaltöötajana soovin,
et igaüks julgeks teavitada
abivajavast memmest, taadist, lapsest või äkki hoopis iseendast, et saaksime
üheskoos leida olukorrale
parima lahenduse.
Üksi oma murega olla
on raske – jagatud muret on
juba palju kergem kanda!

mitte öelnud, et nüüd on
kõik ja tulgu keegi ning aidaku meid, vaid me oleme
suutnud ennast kohapeal
kokku võtta. Näiteks aastal
1999 oli meil kolm põllumajanduse lõpetajat, täna aga
igal aastal 40 inimest. Oleme
üks kahest alles jäänud põllumajanduskoolist Eestis.
Meie ajalugu on väärikas.
Viimase kümne aasta jooksul on mõisa arendamine
olnud põnev väljakutse, et
tagada neis hoonetes jätkusuutlik toimimine.
L.K: Kas Sa täna õppima
asudes valiksid sama eriala?
A.P: Mul on olnud põnev elu ja väga palju toredaid inimesi on sellel teekonnal kaaslasteks olnud.
Lapsena tahtsin autojuhiks
saada – nagu paljud poisid.
Seejärel kehalise kasvatuse
õpetajaks, siis näitlejaks.
Neid kõiki asju olen ma huvide pealt saanud proovida.
Mulle meeldib ka praegu
kevadel vaadata, et näe vili
tõuseb; või roheline oras;
või kui vili on valmis ja
kombainiga võetakse – need
on väga võimsad pildid.
Need on mul siiamaani
südame küljes. Ma ei ole
väga arvuti- ja tehnikainimene – pigem olen ma inimesekeskne, mulle meeldib
inimestega suhtlemine.
L.K: Kui Sul rohkem
aega oleks, mida tahaksid
siis täna juurde õppida?
A.P: Keeli oleks pidanud
rohkem õppima. See annab
võimaluse inimestega otse
suhelda. Täna peaks arvuti
poolt juurde õppima – maailm liigub selles suunas.
Muinsuskaitse vallas võiks
ka ennast harida – mida
säilitada. Tänaseid asju ei
looda kestma.
L.K: Sind on tihti teatris
ja kontserdil näha. Millist

teatrit ja millist muusikat
armastad?
A.P: Jah, kõik teavad, et
Arnoldile meeldib Smilers
ja Hendrik Sal-Saller. Tegelikult meeldib mulle ka
klassikaline muusika, eriti
just elavas esituses. Meeldib, kui inimesed teevad
midagi väga hästi – kuidas
sümfooniaorkester kokku
kõlab. Aga näiteks ka Põhja-Tallinna laulude sõnad.
Olen nõus kuulama kõike.
Kunagi oli meelepärane
kantri, folk – alates Untsakatest.
L.K: Kas ka maailmamuusika?
A.P: Pigem olen ma eesti
muusika austaja. Kuigi omal
ajal meeldis Smokie.
Teatris meeldivad ikka
head tükid.
L.K: Millised on head
tükid? Kas need, mis meelt
lahutavad – või pigem need,
mis meeli liidavad?
A.P: Pigem peaks meel
liidetud saama. Et on räägitud asjadest, mis inimesi
puudutavad. Vaatan muidugi ka komöödiat – kus visatakse nalja. Meil öeldakse
vahel, et tõsiste asjade üle
nalja visata ei tohi, minu
arust just peab nalja viskama, et asjad väga tõsiseks
ei läheks. See näitab inimese
elutervet suhtumist.
Omal ajal jätsid väga
kustumatu mulje Toominga
lavastused Tartus, Tõnu
Tepandi „Punaste õhtute
purpur”. Minu kriitikameel
on vist suuremaks läinud –
kõik enam ei meeldi.
L.K: Kas volikogu esimeest peetakse vahel ka
kinni ja kiidetakse või laidetakse?
A.P: Ikka helistatakse ja
kurdetakse oma muresid.
L.K: Kas keegi kunagi
kiitnud ka on?

A.P: Kooli juures on juhtunud. Näiteks on praktikal olnud õpilasi kiidetud.
Vallas pigem vähem – eesti
inimene on selline. Ma olen
ise ka kehv kiitja – pigem
olen osutaja, et midagi võiks
paremini teha. Peaksime
tõesti rohkem tänama ja
kiitma – peaksin ise eeskuju
näitama.
L.K: Kus meie vald nelja
aasta pärast on?
A.P: Oleme saanud paika hästi toimiva ametnikkonna, kellel on hea ülevaade vallas toimuvast, kellel
on häid ideid, kuidas valla
elu paremaks muuta, kes
töötavad ühise meeskonnana. Tahaks uskuda, et meie
inimeste arvu vähenemine
ei jätku samas tempos mis
siiani – et noori inimesi koliks tagasi.
Loodan, et Suure-Jaani
koolimaja vana osa saab
remonditud, selle pärast on
praegu piinlik.
L.K: Kui palju nelja aasta
jooksul vallavalitsuse struktuuris muudatusi tuleb?
Kas teenuskeskused on veel
olemas?
A.P: Arvan, et 10–20%
inimestest on muutunud.
Teenuskeskused sellisel
kujul ilmselt alles ei ole, aga
ma ei tea, mis neist täpselt
saab. Eelmisel korral selgus
poole aasta jooksul, et neil
ei ole funktsiooni.
L.K: Mida ütled kokkuvõtteks?
A.P: Üksteisemõistmist
ja toetamist, rohkem energiat lahenduste ja koostöö
otsimisele. Koostöö teema
on hästi oluline.
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Küsis
Leili Kuusk

2. veebruaril 2018 eemaldatakse Kõpus
aadressil Viljandi mnt 1 asuv pangaautomaat, kuna masina kasutatavus on aasta
aastalt vähenenud. Koostöös kohaliku
omavalituse ja Viljandi Tarbijate Ühistuga
on Swedbank loonud alternatiivse lahenduse – sularaha saab edaspidi välja võtta
Kõpu alevikus asuvas A ja O kaupluses.
Kõik pangateenused on Kõpu klientidele jätkuvalt kättesaadavad alljärgnevates
kanalites:
Helistades nõustamiskeskuse numbrile
6 310 310
Nõustamiskeskusse pöördudes saate ööpäevaringselt vastused pangaga seotud küsimustele. Näiteks saate uurida, kus asuvad
lähimad pangaautomaadid või -esindused,
küsida valuutakursse, sulgeda kadumaläinud kaart, küsida nõu internetipanga kasutamisel jpm.
Internetipanga abil
Swedbanki internetipangas saab teha
pangatehinguid Teile sobival kellaajal ja
kohas – tähtis on vaid internetiühendusega
arvuti olemasolu. Internetipangast leiate
infot nii meie teenuste kui ka Swedbanki
kui organisatsiooni kohta. Internetipangas
on paljude tehingute tegemine soodsam kui
kontoris. Internetipanga kasutajaks saate, kui
sõlmite pangakontoris lepingu.
Kasutades mobiilipanka
Mobiilpank – pank alati taskus. Mobiilipank areneb pidevalt ja uusi funktsioone
tuleb aina juurde. Mobiilipanga kaudu saab
kiirelt:

Metsaühistu uudised
MTÜ Ühinenud Metsaomanikud kutsub
külastama näitust ja tutvuma uue kontoriga.
Meie kontoris, Viljandi linnas, Lossi 22
II korrus on üleval näitus „Pärandkultuur
maastikus“. Oleme avatud teisipäev ja reede
kell 9–16.
Näituse koostaja, Jürgen Kusmin, pärandkultuuri kaardistamise töörühma liige,
kirjeldab näitust nii: „Pärandkultuur on
inimtegevuse jäljed maastikus. Looduses
ringi liikudes võib märgata vanu kiviaedu,
taluasemeid ja palju muud inimtekkelist,
mille kasutusotstarve võib esmapilgul ka
arusaamatuks jääda. Ometi on nende kõigi
rajamisel olnud kindel eesmärk ja igaühel
oma lugu jutustada, kui me vaid oskaks
kuulata või selliseid märke üldse tähele
panna. Pärandkultuur on osa meie elamise ja
tegutsemise viisist ehk kultuurist üldisemalt.
Rändnäituse eesmärk on tutvustada
erinevaid pärandkultuuri objektitüüpe ning
anda vihjeid nende täpsemaks uurimiseks,
hooldamiseks ning eksponeerimiseks. Pärandkultuuri objektidele ei laiene riiklik
kaitse, seepärast on nende hoid maaomanike
endi kätes ja oma maal asuvaid kultuuriväärtusi oskab säilitada vaid teadlik omanik.“
Pärandkultuur lisab maaomandile väärtust ja omanikule väärikust!
Et olla metsaomanikele lähemal ja kättesaadavamad, avas MTÜ Ühinenud Metsaomanikud oma kontori Viljandis.
Kui senini oli Viljandimaal võimalik
saada metsanduslikku konsultatsiooni
Suure-Jaani valla (uue nimega Põhja-Sakala
vald) vallamajas, siis nüüd pakume metsaomanikele võimalust saada nõustamist ka
Viljandi linnas, Lossi tänav 22 teine korrus.
Kontor on avatud iga teisipäev ja reede kell
9–16, muul ajal kokkuleppeliselt. SuureJaanis jääb vastuvõtt endiselt toimima iga
teisipäev kell 9–12.

vaadata kontojääki;
vaadata konto väljavõtet;
teha makseid;
vaadata kaartide infot;
muuta pangakaartide limiite;
blokeerida või sulgeda kaarte;
vaadata pangaesinduste ja -automaatide
asukohti;
teha väärtpaberitehingud.
Telefonipanga vahendusel
Telefonipank pakub panganõustaja teenust ilma kontorisse tulemiseta. Kliendina
ei pea Te oma rahaasjade ajamiseks kuhugi
minema – piisab, kui helistate telefonipanga
numbril 6 310 310.Telefonipanga teenus on
kättesaadav pangakontorist kauem – tööpäevadel kell 8–20 ja nädalavahetustel kell 10–18.
Telefonipangas saate:
teha makseid või väärtpaberitehinguid;
sulgeda pangakaarte;
küsida infot oma kontojäägi kohta;
küsida infot valuutavahetus- ja aktsiakursside kohta.
Selleks, et neid tehinguid telefonis teha
saaks, tuleb sõlmida pangakontoris leping
ja oma isik tõendada SMART ID, PIN-kalkulaatori, Mobiil-ID või paroolikaardiga. See on
sarnane pangasaalis isiku identifitseerimisega. Telefonipangaga liitumine on tasuta ning
kuutasu maksma ei pea. Tehingute teenustasud on samad, mis pangakontoris.
Teie Swedbank

Juhatuse esimehe Kadri-Aija Viigi sõnul
kuulub Viljandimaa piirkonnast metsaühistusse Ühinenud Metsaomanikud MTÜ
märkimisväärne arv metsaomanikke. Ehkki
väga palju suhtlemist on telefoni ja e-posti
teel, ei saa alahinnata vahetut kontakti. Eriti
oluline on see esmase nõuande küsimise
korral, kuna kõiki küsimusi ei oska ja ei
saa kirja panna. Seega on Viljandis kontori
avamine mõistlik samm, mis võimaldab pakkuda kvaliteetsemat teenust, olles lihtsamini
kättesaadav erametsaomanikele.
Viljandi kontoris on eelmise aasta lõpust
tööl projektijuht Marge Marjak. Marge on
õppinud sekretäri- ja personalitööd. Seos
metsaga on tal juba gümnaasiumi loodusklassist ja olles 13 aastat aktiivne jahimees.
Metsaühistul Ühinenud Metsaomanikud MTÜ on kontorid või vastuvõtukohad
Pärnus, Otepääl, Laatres, Suure-Jaanis ja
Viljandis. Nii leiab iga metsaomanik meid
lihtsamalt.
Eelmisel aastal sai Metsaühistu viie-aastaseks ja meie liikmeskond on kasvanud üle
700 liikme. Meie eesmärk on olla metsaomanikele võimalikult lähedal ja kättesaadav
ning aidata erametsaomanikel majandada
oma metsa targalt.
Nii hea, et mõni organisatsioon tuleb ka
maainimesele lähemale ütles metsaomanik
Villu. Nüüd on jalavaeva hulga vähem ja
saab vajalikud asjad Viljandis ära ajada.
Täiendav
informatsioon:
eestimetsad.ee
Kadri-Aija Viik
516 7650
Marge Marjak
5342 6182

Lugupeetud kliendid!
AS Võhma ELKO kassa on alates veebruarist 2018
avatud iga kuu 25. kuupäevast kuni järgmise kuu
3. kuupäevani. Tööpäevadel 9–16, lõuna 12–13.
Samal ajavahemikul teatada ka veemõõturite näidud.
Näidud võimalik saata e-postiga info@vohmaelko.ee või
kodulehel www.vohmaelko.ee
Arveid on võimalik tasuda ülekandega arvelduskontole EE202200001120097439
Swedbank
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44. Lehola-Lembitu mängud võitis Kildu esindus
44. Lehola-Lembitu mängud võib lõppenuks kuulutada. Kuigi lootsime, et
ilmataat lubab teha ka suusavõistluse, võttis aastalõpu
vihmasadu selle viimase
võimaluse. Mängude kavas
on 21 spordiala. Sel hooajal
prooviti rammu 20 alal ning
üldarvestusse läksid 18 parema spordiala tulemused.
Sel aastal oli heitlus esikoha
pärast Kildu ja Olustvere
piirkondade vahel ülipingeline. Võitjana väljus mängude lõpuks Kildu külade
esindus, kes võitis mängud
204 punktiga. Teise kohaga
pidi leppima Olustvere esindus 200 punktiga. Algul esikohakonkurentsis püsinud
Sürgavere küla esindusel sai
mõnel alal püssirohi otsa ja
nii lõpetati mängud 153,5
punktiga kolmanda kohaga.
Kokku osales mängudel 11

piirkonda. Esmakordselt
lõid kaasa Võhma linna ja
Kõo valla esindus. Kõpu
piirkond paraku esimesel
aastal veel vedama ei saanud.
Ees ootavad 45. LeholaLembitu mängud. Kohtunikekogu koguneb aasta algul,
et üle vaadata spordialad
ja mängude juhend. Olen
kindel, et juubelihõngulised
mängud on senistest veelgi
osalejaterohkemad.
44. Lehola-Lembitu mängud said teoks Rohelise
Jõemaa Koostöökogu PRIA
Leaderi programmi, Viljandimaa Kultuurkapitali
ekspertgrupi ja Kultuurkapitali spordi sihtkapitali toel
koostöös spordiklubidega
Lehola 2005 ja Suure-Jaani
United.

16. detsembril pärgas
sõudeliit Pärnus Ammende
villas tänavuse sõudeaasta
parimaid sportlasi, treenereid ja taustajõude. U23 ehk
alla 23-aastase meessõudja
tiitel läks jagamisele kergekaalu paarisaeru neljapaadi noormeeste vahel, kes
saavutasid Euroopa meistrivõistlustel vanusegrupi
hõbemedali. Võistkonda
kuulus ka Kermo Randmäe,
kellele eile anti üle ka Kultuurkapitali noore ja andeka
Viljandimaa sportlase stiFOTO: Erakogust
pendium. Õnnitlused eduka
aasta ja tunnustuste puhul Kermole ning head treeninguindu uute tipptulemuste püüdmiseks!

44. Lehola-Lembitu mängud.

FOTO: Mati Adamson

Suure-Jaani CUP nooleviskes tõi koduvalda
kolm tiitlit
Reedel, 5. jaanuaril kogunes Vanaõue puhkekeskusesse Eesti nooleviske
paremik. Võistlusel osales
10 naist ja 43 meest. Reede õhtul alustati võistlust
loositud paaridega. Koduvalda tuli sellelt võistluselt
kohe esikoht. Meie valla
mees Andrus Mägi, kelle
jaoks oli tegu esimese nooleviske suurvõistlusega,
võitis võistluse koos Andres Paaliga Tallinnast. Teise
koha saavutasid tallinlased
Tõnu Adamson ja Toomas
Pässa ning kolmanda kohaga lõpetasid võistluse Ken
Koemets Paidest ja Jan Kapaun Tallinnast. Laupäeval
toimunud singlites võidutses meie valla mees Meelis
Aule. Talle järgnesid tallinlased Rando Kadopa ning
kolmandat kohta jagavad
Andres Paal ja Erki Selling.
Neist viimane on ühtlasi
Eesti nooleliidu president.

Reti Joandi püstitas
maailmarekordi

Reti maailmarekordi omanikuna.
Suure-Jaani CUP nooleviskes osalejad.

Naiste arvestuses läks esikoht Türi võistlejale Maie
Bernhardtile, hõbedase
koha viis Koeru Marianne
Kind ja kolmandat kohta
jagasid meie valla võistleja
Tiina Aule ja Eve Jalakas
Tallinnast.
Meie vallast olid veel
võistlustules naistest Anu

Ibrus, kes jäi jagama 5.–8.
kohta, ning meestest Andres Ibrus ja Andrus Mägi,
kes jagasid 17.–32. kohta.
Kuues Suure-Jaani CUP
andis osalejatele väärtuslikke reitingupunkte ja oli
heaks sissejuhatuseks dartsiaastale ja 3. veebruaril
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toimuvatele III Eesti meistrivõistlustele.
Õnnitleme võitjaid ja
täname kõiki osalejaid!
Suurim tänu võistluste
korraldajatele – Anu ja
Andres Ibrusele ning Tiina
ja Meelis Aulele.

XII Suure-Jaani CUP 2018 sai hoo sisse
Juba 11 aastat on suudetud Suure-Jaanis
korraldada hulgaliselt
saalijalgpalliturniire, mis
aasta jooksul toovad siia
vähemalt 3000 inimest.
Tänu spordiklubile Suure-Jaani United ja eelkõige
klubi juhi Sergei Vassiljevi
korraldustööle on suudetud läbi viia suurepäraseid
ja väga heal tasemel turniire. XII Suure-Jaani CUPi
avalöögi tegid 14. jaanuaril
2018 naised. Kokku osales
üle vabariigi 8 naiskonda ja
meie võistkonnad lõpetasid
turniiri üliedukalt. Turniiri
võitis Viljandi JK Tulevik/
Suure-Jaani United, teine
koht jäi samuti koduvalda
võistkonnale U17 Suure-Jaani United/Viljandi
JK ja kolmanda koha viis
Suure-Jaanist kaasa FC
Elva Valge.
Laupäeval, 20. jaanuaril
toimus Suure-Jaani Kooli võimlas XII Suure-Jaa-

Kermo Randmäe pälvis
noore ja andeka Viljandimaa
sportlase stipendiumi ning
Eesti Sõudeliidu tiitli

Naiste turniiri võitjad.

ni CUP meeste jalgpallis.
Meie valla klubidele oli see
samuti üliedukas. Kümnest meeskonnast jõudsid
finaali SK Tääksi ja SuureJaani United. Finaalmäng
lõppes tulemusega 1 : 1,

FOTO: Maarika Hiiemäe

penaltiseerias panid end
maksma Unitedi mängijad.
Kolmanda kohaga lõpetas
turniiri FC Mulgi. Kiitus
südi osalemise eest ka Unitedi II võistkonnale! Soovime mõlema võistkonna
mängijatele palju õnne ja

täname treenereid! SuureJaani CUP jätkub ja infot
võistluse kohta leiate siit:
https://www.facebook.
com/suurejaanicup/
Spordilehekülje tekstid
MATI ADAMSON

FOTO: Erakogust

Laupäeval, 6. jaanuaril sisesõudmise 24-tunni sõidul
elati Eesti eri paikades kaasa kahele kangele naisele, tallinlannale Tiina Kaptenile ja meie valla kangele naisele
Reti Joandile, kes üritasid rünnata 24 tunniga tandemina
ergomeetril läbitud maailmarekordit. Sel hetkel oli vanuseklassi 40+ senine maailmarekord 272 417 m.
Eesti sisesõudmise paremikku kuuluvad seenioride
vanuseklassi sportlased olid seadnud sihiks läbida 308 129
meetrit. Uus maailmarekord sai püstitatud suurepärase
tulemusega 330 442 meetrit. Soovime Retile palju õnne ja
uusi suuri eesmärke!

Spordivõistlused
1. veebruaril kell 18 võrkpalli sariturniir meestele Sürgavere spordihoones.
3. veebruaril kell 10 XII Suure-Jaani CUP 2018 saalijalgpallis 2008. a sündinud
poistele Suure-Jaani kooli võimlas.
4. veebruaril kell 10 XII Suure-Jaani CUP 2018 saalijalgpallis 2006. a sündinud
poistele Suure-Jaani kooli võimlas.
6. veebruaril kell 14.45 Põhja-Sakala valla põhikooliealiste noorte lahtised
meistrivõistlused kiirmales Suure-Jaani noortekeskuses.
10. veebruaril kell 10 XII Suure-Jaani CUP 2018 saalijalgpallis 2002. a sündinud
tüdrukutele Suure-Jaani kooli võimlas.
11. veebruaril kell 10 XII Suure-Jaani CUP 2018 saalijalgpallis 2011. a sündinud
poistele Suure-Jaani kooli võimlas..
16. veebruaril kell 19.20 Eesti meistrivõistlused seenioride 45+ korvpallis
Suure-Jaani–OSK Sürgavere spordihoones.
17. veebruaril kell 10 XII Suure-Jaani CUP 2018 saalijalgpallis 2007. a sündinud
poistele Suure-Jaani kooli võimlas.
17. veebruaril kell 11 võrkpalli sariturniiri etapp naistele ja meestele, sariturniiri
lõpetamine Sürgavere spordihoones.
20. veebruaril kell 14.45 Põhja-Sakala valla põhikooliealiste noorte lahtised
meistrivõistlused kiirmales Suure-Jaani noortekeskuses.
23. veebruaril kell 19.20 Eesti meistrivõistlused seenioride 55+ korvpallis
Suure-Jaani–Simuna IVAX Sürgavere spordihoones.
3.–4. märtsil 34. Eesti omavalitsuste talimängud Viljandis (meie valla koondis
esindatud males, kabes, lauatennises, mäesuusatamises, suusatamises ja
juhtide võistlusel).
Viljandimaa meistrivõistluste mängude ajakava võrk- ja korvpallis jooksvalt
kodulehel.
Uisu-, suusa- ja autode jäärajasõidu võistlused toimuvad vastavalt ilmastikuoludele – jälgige infot kodulehel!
Täpsem info spordivõistluste kohta noortekas.suure-jaani.ee
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Tääksi täksikute toimetamised

Päevalill sai 11

FOTO: Erakogust

Sügaval Tääksi ürgorus
askeldavad punase katuse
all väikesed tegelased –
need on täksikud. Täksikutel on alati, millega tegeleda.
Eelmise aasta septembris
vanavanematepäeval käis
meil muinasjutte vestmas
vanaema Raja ning kõigi
silme all sai tõeks hetk, kus
kolm põlvkonda üksteisel
süles istusid: vanaema, laps
ja lapselaps.
Sportimist täksikud armastavad. Iga-aastane Kohukese jooks sai koos meie
vanemate sõprade – koolilastega – samuti tehtud
ning maitsev kohuke põske
pistetud.
Oktoobris külastas meid
Pipi. Pipil oli kaasas kiri
Austraalias elavalt sõbralt
koaalalt, kes oli kahjuks
haigeks jäänud. Kõik koos
arutasime, mida tuleks teha,
et terve püsida. Loomulikult
otsisime ka spunki.

Leivanädalal ei saa täksikute juurest ilma imemaitsva
leivapätsita lahkuda. Isevalmistatud taigen, meelepärased lisandid ning pätsike
ahju! Mmm, magus leivalõhn
kandus ka üles koolilasteni.
Ohutu liiklemine, vasak ja
parem, foor ning sebra – need
on iga täksiku sõbrad. Liiklusnädalal tegime katse lasteaeda külla saabunud Bobi
ja Robiga, kuidas kinnitatud
turvavöö võib meie elu päästa. Testisime helkureid, kordasime reegleid ning seejärel
suundusime õue liiklema.
Sihtmärgiks sai seekord Tääksi kauplus. Poemüüja selgitas
meile lahkelt, kuidas töötab
kassaaparaat, kuidas täituvad
letid ning mida poes tohib
teha, mida mitte. Iga laps
sai endale osta ühe kommi,
et tagasiteel ikka pea kiirelt
töötaks ning silmad-kõrvad
liiklust jälgida suudaks.
20. oktoobril käisid meile
ettelugemispäeva raames

raamatuid tutvustamas kooliõpilane Laura-Liisa ning lapsevanem Kaire. Koolilastega
on täksikutel väga vedanud:
raamatukogus tutvustasid
nad koos raamatukoguhoidjaga raamatuid, nad tulid meie
endatehtud talveetendust
vaatama ning kutsuvad nende poolt lavastatud tükkidele
kaasa elama, jookseme üksteisele kadri- ja mardisante,
laulame ning tantsime kõik
koos isadepäeval ja jõulude
ajal. Koos on julgem, lõbusam
ning õpetlikum!
30. oktoobril oli väga oluline päev, sest lasteaed sai
laienduse magamisruumi
näol. Toa seintele maalisid
Vika ning Suvi-Mari õhkõrnad uneelevandid.
Novembris ametite nädalal oli maja põnevuse looriga
kaetud. Esmaspäeval külastas
meid Tallinna Linnateatri grimeerija Elerin, kes võlus lastele ette vuntsid, pähe juuksed,
armid kätele jne. Peale seda

FOTO: Erakogust

lendasime kõrgustesse, sest
Egle Eesti õhuväest tutvustas
enda lennukat töökohta. Saime toimetada ka maisemate
vahenditega, sest lapsevanem
Jaanus näitas ette ning lasi
kasutada erinevaid tööriistu.
Abiõpetaja Alli juhendamisel
kraamisime tubasid ning
tubli ema Tiiaga küpsetasime
viineripirukaid.
Suur üritus koos kooliga
oli „Pere- ja isadepäev“. Toimetamist jagus nii lastele kui
vanematele: esinemised, judo,
discgolf, sumo ülikonnad ja
palju muud.
Aastale panime lõpu Kildu jõulumaa külastusega ning
kooliga ühise jõulupeoga.
Uueks põnevaks suunaks
oleme võtnud robootika.
Sügaval Tääksi ürgorus on
täksikutel alati toimetamist!
Õpetajad

Aili ja Merilin

Vastemõisa lasteaias Päevalill oli põhjust juba 11. korda teha
küpsisetorti. Täpselt nii vanaks jaanuaris meie lasteaed saigi.
Järgmisel hommikul lastelt pärides, et mis neile peost meelde
jäi, saime vastuseks: seal oli kringlit ja kooki; nii äge oli Lapaduu
tantsus varvastest kinni hoida; sünnipäevapeol meeldis kõik;
peol sõime nii maitsvaid komme ja viinamarju.
Kohale kutsutud külaliste hulgas oli laste sõnul Vastemõisa
koolipere koos õpetajatega, onu Edgar ja siis veel üks „kirjanik”,
kes pikema usutluse järel osutus raamatukogu Merleks. Teati,
et oli ka lapsevanemaid ja veel üks „onu”, kes oli Rein, ja üks
tädi Heli.
Sünnipäevale eelnenud päeval valmistasid lapsed ise imemaitsva küpsisetordi ja sünnipäeva hommikul kaunistasid
selle lasteaia õpetajad. Sünnipäevapeo avas lasteaia direktor,
seejärel tervitasid meid külalised ja võtsime vastu kingitusi.
Koolilastest külaliste hulgas oli palju lasteaia vilistlasi, kellega
peo alguses laulsime koos lasteaia laulu. Suures tantsuringis
tantsisime rahvalikke tantse ja seejärel maiustasime tordi ja
muu suupärasega. Õhupallidega kaunistatud saal oli imeilus
ja peotuju oli kõigil hea.

Vanavanemad Olustvere
lasteaias

Sipsikute aasta uus
Uus aasta algas Sipsiku
lasteaias kuuse ära saatmisega. Tantsiti lauldi ja korjati
kokku ehted, mis detsembris
meisterdati ja kuuse kaunistamiseks okstele olid riputatud.
Kogu kuu möödus kuidagi
rahulikult kuni eelviimase
nädalani.
24. jaanuaril sõitis Lepatriinu rühm Soomaale, et
otsida jälgi lumel ja uudistada
mööda koprarada. Aknast
välja vaadates oli näha vaid
tuisumöllu ja lasteaias olijatel
oli pidev hirm metsas viibijate
külma saamise suhtes, kuid
nagu selgus, oli hirm alusetu.
Tagasi saabunud lapsed olid
rõõmsad ja elevil, sest metsas
kogetu ja nähtu olid jätnud
kustumatu mulje.
Järgmisel päeval külastasid lasteaeda lõunanaabrid

lätlased, kes sõitsid Ventspilsist kohale, et näidata lastele
klaasimeistri imelist tööd ja
lasid mõnedel lastel ka klaasi puhumise raskust tunda.
Kogu külaskäigu aja räägiti
lastele klaasist ja klaasimeistri osavate käte vahel valmis
taksikoera kuju, mis nüüd
lasteaias rühmast rühma käib
ja endale nime ootab. Lõpetuseks said lapsed uudistada,
mis kõik meistrite käte vahel
valminud oli ja soovijad said
pisikesi kujukesi endale osta.
Iga laps sai külalistelt mälestuseks kaelaripatsi.
Nädal lõppes suure peoga: Suure-Jaani lasteaed sai
73 aastat vanaks. Sõna võttis
direktor Tiiu, iga rühm esitas
oma laulu- või luuleloo ning
loomulikult oli kohal Sipsik,
kes lastega toredaid mänge
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mängis. Tõeline sünnipäev on
laste arvates siis, kui laual on
tort ja nii saidki lapsed süüa
sünnipäevatorti, mille nad ise
eelmisel päeval koos õpetajatega rühmas valmistanud olid.

Palju õnne meile uueks
aastaks!
Eneli Kaugerand
tervishoiutöötaja ja
lapsevanem

Lumi tuli maha ja valgeks läks maa...

Ega tali taeva jää ja Kirivere kooli Tähekillu lasteaial
on tore traditsioon igal talvel
metsloomadele ninaesist viia.
Juba hommikul lasteaeda
tulles on suur elevus sees,

FOTO: Melle Siimula

kodust sai ju toidumoon kaasa
võetud ja nüüd tundub ootamise aeg liiga pikk. Õnneks
möödub hommik kiiresti, sest
õpetajaga sai pikalt-laialt läbi
arutatud, mis toimub metsas

ja põldudel, kui lumi on maas
ja maa on külmund.
Kui muidu on riietumine
üsna raske töö, siis sel korral
sokid-kindad kuulavad sõna
ja jalad ei tahagi mõlemad
ühte ja samasse kombekasäärde pugeda! Onu Urmas
juba ootab bussiga ukse ees
ja seekordne retk viib meid
Venevere külla Riiska talu
juurde, kuhu jahimehed on
loomadele uhke söögimaja
ehitanud. Söögikotid tühjendatud, sai toidulaud päris
rikkalik! Nüüd saavad küll
linnud-loomad lausa valida,
kellele maitseb kapsas, kaa-

likas, porgand, kartul, leivakäär, heinatuust või hoopis
rasvapall.
Koduteele asudes tuli meile veel vahva mõte – miks
otse minna, kui ringiga saab!
Nii tegime veel hariva ekskursiooni Venevere külas ja
vaatasime kaunilt taastatud
talusid. Lõpuks lasteaeda
jõudes oli nii mõnelgi juba
unetukk peal, värske õhk
ja tegus päev on ikka kõige
parem Une-Mati!
Ene Seil
Kõo lasteaia õpetaja

Septembrikuu teine pühapäev on igal aastal vanavanemate päev. See tähtpäev aitab lastel saada teadlikumaks
sellest, milliseid teadmisi, elutarkusi ja armastust vanavanemad pakkuda suudavad ning tihendab põlvkondade
vahelist suhtlemist. Meie majas on saanud traditsiooniks
vanavanemad külla kutsuda jaanuarikuus. Vanavanemad
on lastele olulised mitmel viisil. Neil on kannatlikkust
ja aega, tahtmist jutte lugeda ja palju huvitavaid mänge,
mida lastele õpetada, ning põnevaid mälestusi rohkem kui
paksus raamatus lehekülgi.
Mõte, et vanavanemad lasteaeda kutsuda, meeldis kõigile lastele. Meisterdati kutsed ning selgeks õpiti laulud ja
tantsud. Lapsed joonistasid ja meisterdasid oma vanavanematest pildid ning õpetajate abiga kirjutati juurde, mida
nad oma vanaema või vanaisaga koos teha tahaksid. Laste
soovid olid lihtsad – taheti koos jalutada, küpsetada või
lihtsalt tihedamini oma vanavanemaid näha. Ja loomulikult ei puudunud nimekirjast vanaemade imemaitsvad
pannkoogid, mille pärast kasvõi teise Eesti otsa sõita tuleks.
Lapsed olid ühel meelel selles, et vanavanematega on alati
lõbus. Neil on alati aega, et ära kuulata laste õpitud laulud,
plaksutada nende naljakate tantsusammude peale ja lugeda
kasvõi 10 korda Punamütsikese muinasjuttu.
Kogu üritusest olid kõige rohkem elevil lapsed, sest
kui tihti ikka vanaema ja vanaisa lasteaeda satuvad ja veel
kõik koos tantsivad ja mängivad. Lapsed esinesid, tantsiti
ühiselt ning kõige lõpuks mängiti „Eesti mängu“, kus kõik
said kaasa mõelda. Õhtu lõpetasime ühise pidulaua taga,
mille aitasid katta vanemad ja vanavanemad.
Täname laste vanemaid ning vanavanemaid toredal üritusel kaasa osalemast. Kõige suurem rõõm, sära ja rahulolu
paistis ikka laste silmist!
Kati-Riin Grünberg
Olustvere lasteaed Piilu õpetaja
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KIKi projekt Kõpu koolis

Suure-Jaani kooli kingitus Eestile

FOTO: Erakogust

Suure-Jaani kool hakkas
Eesti sünnipäeva meeleolus
toimetama juba aasta tagasi,
kui Eesti Vabariigi aastapäeva
aktusel kuulutati välja projekt
„Suure-Jaani 100 sündmust“,
mille eesmärgiks on märgata
ja väärtustada oma kodumaad,
selle kombeid ning traditsioone. Koolipere võttis eesmärgiks
aasta jooksul osaleda või korraldada vähemalt 100 sündmust, mis oleks seotud meie
riigiga. Projekti lõpu eel teeme
kokkuvõtteid juba tehtust:

Suure-Jaani 100 portreed.
Suure-Jaani hariduselu 330.
aastapäeva tähistamise sündmuste reas avati koolis üks olulisim portreenäitus “Kodukoha
100 portreed”. Näituse idee ja
teostus on kunstiõpetaja Reeda
Sadamalt. Kodukohas oluliste
inimeste väljaselgitamiseks
korraldati hääletus, portreesid
maalisid põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased.
Infominutid „100 aastat
tagasi“. Kord kuus esmaspäevastel kooli infominutitel andsid ajalooõpetajad Heli Rahnu

ja Merike Jaska põnevaid ning
mängulisi ülevaateid sellest,
mis sündmused toimusid Eestis 100 aastat tagasi just sel
samal nädalal.
100 teraviljapeenart. Oleme üks kool, kus kingitusena
rajati peenar kaheksa kodumaise tera- ja kaunviljasordiga, mis õpetas nii külvajaid
kui külalisi tundma erinevaid
põllukultuure ning mõistma,
kuidas tuleb toit meie lauale.
Projekti eesmärk oli, et meie
riigi 100. aastapäeval tunneks
rahvas paremini meil kasvatatavaid põllukultuure ja
mõistaks kodumaise põllumajanduse tähtsust riigi majanduses, kaitsevõimes ning
iseseisvuse säilimisel. Peenrad
külvati kooli ette 17. mail 2017
ning saagi koristustasid sügisel
algklasside õpilased.
100 helkuripuud. Oktoobris märkasid õpilasesinduse
liikmed üleskutset Facebookis,
mille eesmärgiks oli teha üle
Eesti 100 helkuripuud. Nii
otsustasid aktiivsed õpilased
ehtida Suure-Jaani bussijaama
kõrval olema puu samuti helkuritega.
Juubeliaasta peenrad. Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevaks
tegid kingituse ka algklasside

õpilased. Ühiselt pandi mulda
märtsikellukeste ja lumikellukeste sibulad, millest kujundati
number 100. Nüüd ootame
kevadet, et number 100 õide
puhkeks.
Soome 100. Kuna meie kooli väärtuste seas on märkamine,
kokkuhoidmine ja koostöö,
siis otsustasime tähistada ka
Soome 100. sünnipäeva. Tähistasime naaberriigi tähtpäeva
nii ainetundides Soomet tundma õppides kui spordisaalis
Soome-pärastel spordialadel
võisteldes. 9. klassi õpilased
valmistasid soome rahvustoite.
Pidustuste aasta on möödunud sündmusterohkelt. Täpsemalt sellest, kuidas õpetaja Siiri
Kivisoo eestvedamisel osaleti
ERM-i üles seatud 100-meetrise
lapivaiba „Minu Eesti täna“
valmistamises, peeti „Jõulud
100 aastat tagasi“ temaatiline
jõulupidu või korraldati kirjutamisvõistlus „Minu Eesti“,
saab uurida Suure-Jaani kooli
kodulehelt.
Projekti lõpetab 23. veebruaril Suure-Jaani kooli aulas
kooliperele toimuv pidulik
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva
aktus.
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Kõpu põhikooli õpilased ja lasteaia lapsed saavad KIKi
rahastatud projekti „Kõpu põhikooli lasteaialaste ja õpilaste
osalemine õppeprogrammides 2017/18. õppeaastal“ raames
osaleda õppeprogrammides Tartu loodusmuuseumis ja
Võrtsjärve õppekeskuses.
Projekti toel toimub kokku 5 väljasõitu: 1.–2. klass osaleb
õppeprogrammis „Eksootilised lemmikloomad“, 3.–5. klass
programmis „Kalad“, 6.–7. klass „Roomajad Eestis ja maailmas“ ning 8.–9. klass „Troopiliste vihmametsade loomastik“.
Lasteaia lapsed aga külastavad projekti raames Võrtsjärve
õppekeskust ja saavad osa õppeprogrammist „Kalad ja
veetaimed“.
Osad õppekäigud on praeguseks juba toimunud, osad
alles ees.
24. jaanuaril käisid Tartu loodusmuuseumis 3.–5. klassi
õpilased. Lisaks mitmekülgsele informatsioonile kaladest
saadi osa ka praktilistest töötubadest, kus lapsed said ise erinevaid kalu uurida, neid vaadelda ja mõõta. Muuseumikülastusele järgnes kinokülastus, üheskoos vaadati Lõunakeskuses
Apollo kinos animafilmi „Coco“.
Kadri Linder

Taive Murd

huvijuht

Jaanuar Võhma koolis
Vene keel on vahva ja lihtne!

Eelkool alustab taas

Laupäeval, 13. jaanuaril toimus Tallinnas Vene kultuurikeskuses traditsiooniline võistlus 7. ja 8. klassidele „Русский язык
– это просто и легко!“. Sellel aastal ei saanud õpilased hiilata
ainult oma teadmistega vene keelest, vaid said ka võimaluse
õnnitleda Eesti Vabariiki tema sajanda sünnipäeva puhul.
Konkursil osales 48 õpilast, kes kõik õpivad vene keelt
võõrkeelena. Võistluse läbivaks teemaks oli „Эстония – моя
Родина“. Ürituse tähtsust rõhutas auväärt külaline – Vene
föderatsiooni saatkonna nõunik D. V. Litskai, kes lausus tervitussõnad ning kinkis saatkonna poolt konkursi võitjatele A.
S. Puškini luuletustega raamatu, kus on luuletuste paralleelne
tõlge eesti keelde.
Üle Eesti pärit erinevate koolide õpilastest koosnevad segavõistkonnad osalesid viktoriinis, lahendasid ristsõna ja joonistasid Eestile õnnitluskaardi. Võhma koolist osalesid üritusel Ingrid
Aita Kuusik ja Helen Talvistu 8. klassist. Heleni võistkond sai 4.
koha ja Ingridi võistkonnale kuulus esimene koht.

25. jaanuaril alustas Võhma kool taas eelkooliga. Sel korral
osaleb eelkooli tegevustes 23 õpilast. Eelkooli eesmärgiks on eelkooliealiste laste vaimse, füüsilise ja sotsiaalse arengu toetamine
edukaks toimetulekuks koolis ja anda lastele positiivne kooli- ja
õpikogemus, luua valmisolek ja soov kooli tulla ja koolis käia.
Õppetegevused on mängulised ning aitavad lastel ja õpetajal
omavahel tuttavaks saada juba enne kooli tulekut.
Kristel Vahtra

direktor

Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea!

Kaisukarud taas koolis

Silva Murik

vene keele õpetaja

Maailmahariduse nädal
FOTO: Kristi Tallo
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1999. aastal kuulutati välja maailmahariduse nädala mõte,
mille eesmärgiks on juhtida koolinoorte tähelepanu vaesuse
ja sotsiaalse ebavõrdsuse küsimustele. Maailmahariduse
nädalal kutsutakse koolinoori ja õpetajaid üles oma koolis ellu
viima maailmahariduslikke projekte, mille raames arutletakse
ebavõrdsuse ja globaliseerumise teemadel, tutvutakse erinevate
traditsioonidega ning arutletakse erinevatel teemadel.
16. jaanuaril pidas maailmahariduse nädala raames MTÜ
Mondo esindaja Terje Tamm kõigile kooliastmetele loengud
jätkusuutlikust tarbimisest, sallivusest ning üksteise mõistmisest
ehk kui oluline on see, et inimene märkaks enda ümber toimuvat.
Maailmanädala raames pakkus kooli söökla eri rahvusköökide toite (India, Itaalia, Kreeka, Soome, Vene) ning aitas seeläbi
mõista, mida ja kuidas inimesed eri maades söövad.
Kristel Vahtra

direktor
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25. jaanuaril toimus Kirivere kooli aulas koolikontsert:
esines Maria Gertsjak ja kitarril saatis Ainar Toit. Kontserdi
toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud
ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames Põhja-Viljandimaa koostöögrupis.

4. jaanuaril toimus Võhma kooli personalile maanteeameti
koolitus “Liiklusharidus koolis”. Antud koolituse sihtgrupiks
on õpetajad ja kooli juhtkond. Koolitus kestis 6 tundi ja käsitles
erinevaid liiklushariduse käsitlemise võimalusi.
Peamisteks teemadeks oli liiklusohutus ja -kasvatus koolis
– mis see on ja milleks?. Samuti eri vanuses noortega juhtunud
õnnetused, paikkonna iseärasused ning noorte liikumisviisid
kui oluline info liikluskasvatusalaste tegevuste kavandamisel
koolis .
Temaks oli ka liikluskasvatuse tegevuste kavandamine ja
korraldamine koolis. Rääkisime kuidas liikluskasvatuse teema
erinevatesse ainetesse lõimida. Arutati õppekavavälist tegevust
ning jalgratturikoolituse korraldamist koolis. Kuulsime kogemusnäited ja saime praktilisi juhised õpetajatele.
19. jaanuari koolitus „HEV õpilane koolis ja õppematerjali
diferentseerimine“ andis kooli pedagoogilisele personalile ülevaate tuge vajava õpilase toetamisest ainetunnis, toe vajaduse
äratundmisest ning õppematerjalide diferentseerimise võimalustest. Koolitaja Viivi Neare rõhutas, et kõige olulisem on lähtuda
lapse arengust ning pakkuda sellest lähtuvalt õppetegevusi,
mis viivad õpilaste teadmised ja oskused järgmisele tasemele.
Kristel Vahtra

direktor

Idee kaisukarud
kooli kaasa võtta tuli
sel korral õpilastelt: otsustatud, tehtud! Päeva eestvedajateks said
õpilasesinduse liikmed
ja kaisukarudega tulid
õpilased kooli juba 22.
jaanuaril.
Õpilased kaisukaru
päevast
Riine: Idee tuli meil
eelnevatest üritustest
ja mõtlesime, et võiks
ju proovida, kuidas on
üritust ise juhtida. KorFOTO: Kaidi Olle
raldada ei olnudki nii
raske, kui ma arvasin, kuigi alguses kartsin natuke ettetulevaid
raskusi, siis lõpuks kulges kõik ilusti. Takerdustega saime hakkama ning tulemus selline – keegi ei saanud viga ja oldi rõõmsad
ja rahul. Mulle meeldis ise üritust korraldada ja nüüd olen ühe
kogemuse võrra rikkam.
Pärli: Oli tore päev ja loodan, et teistelegi meeldis. Vahetunnid sisustasime erinevate mängude ja tantsuga. Kerge
ärevus kadus koos esimese vahetunniga, kus vahetund kadus
kaisukarudega mängimise peale. Rõõmu ja lusti jagus pikemalt.
Taas kogemuse võrra rikkam ja julgen järgmine kord jälle sellise
väljakutse vastu võtta.
Kaidi Olle
huvijuht
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Võime
olla uhked
KIRIVERE KOOLI
UUDISED
Peavõit noorte lauljate konkursil
Kuressaares toimunud
noorte lauljate konkursil
„Solistica 2018“ osales
kokku 58 lõppvooru
pääsenud solisti. PõhjaSakala valda esindasid
Suure-Jaani muusikastuudio õpilased HiieMiina Riisk, Triinu
Johanna Sepp ja Sigrid
Kinguste.
Lisaks laululastele kuulusid meie delegatsiooni ka
juhendajad Kärt Kaljaspolik,
Ele Millistfer ja Erki Sepp.
Kahe päeva jooksul kuulsime suurepäraseid esitusi,
lauljaid saatis Eesti parimatest muusikutest koosnev
bänd, esitusi hindas 6-liikmeline žürii. Kogu lauluvõistlust saatis saarlastele omane sõbralik ja kokkuhoidev
meeleolu.
Kõik meie lauljad ja juhendajad olid supertublid ja
see ei jäänud märkamata ka
lugupeetud žüriil, kes tunnustas meie lauljaid mitmete
eripreemiatega. Kõik muusikastuudio solistid jõudsid
esikuuikusse, parima juhendaja peapreemia pälvis Ele
Millistfer.

Suure-Jaani raamatukogus ja hallatavates raamatukogudes on raamatuid, auviseid ja elektroonilisi teavikuid kokku ligi poole miljoni euro eest!

Laupäeva hilisõhtul toimunud finaalis astus üles ka
Triinu Johanna Sepp, pälvides oma suurepärase esituse
eest peavõidu.
Tunnustust jagus veel:
GRAND PRIX – Triinu
Johanna Sepp, Suure-Jaani
muusikastuudio, juhendaja
Ele Millistfer.
Parim juhendaja (EAÜ
stipendium) – Ele Millistfer,
Suure-Jaani muusikastuudio.
4.–6. klassi lauljad:
I koht Triinu Johanna
Sepp, Suure-Jaani muusikastuudio, juhendaja Ele
Millistfer.
5. koht Hiie-Miina Riisk,
Suure-Jaani muusikastuudio,
juhendaja Kärt Kaljaspolik.
10.–12. klassi lauljad:
4. koht Sigrid Kinguste,
Suure-Jaani muusikastuudio,
juhendaja Ele Millistfer.
Parim eesti muusika esitaja (EAÜ stipendium) – Triinu Johanna Sepp, Suure-Jaani

Triinu Johanna Sepp ja Ele Millistfer.

FOTO: Erakogu

muusikastuudio, juhendaja
Ele Millistfer.

Suure-Jaani muusikastuudio,
juhendaja Ele Millistfer

Parima koostöö preemia – Triinu Johanna Sepp,

Erki Sepp

Olustvere Lehola aasta 2017
Olustvere segakoor Lehola on olnud kauaaegne
koorimuusika edendaja.
Algas see aastal 1900, kui
Reegoldi koolijuhataja
Aleksander Pajur koori
asutas.
Kuidas möödus aasta
2017? Ikka tegevusrohkelt.
Veebruaris osaleti Vastemõisas valla taidlejate kontserdil,
juuni alguses Viljandis maakonna laulu- ja tantsupeol.
Oma kevadkontsert toimus
aprilli lõpus Olustvere lossis.
Juba 22. korda korraldas koor
Olustvere pargipeo. Mõned
endised lauljad liitusid, et
esitada vanu armsaid laule.
Suvel osaleti Võhmas uue
valla kihluspeol ja ETV saates
„Lauluga maale“. Huvipakkuv oli esinemine kontserdipaigaks kujunenud Tääksi
veski varemete vahel, kus sai
antud lubadus laulda Eesti
100. sünnipäeva auks laulu

Lehola ees on Aita Tammpere.

„Sina kena tammekene“ 100
korda.
Kui hooaeg algab tavaliselt sügisel, siis seekord alustas koor Mart Saare laulude
õppimisega juba augusti lõpus, et 14. oktoobril väärikalt
esineda kontserdil Kondase
keskuses.
Jõulukavade õppimine
möödus aktiivselt. Kavasse võeti uusi ilusaid laule.

FOTO: Erakogu

Koor osales jõululaupäeva
jumalateenistusel Suure-Jaani
kirikus. Traditsiooniks kujunenud kontsert anti teisel
jõulupühal Olustvere lossis.
Koori ridadest on üleskerkinud solistid Hele Saareoks ja
Madis Randaru. Kaastegevad
olid noored muusikud Maali
ja Leelo Kukk, Mattias Randaru, Katrina Merily Reimand ja
Kalev Saarva kitarriõpilased.

Juba mitmendat aastat
juhib Leholat koori ridadest
võrsunud Agnes Kurg.
Sügisel liitus kooriga uusi
lauljaid. Tulid tagasi ka mõned endised. Leholas käiakse
laulmas Viljandist, Tarvastust, Suure-Jaanist, Navestist,
Tääksist, Mudistest. Nüüd,
kui vald on tublisti kasvanud,
ootame koorilegi lisa kaugemalt. Teretulnud on kõigi
häälerühmade esindajad.
Peab ütlema, et praegune
koosseis on väga ühtehoidev
ja tore kamp. Alati saab nalja.
Kui esinemiseks läheb, võtame end kokku ja peame koorijuhi õpetusi meeles – tulemuseks hästi kõlavad laulud. Kui
sul on lauluhääl ja huvi, tule
kampa, sa ei kahetse!
Aita Tammpere

55 aastat koori ees

Ilvi Herronen

41 aastat koori sees

Uus näitus Kõpu külastuskeskuses
Olete oodatud vaatama
kunstinäitust külastuskeskuse I korrusel. Tööde autor
on Ly Holtsmeier, kes on
sündinud 16. aprillil 1949.
aastal Kõpus. Kunstniku
joonistamistahe ja kunstihuvi
tärkas juba varases lapseeas. Ta on töötanud Viljandi
kaubamajas müüjana ning
vaateakende kujundajana.
Aastatel 1972–1995 elas ta
Rõngus, kus põhitöö kõrvalt
tegeles toodete kujunduse
ja reklaamiga. Alates 1995.
aastast elab Ly Tartus. Ta on
Mati Vaitmaa juures õppinud kalligraafiat ning Saskia
Kasemaa stuudios maalimist.
Esimesed visandid valmisid 2002. aastal söega, edasi
pastell ja hiljem ka õli. Tema

esimene näitus oli 2005. aastal Tartu kunstnike majas.
2007. aastal olid tema maalid
üleval ka Suure-Kõpu mõisas
Eesti Mõisakoolide Ühenduse
külastusmängu „Unustatud
mõisad“ raames. 2009. aastal
võis kunstniku töid näha
Viljandi kultuurimaja kohvikus, kus Viljandi kunstiklubi
avas Ly Holtsmeieri juubelinäituse „Lilled, õun ja kaalikas“. Kunstnik on öelnud, et
kunstiga tegelemine rahustab
hinge ning maandab pingeid,
annab jõudu kiires argipäevas
ellu jääda.
Kokkuvõtte tegi Ly
Holtsmeieri tekste kasutades
Kärt Linder

Eks ole ilus ja uhke mõte? Kusjuures ärgem unustagem, et
kogude kujundamine on kestnud rohkem kui 100 aastat.
Rahvaraamatukogu eesmärk tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte
saavutustele ning kultuurile ning toetada elukestvat õppimist
ja enesetäiendamist (rahvaraamatukogu seadus).
Seega on meie raamatukogudes arvestatav hulk teoseid, mis
eelnevalt kirjeldatud eesmärki toetavad. Kas pole mitte põhjust
uhkust tunda? Mina olen küll uhke. Liiati ka seetõttu, et olemasolev kirjandus on hoolega valitud – kogukonna vajadusi silmas
pidades ja vastavalt sellele kujundatud. Meie raamatukogutöötajad on tublid ja empaatilised. Selle üle on mul siiras rõõm!
Tulemas on EV100. Ilus ja austusväärne number. Me võime
olla uhked oma rahvuse, kultuuri ja keele üle. Kasutagem seda
võimalust parimal moel. Üks võimalus keele ja kultuuri säilitamiseks on just raamatukogud. Pidagem sellest lugu.
Arvudest veel. Tuginedes Suure-Jaani raamatukogu 2017. a
statistilisele aruandele (k.a hallatavad raamatukogud) saan öelda, et teenindatavate arvu järgi piirkonnas on lugejaid peaaegu
pooled (2464) ja külastusi kokku eelmise aasta jooksul 42 546,
kelledest lapsi 17 325. Kui neid arve nüüd veel ka saja aasta keskmisega korrutada, siis on need numbrid üsna muljet avaldavad.
Raamatukogude kingitus külastajale EV100 puhul ongi see,
et ootame teid kõiki osa saama meie fondides leiduvast ja kohapeal toimuvast. Igale lugejale leidub raamat, igale raamatule
lugeja!
Ilusat sünnipäeva meile kõigile!
Viivika Lepp
Suure-Jaani raamatukogu direktor

Kõos alustab väike
päevakeskus
Kõo raamatukogu töötajad pidasid plaani avada endise
postkontori ruumides väike päevakeskus.
Paar aastat oleme seal püüdnud jõumasinatega tervisetuba
pidada, kuid huvi tubase spordi vastu on meie inimestel viimase
aasta jooksul täiesti kadunud. Päevakeskuse ideed oleme ennegi
mõttes veeretanud, kuid mõttele kindlust saime peale detsembris
toimunud jõulukohvikut, mis inimeste poolt väga hästi vastu
võeti. Jõulukohviku päeval tuli korduvalt jutuks, et edaspidigi
võiks sellist kohvipäeva koos vestlusringiga pidada.
Tänase seisuga oleme toa sisustanud perearstikeskusest üle
jäänud mööbliga. Igaks juhuks jätame alles ka mõned lihtsamad
spordiriistad, huvi korral saab nendega kergeid koormusharjutusi teha. Edasine plaan on selline: kord nädalas, arvatavasti
kolmapäeval hakkame seal kohvi/teed ja kohalikku toidupoolist
pakkuma. Esimesed vabatahtlikud, kes on nõus kohvikupäevale
omahinnaga suupoolist tooma, on ennast juba meile pakkumas
käinud; paaril päeval nädalas võime värskeid ajalehti ja ajakirju
tutvustada, mõnest huvitavast raamatust katkendeid ette lugeda.
Sel ajal on oodatud ka need inimesed, kellele mingil põhjusel
lugemine enam omale jõukohane ei ole. Kavas on ka muusika
valimise ja kuulamise tund ning infotund suures vallas toimuva
kohta.
Mõtteid on veel mitmesuguseid, kuid kõigepealt vaatame,
kuidas meie pakkumine rahva poolt vastu võetakse. Kõik ettepanekud on väga oodatud.
Ja talvisel ajal võib sooja tuppa tulla ka lihtsalt kaaslastega
istuma ning juttu ajama. Kõigil raamatukogu lahtioleku päevadel
on tuba avatud. Jälgige reklaami!
Ille Riisk ja Inna Aus
Kõo raamatukogust

EV 100
pühendatud
mälumäng toimub
15. veebruaril
algusega kell 19
Kõpus Küla Toas

palume vabandust!
Eelmises Leoles olnud loos „Koksvere seltsimajas oli
16. detsembril jõulumüük” oli viga. Hingeminevaid laule esitas
Oliver Veimer.
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Kokkuvõte eakateklubi Härmalõng tegemistest
Kõpu piirkonna pensionäre ühendav Härmalõnga klubi käib koos
igal kuul. 2017. aasta oli
taas tegevusi ja toimetusi
täis – käisime teatrites ja
väljasõitudel ning võtsime vastu külalisi.
Meie kokkusaamisest on
osa võtnud ja meelelahutust pakkunud ka näiteks
Viljandimaa Pensionäride
Ühenduse näitegrupp, kus on
oma naljamees ja pillimees.
Oma inimestest mängis pilli
Edu Kuill. Saime kaasa laulda
ja natuke tantsida. Sellised
üritused on alati väga kaasahaaravad. Klubi üritusel käis
külas ka Viljandi linnast MTÜ
Teeme juhataja Epp Johani,
kes tutvustas projekti seltsidaamidest kui eakate seltsilistest ja abilistest. Märkaksime
oma eaka naabri üksindust
ja vajadust abi pakkuda, sest
keegi ei tohiks oma muredega
üksi jääda.
Treenime mälu ja saame
uusi teadmisi Eesti mänguga.
Kui vastust ei tea, saame teada. Võistlust ei korralda, aga
lõbus on alati.
Korraldame väljasõite, sest
eakate elu ei tohi rutiini sattuda. Tutvume Eestimaa ilusate
ja põnevate kohtadega – Põltsamaa ümbruses, Taageperas
ja Riidajal VonStryki perekonnale kuuluvates mõisates

koos Elma v. Strykiga. 2017. a
avatud talude päeval käisime
Tahkuranna vallas Võiste
puukoolis ilupõõsaid ja -puid
vaatamas ja ostmas. Luige
puhketalus õppisime hoidiste
tegemise uusi nippe ja maitsesime selle talu hoidiseid.
Saime ka neid koju kaasa osta.
Oleme käinud ka Lätimaad
avastamas – Ruhjas, Jelgava lähedal Dobele sireliaias, Riias,
Babitese rododendronipargis.
Oktoobrikuus käis klubil
külas Tiina Taffenau, kes rääkis sugupuu uurimisest ning
sellest, kuidas leida materjali
oma sugupuu koostamiseks.
Ta julgustas igal eakal kirjutama mälestusi oma noorusajast
ja kohalikust elust.
Eakatele meeldib ka käia
teatrites, käime nt Ugalas ja
Pärnu kontserdimajas. Vastemõisa rahvamajas on kõik
etendused vaadatud. Augustikuus läheme „Vargamäe
perenaist“ vaatama Tammsaare-maile.
Igal kuul on tervisepäev,
mil käime Pärnus Wasa taastusravikeskuses raviprotseduuridel ja Estonia termides
ujumas.
Sellel aastal lõpetasime
ametliku käsitööringi Värten
(65 a) kooskäimise. Vilma
Ama, kes oli usin käsitööringis
tegija, kirjutas luuletustesse
oma elu sündmused ja enda
ümber toimuvast elust ja loo-

dusest. Nendest luuletustest
koostati luulekogu „Mu kodu
on Mulgimaa“, mille koostamisest rääkis Vilma vend Arno
Kuusk. Raamatuid on müügil
ka Kõpu külastuskeskuses.
Vilma ja mitmed käsitööringi liikmed, kes olid ka usinad Härmalõnga klubi kaaslased, on meie seast lahkunud.
Nende mälestuseks katsime
kohvilaua Kõpu raamatukogu
saalis ja koostasime näituse
nende naiste tehtud esemetest.
Külalised Uue-Kariste külaseltsist tõid rõõmu ja laulu.
Nalja tegi ja pilli mängis Nikolai Viljandist. Võeti üles ilusad
lauluhääled koos Uue-Kariste
naistega. Härmalõnga klubi
liikmete seas on endised ansambli lauljad, kellele meeldib
alati kaasa laulda. Suur tänu
Margit Raidsalule ja Eha Varesele selle ürituse korraldamise
eest.
Möödunud aastal liitus
meie klubiga kolm uut pensionäri. Kellel soovi, tulgu
aga meile, sest uusi liikmeid
ootame alati oma lõbusasse
seltskonda. Saame kokku,
meisterdame, õpime üksteiselt
uusi ideid. Eakate jaoks on
kõige tähtsam kodust välja
tulla kaaslaste seltsi ja liikuda.
Valmisolek pidevaks enesetäiendamiseks
MTÜ Kõpu Naisseltsil
on päevakorral kaks aastat
kestnud rahvarõivaste valmis-

tamine koostöös Viljandimaa
Naiskodukaitse naistega ja
Viljandi muuseumi kuraatori
Tiina Jürgeniga. Igaüks teeb
endale meelepärased rahvarõivad. Tiina aitab leida sobilikud komplektid vastavalt
ajastutele. Õpime tikkima,
pilutama, kurrutama ja särke-põllesid õmblema ning
sokkide kudumise erinevaid
võtteid. Nii nagu tehti vanasti. Valminud on vaipseeliku
äärde kõlapaelad ja valmis on
triibuseelikute kupongid. Järgmiseks tööks on seeliku õmblemine, et triibud ikka õigesti
kokku saaksid. Sügisel õpime
kirivöö kudumist ja Naisseltsil
on ostetud puuvillane kangas
Kõpu rahvarõivaseeliku triibustiku ja värvidega. Kellel
soovi osta, andku teada Viive
Lehtlale.
KOP projekti rahastusega
soetatud tikkimismasin ja
õmblusmasinad on SuureKõpu mõisa keldris. Kellel on
soovi kaunistada oma rõivaid
tikandiga või kasutada logo
rõivaste peal, anna teada Diana Pungale või Viive Lehtlale.
Ka Kõpu naisselts ootab
uusi liikmeid – anna edasi oma
oskusi ja ideid, et koos teha
midagi huvitavat.
Viive Lehtla

Kuidas ma liitusin Lillekesega
Pärast ligi 9 aastat kestnud elu Tallinnas otsustasin möödunud suvel
kolida tagasi oma kodukohta Võhma lähedal.
Taas mööda Võhma tänavaid jalutada oli ühelt
poolt mõnus ja kodune,
teiselt poolt pakkus ka
hulgaliselt avastamisrõõmu, kui palju on vahepeal muutunud.
Suvi oli tegemisi täis ja
möödus kiiresti. Sügisel aga
hakkasin tundma, et peale
lihtsalt töölkäimise võiks õhtuti veel midagi kodust väljas

teha ja et see tegevus võiks olla
pigem liikuva iseloomuga kui
istuv, sest kontoris laua taga
viibin tööpäevadel niigi palju.
Minu tähelepanu köitsid
Võhma Linnalehes ilmunud
kuulutused ja artiklid, milles
kutsuti üles ühinema naisrahvatantsurühmaga Lilleke.
Mõtlesin mõnda aega ja siis
otsustasin novembri lõpus
julguse kokku võtta ja proovida. Kuna ma ei olnud kindel,
kas hooaja keskel liitumine
on mõistlik, siis võtsin esmalt
ühendust Lillekese juhendaja Merilin Metsatsirgiga, et
temalt veidi lisainfot saada.

Samuti tekitas minus ebakindlust see, et ma ei olnud
väga ammu tantsimisega üldse tegelenudki. Mõtlesin, et
rühmas on kindlasti kõik juba
nii osavad tantsijad, et ei tea,
kuidas ma sinna sobiksin. Kui
aga Merilinilt minu küsimustele julgustav vastus tuli ning
ka esimene proov mööda sai,
siis hakkasid minu hirmud
ja kahtlused hajuma. Mind
kui uustulnukat võeti kiiresti
omaks ja vanadele olijatele
tuttavates tantsudes aidatakse
proovis mõistvalt järele.
Praegu peame Lillekesega
plaani osaleda 2019. aastal

toimuval XX tantsupeol, mille juhtmõte on „Minu arm“.
Tantsupeole saavad rühmad
registreeruda kuni 23. veebruarini ja selleks ajaks peab
liikmeid olema vähemalt 12.
Meil oleks vähemalt nelja tantsijat veel vaja, et peole registreeruda. Seepärast julgustan
kõiki Võhma ja lähiümbruse
neidusid ja naisi – tulge neljapäeviti kella 17.30-ks Võhma
vaba aja keskusesse, võtke
kaasa võimlemissussid, selga
mugavad riided ja tunneme
koos rõõmu tantsimisest!
Kaija Vill

Leiame üheskoos Viljandimaa jämedaima puu!
Olen Viljandimaal arboristina tööd teinud juba pea 3
aastat ning mul on väike ettekujutus siin olevatest puudest
ja nende tervislikust seisundist.
Viljandis on üldiselt hea ja
turvaline olla, sest enamikke
puid kohtades, kus inimesed
tihti käivad, on Viljandi linna
haldusalal hooldatud. Küll on
aga surnuaedades olukordi,
mis ei kannata kriitikat. Juba
enne jõule murdunud puud
seisavad siiani rippes. Hoidsin
jõulude eel hinge kinni, kui käidi aktiivselt lähedaste platsidel
küünlaid süütamas ja niisama
jalutamas.
Kutsun viljandimaalasi üles
märkama suuri ja vanu puid.
Tahaks märgistada Viljandi
linnas ja ka valdades asuvad
põlispuud, mille läbimõõt on
meetri ringis. Leian, et need
puud tuleks võtta suurema
tähelepanu alla, kuna nad on
nii vanad ja väärikad. Aga ka
sellepärast, et sulle kui kinnistuomanikule öelda: „Ole uhke
oma puu üle, mis sinu aias
kasvab ja on nii võimas!”

Kuna tänapäeval võetakse detailplaneeringuid tehes
pidevalt kõrghaljastust maha,
siis hirmutab mind ka olukord,
kus varsti meie linnades enam
kõrgeid puid ei olegi. Veel on
Viljandis õnneks olemas suured
alleepuud Ilmarise tänaval ja
Lembitu puiesteel. Maramaa
puiesteel on samuti kaunid
puud kasvamas. Peetrimõisas liikudes on tänava ääres
väiksemat sorti remmelgaid ja
pärnasid ning õnneks on mõned suured puud ka Põltsamaa
maanteele elumajade kanti alles
jäänud. Paalalinnas on alleesid
vähe: vormipuud või siis kase
allee – nagu ka Männimäel.
Hiljuti tööd tehes langetasime Männimäel Riia maantee
äärde jääva suure võraga saarepuu. Alguses vaatasin, et „Vau!
Oled siin kasvanud oma 120
aastat ja mina oma 2–3 aastase
arboritikogemusega tulen ja
võtan su maha“. Tööd tehes
selgus aga, et puu üks harudest
oli seest tühi ja jalakäijatele
oleks see puu väga ohtlikuks
muutunud. Puu ümbermõõt

oli 430 cm rinnasdiameetrilt
mõõdetuna.
Kutsun üles mulle teada
andma oma või naabri krundil
kasvavast suurest, üle 1 m läbimõõduga puust. Tahaksin selliste puude tervisliku olukorra
üle vaadata. Selleks, et saaksin
sulle öelda, et olen kade. Kindlasti annan ka ajakirjanduses
Viljandi ja Viljandimaa jämedamatest puudest teada.
Hetkel olen leidnud ühe
suure puu Uue tänava krundil.
Samuti Tartu poolt Viljandi
linna sissesõidul olevad remmelgad. Kohe-kohe mõõdame
nende ümbermõõdud ära.
Jätame oma vaateväljast
välja Viljandimaal kasvavad
looduskaitsealused põlispuud:
Upsi tamm (2000. aastal mõõdetuna tüve rinnasümbermõõt
656 cm), Viiralti tamm (1998.
aastal tüve rinnasümbermõõt
448 cm), Oti õunapuu (1999.
aastal tüve ümbermõõt kõige
peenemast kohast maapinna
lähedalt 458 cm) ja Vana-Kariste
hõberemmelgas (1998. aastal
tüve ümbermõõt kõige peenema

Piltuudis

FOTO: Erakogust.

27. jaanuaril Tallinnas Audentese spordihoones toimunud
Eesti meistrivõistlustel standardtantsudes saavutas seenior 3
võistlusklassis pronksmedali Põhja-Sakala valla tantsupaar Jüri
Turjakas ja Maret Lina. Fotol koos treeneri Veiko Ratasega.

Sõpruskohtumine kabes
ja males

FOTO: Erakogust.

31. jaanuaril toimus Kondase majas August Kitzbergi nim
gümnaasiumi, Suure-Jaani gümnaasiumi ja huvikooli õpilastevaheline male ja kabe karikaturniir. Võistlus oli tasavägine,
külalistest osutas kõige tugevamat vastupanu Georg Teiter males.
Meie õpilastest parimad kabes: Monis Brauer I koht, Karmen
Anderson IV, Karl-Erik Korell II–III ja Alvar Lohk II–III. Males
võtsid kolmikvõidu Henri Tikut, Mehis Vungi ja Joel Perlov,
jagades punktiarvestuses I–III kohta, neile järgnes väga hea
tulemusega Tanel Männik. Täname peakohtunik Hugo Hommikut, koolide meeskondi ning ootame 2019. aasta võistlust. Selleks
aastaks jäi karikas Suure-Jaani.
Evald Sepp
Suure-Jaani gümnaasiumi direktor

17. märtsil kell 12
Koksvere seltsimajas
koha pealt enne harunemist, 0,7
m kõrguselt 740 cm).
Ootan igasuguseid kommentaare Kivikodu FB lehele,
minu e-posti aadressile piia@
kivikodu.ee või telefonil 528
2939 – teatage enda krundil
kasvavast jämedast puust. Soovin neile puudele pikka iga ja
oskust majandada koos inimestega, seentega ja teiste elanikega neis puudes.
Piia Kivisild

Eesti Arboristide Ühingesimees
OÜ Kivikodu
juhatuse liige

EAKATE
KEVADPIDU
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Tulumaksureformist ja pensionitest
Selle aasta alguses jõustus
tulumaksureform, millega tõusis
oluliselt maksuvaba osa keskmise ja väiksema palga saajatele.
See annab suurema sissetuleku
rohkem kui poolele miljonile
Eesti inimesele, kellele jääb kätte
kokku üle 160 miljoni euro. Vaatamata hoolsale töötegemisele ei
ole sageli täiskoha eest saadava
palgaga lihtne toime tulla. Väikese ja keskmise palga puhul
maksuvaba määra tõstmine jätab
rohkem raha kätte just neile, kellele iga euro on võrreldes palga
suurusega suhteliselt suurema
kaaluga, uus süsteem teeb meie
ühiskonna solidaarsemaks.

On aga selge, et erinevad
muudatused maksusüsteemis ja pensionite arvutamisel
tekitavad eakates ka palju
küsimusi ja muret. Riigi ja
omavalitsuste kohustus on teha
endast olenev, et tagada väärikas eas inimestele toimetulekuvõimalused ja kogu selgitav
ning vajalik info. Julgustan ka
kõiki pöörduma Sotsiaalkindlustusameti poole täiendava
info saamiseks, et kõik sujuvalt
laabuks.
Maksuvaba on
nüüdsest 500 eurot

Kõigile kehtib sellest aastast ühesugune maksustamise
süsteem. Sageli on segadust
tekitanud see, et seni oli pensionäridele tavalistest töötajatest soodsam süsteem (eelmisel aastal oli pensionäridel
maksuvaba 416 eurot = 180 +
236), nüüd aga maksusüsteem
ühtlustus ja alates 2018. aastast on maksuvaba kuni 500
eurot, mis kehtib ühtmoodi
nii tavalisele töötajale kui ka
pensionärile. Eestis on kehtinud põhimõte hoida keskmine
pension tulumaksuvaba.
Pensionid on Eestis olnud maksustatud alates 2002.
aastast ning umbes pooled
pensionäridest on oma sissetulekutelt ka tulumaksu
maksnud. Kui töötava pensionäri keskmine kuu sissetulek
(pension + palk) on kuni 1200
eurot, on tulumaksuvabastus
500 eurole garanteeritud.

Kuhu peaks töötav pensionär 500 euro kohta tulumaksuvabastuse avalduse
tegema? Kui pensionär ei ole
2017. aastal töötanud, ei pea
ta pensionist maksuvaba tulu
arvestamiseks avaldust esitama. Sotsiaalkindlustusamet
arvestas sellest aastast nende
pensionidele automaatselt
maksuvaba tuluga. Kui pensionär ei soovi, et sotsiaalkindlustusamet tema pensionist
maksuvaba tulu arvestaks,
siis sellest tuleks sotsiaalkindlustusametile teada anda, kas
telefoni, e-posti, posti teel või
klienditeeninduses.
Töötav pensionär saab ise
otsustada, kas esitab maksuvaba tulu avalduse sotsiaalkindlustusametile, tööandjale
või mõlemale (sotsiaalkindlustusametile ja tööandjale,
kui nii pension kui ka palgatulu on kuus alla 500 euro).
Kui inimene rakendab maksuvabastust 500 eurole kuus
üksnes tööandja poolt, siis
kuulub pension esimesest
eurost tulumaksustamisele.
Avalduse esitamisel peab töötav pensionär silmas pidama,
et kokku saab tal igakuine
maksuvabastus olla ikka seaduses ettenähtud suuruses
(kokku maksimaalselt 500
eurot kuus).
Pensionid kasvavad
jätkuvalt
Alates selle aasta jaanuarist maksame ühele vanemale
iga lapse kohta, kes on sündinud enne 2013. aasta 1. jaanua-

ri ning keda ta on kasvatanud
vähemalt kaheksa aastat, ühe
pensioni aastahinde (praegu
5,767 eurot) suurust igakuist
pensionilisa. Seega varasemaga kokku saab üks vanematest
iga lapse kohta 3 pensioniaasta suurust pensionilisa. Selle
muudatuse maksumus on
kokku 30 miljonit eurot. Laste
eest, kes on sündinud hiljem,
teeb riik sissemakseid II pensionisambasse või selle puudumisel maksab pensionilisa.
Alates eelmisest aastast
makstakse vanaduspensionärile, kes elab Eestis rahvastikuregistri andmetel üksi,
täiendavalt toetust 115 eurot
kord aastas. Kui eelmisel
aastal maksti seda siis, kui
pension oli alla 470 euro, siis
sel aastal neile, kelle pension
on alla 490 euro. Pensionär ei
pea toetust ise taotlema, vaid
toetus makstakse rahvastikuregistri andmete põhiselt, seega on oluline, et kontrolliksite
need andmed üle nii, et 31.
märtsiks oleksid rahvastikuregistri andmetes kõik vajalikud
muudatused tehtud. Kellel
on täiendavaid küsimusi,
siis tasub helistada infotelefonil 661 0551 ning toetuse
saamise tingimusi vajadusel
täpsustada, võib ka kirjutada
Sotsiaalkindlustusametisse
yksielavad@sotsiaalkindlustusamet.ee.
Mullu 5. oktoobril maksti
üksi elava pensionäri toetust
83 749 inimesele summas 9,6
miljonit eurot.

Mis on olulisemad
muudatused toetuste
osas?
• Eelmisel aastal tõusis
hambaravihüvitis pensionäridele ja taaskehtestati tööealiste
hambaravihüvitis;
• oktoobris maksti esmakordselt üksi elava pensionäri
toetust;
• sel aastal tõuseb suurema
ravimivajadusega inimestele
ravimishüvitis;
• selle aasta jaanuarist
makstakse iga lapse kasvatamise eest ühele vanemale senisele
kahele staažiaastale veel juurde
ühe staažiaasta suurust (5,767
eurot) pensionilisa igas kuus;
• eelmise aasta algusest
hakati maksma elatisabi neile
lastele, kelle vanemalt ei ole
olnud võimalik elatist kätte
saada;
• eelmise aasta juulist saavad kolmelapselised pered
300-eurost lasterikka pere toetust;
• sel aastal tõusid 1. ja 2.
lapse toetus 55 eurole;
• täiendav raha suunatakse
tervishoidu, et lühendada ravijärjekordi;
• toimetulekutoetuse määr
tõusis sellest aastast 130 eurolt
140-le ja laste toetuse määr
168-le;
• töötamise motiveerimiseks muutsime toimetulekutoetuse süsteemi nii, et tööle
asumise esimestel kuudel toetus ei kao, kuid samas tööst
keeldumisel on õigus toetust
vähendada;
• sellest aastast annab riik
kohalikele omavalitsustele
raha matusetoetuse maksmiseks;
• aprillis tõuseb pension
eeldatavalt 6,3%;
• 2018. aastast tõstis riik
represseeritute toetust seniselt
192 eurolt 230 eurole.

Oluline teada!
Kui teil tekib küsimusi tulumaksuvaba miinimumi
arvestuse kohta, kirjutage oma küsimus e-postiaadressil:
tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee. Kindlasti lisage oma
telefon ja/või e-posti aadress ning sünniaeg, et teiega oleks
võimalik ühendust võtta. Samuti võib helistada tulumaksu
infonumbril 661 0551 E−N 09.00−17.00, R 09.00−15.30.
Sotsiaalkindlustusameti poolt makstavad hüvitised, mis
ei kuulu tulumaksuga maksustamisele ning muu lisainfo
on leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: https://www.
sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension-toetused/maksuvaba-tulu-alates-1-jaanuarist-2018.

Kõo

Kaia Iva
sotsiaalkaitseminister

noortetoas
12. veebruaril kell 18

õpituba „ŠOKOLAADI ÜMBRIK“
Magus kingitus kaunisse pakendisse!

Juhendab Anne Ütt Põltsamaa käsitööseltsist.

Koksvere seltsimajas
9. märtsil kell 18.30

kinoõhtu
„AHTO. UNISTUSTE JAHT“
Režissöör: Jaanis Valk
1940. aasta maikuus maabub New Yorgis
purjelaev Ahto. Laeva pardal on kapten Ahto
Valter ning veel 14 reisikaaslast. Selja taga
on poolteist aastat ümberilma purjetamist
koos naise, pea kolmeaastase poja ja teiste
kaasreisijatega Ameerikast ning Kanadast.
Lugu Ahto Valterist, suurest unistajast, meremehest, seiklejast ja purjetajast rullub lahti
dokumentaalfilmis, kus kasutatakse unikaalset
arhiivimaterjali.
Pilet 4 eurot / 3 eurot

Kaasa võta käärid, pikk joonlaud (sobivaim metallist),
harilik pliiats.

Soovitavalt alates 10. eluaastast. Osalustasu 3 eurot.
Registreerimine 5. veebruarini telefonil
5301 2279 Silvi Annus

Kuidas hakkama saada
täiskasvanu hooldamisega
kodus?
Inimese elukorraldus võib võtta ootamatu pöörde,
kui näiteks kõrgemast east tulenevalt lakkab keha
funktsioneerimast nii nagu varem või kui haiguse
või õnnetuse tagajärjel pöördub kogu senine elukorraldus pea peale. Kuidas hakkama saada ja kust
otsida abi?
Liikumisvõime langus või kaotus on alati traagiline sündmus nii inimesele endale kui ka tema lähedastele, tõdes abivahendikeskuse Invaru klienditeeninduse valdkonna juht Kadri
Tiido. „Uus olukord tekitab tavaliselt väga palju küsimusi ja
sageli ei osata neile vastuseid leida. Oluline on julgeda küsida
abi, mitte püüda üksi kõigi keeruliste toimingute ja valikutega
hakkama saada. Tänapäeval on olemas palju erinevaid abivahendeid, mis igapäevaelu toetavad ja tänu riiklikele toetustele
ei tähenda abivahend tingimata ka suurt väljaminekut,” julgustas Tiido.
Kuidas tulla toime suure elumuutusega?
„Hooldatava jaoks võib tekkida täiesti uus ja võõras olukord, kus ta igapäevaste tavaliste toimingutega enam ise hakkama ei saa – sh näiteks söömine, riietumine, WC kasutamine
või enda pesemine. Inimeses võib tekitada masendust nii mõte
sellest kui ka teadmine, et keegi teine peab edaspidi kogu aeg
abiks olema,” kirjeldas Tiido abivajajate reaktsioone.
Tegemist on uue olukorraga ka abivajaja lähedastele. „Täiskasvanu hooldamine on hoopis midagi muud kui beebi eest
hoolitsemine. Tekivad küsimused: kas ma olen selleks valmis,
kas ma saan hakkama, kes ütleb, kuidas ma peaksin toimima
nii, et ma abivajajale haiget ei teeks? Samuti kerkib esile küsimus, kas tuleks leida hoolekandeasutus või saab lähedane või
hooldaja kõigega ise hakkama,” tõi Tiido välja.
Mida tähendab “valmistage kodu ette”?
Igapäevaselt abivajajatega individuaalselt tegelevate Invaru
terapeutide sõnul tuleks esmalt läbi mõelda, milline on abivajaja
igapäevane keskkond. Kas see on maja või kõrgemal korrusel
asuv korter? Kas toas on piisavalt ruumi, et näiteks hooldusvoodile mõlemalt poolt ligi pääseda või ratastooliga liikuda?
Kuidas pääseda WC-sse ja vannituppa? Kas hooldatavat on
võimalik soovi korral õue viia?
Ühest lahendust siin Tiido sõnul ei ole, sest inimesed ja
võimalused on erinevad. Sobiv abivahend leidub sellegipoolest
igale abivajajale. Abivahendi vajadusele soovitab Tiido mõelda
aga juba siis, kui abivajaja ise veel näiteks haiglas viibib. „Koos
arstiga tuleks mõelda läbi ja teha nimekiri vajaminevast ning
lasta arstil ka vastav tõend kirjutada, et edasine asjaajamine
oleks lihtsam. Sobiva abivahendi aitavad seejärel välja valida
ja nõustada selle kasutamist abivahendikeskuste spetsialistid,
kes selgitavad ka, kuidas riik läbi Sotsiaalkindlustusameti
vahendite soetamist toetab.”
Soodustingimustel abivahendite üürimiseks või ostmiseks
tuleb esmalt pöörduda koos arstitõendiga Sotsiaalkindlustusametisse, kes väljastab isikliku abivahendikaardi. Abivahendeid
saavad üürida-osta soodustingimustel lapsed, puudega lapsed,
täiskasvanud, kel on töövõime vähenemine või töövõime kaotus, samuti vanaduspensionärid. „Invarusse pöörduvad sageli
just abivajaja lähedased, kellel on oluline võtta kaasa enda isikut
tõendav dokument ning abivajaja isiklik abivahendikaart, arstitõend ja puuet või töövõime vähenemist tõendav dokument
selle olemasolul,” rõhutas Tiido.
Mida peaks abivahendit valides teadma?
Keerukama tehnoloogiaga abivahendite puhul ei ole Tiido
sõnul olemas universaalseid lahendusi ja igale abivajajale tuleb
leida just talle sobilik. Näiteks liiga laia ratastooli kasutamine
võib kaasa tuua skolioosi või tekitada pingeid õlaliigestele.
Liiga suurt ratastooli on kasutajal endal raske edasi lükata, liiga
kitsas ratastool hõõrub puusade ja reite väliskülgi ning selles
n-ö viltu istumine võib samuti kaasa tuua skolioosi.
Sobilik ratastool võimaldab lisaks ühest kohast teise liikumisele teha ka igapäevaseid tegevusi ja toetab istumise asendit,
seda korrigeerides ja suunates. Ratastooli üürima tulles soovitab
Tiido eelnevalt mõõta abivajaja puusade laius kõige laiemast
kohast – seda saab teha istudes, asetades näiteks raamatud
puusade kõrvale ja mõõtes ära raamatute vahe.
Kui abivajaja veedab enamuse päevast voodis, aitab igapäevatoiminguid sooritada funktsionaalvoodi, kus on mugav
muuta asendit. „Voodihaige puhul on väga oluline roll ka
madratsil ja mõistlik oleks mõelda lamatisi vältiva madratsi
peale. Kuid ainult madrats üksi lamatisi ära ei hoia, kindlasti
tuleb ka abivajaja asendit pidevalt muuta,” märkis Tiido.
Lisaks abivahenditele on oluline roll ka igapäevastel hooldustoodetel, mis abivajaja ja ka hooldaja elu mugavamaks ning
lihtsamaks teevad. „Näiteks kui abivajajat on vee ja seebiga
keeruline pesta, siis alternatiiviks on spetsiaalne pesuvaht,
kindad ja peapesumüts”, kirjeldas Kadri Tiido. Samuti tuleks
mähkmete valikul lähtuda abivajaja seisundist ja leida õige
lahendus näiteks erinevaid tooteid kombineerides.
Tiido sõnul on tänapäeval saadaval väga palju erinevaid
abivahendeid, mis aitavad igapäevaseid tegevusi lihtsamalt
teostada. „Paraku on teadlikkus erinevatest abivahenditest
ja nende võimalustest endiselt vähene, seetõttu on oluline, et
inimesed küsiksid abi. Sageli näeme, et inimesed tunnevad
piinlikkust nõu küsimise ees näiteks mähkmete teemal. Aga
abivahendikeskus just selliste asjadega tegelebki ning siin pole
midagi häbeneda. See on meie igapäevatöö.”
Margita Tuulik
Invaru OÜ
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Möödunud aegade lood

Meenutusi Suure-Jaani rajooni ja masinatraktorijaama ajast
Evald Põdra on Kõo lehelugejatele vana tuttav, kes on
lehele aastate jooksul mälestusi kirjutanud mitmest oma
elujärgust. Veebruaris tähistab Evald 90. aasta juubelit ja
selle kirjatüki arvab ta oma
viimase olevat. Evaldi mõte
on küll endiselt vilgas ja kirjatöö vigadeta, kuid käsi ei
pidavat enam pliiatsiga hästi
kaasas käima.
Suur tänu pikaaegse kaastöö eest! Soovime Evaldile
juubeli puhul head tervist ja
meeldivaid päevi edaspidiseks.

Ille Riisk

See oli 1953. a sügisel, kui
ma 25-aastase noormehena
saabusin pärast kolm ja pool
aastat kestnud sõjaväeteenistust suurel kodumaal, tagasi
koju Veneverre. Vahepeal olid
toimunud suured muutused:
isake Jossif oli pannud oma
kõrvad pea alla, oli alanud see
niinimetatud Hruštšovi-aegne
sula. Maakonnad ja vallad
olid kadunud, nende asemel
olid rajoonid. Külanõukogud
olid rajatud küll juba valdade
ajal. Vahepeal olid olnud isegi
oblastid, minu koju saabudes
neid enam polnud. Oli Suure-Jaani rajoon, küll praegusest Põhja-Sakala vallast väiksem. Kõpu kuulus tol ajal vist
Viljandi rajooni.
Viljandis 6 kuuga traktoristiks, Koluveres 6
kuuga kombaineriks
Oli alanud suur ümberkorralduste aeg. Hruštšov
pani pearõhu põllumajanduse
arendamisele. Olid loodud
masinatraktorijaamad ehk
MTJ-d, nagu neid nimetati.
Igas rajoonis oli üks MTJ. Suure-Jaani MTJ asus Munsil ja
sinna oli vaja traktoriste. Kui
ma kolmandal päeval pärast
sõjaväest naasmist sõitsin jalgrattal Suure-Jaani, et võtta end
rajooni sõjakomissariaadis
arvele, sain teel kokku tollase
traktoribrigaadi brigadiri Märt
Leisiga. Ega seal pikka juttu
polnud – temal oli vaja traktoriste ja minul elukutset. Nii me
siis olime koos Märdiga juba
järgmisel päeval MTJ-i direktori Linderi kabinetis. Minul käes
avaldus sooviga asuda tööle
Suure-Jaani traktorijaama ja
minna Viljandisse 6-kuulistele
traktoristide kursustele, mis
olid seal toimunud juba paar
nädalat.
Linder luges minu avaldust
ja küsis: „Aga kuule, Põder, kas
sul ikka huvi ka selle asja vastu
on? Huvi peab olema,“ vibutas
Linder õhus sõrme, „muidu
on niisugune kuradima lugu,
et teeme sinust küll traktoristi,
aga õiget töömeest sinust küll
ei saa.“
Loomulikult pidin ma
vastama jaatavalt. Huvi oli
mul muidugi ka, millist noort
meest ei huvita siis tehnika?
Paar päeva hiljem olin juba
Viljandis Väike tn 12 majas,
kus traktoristide kursused
käisid täie hooga. Teistele järele
jõudmine ei valmistanud mulle
mingeid raskusi, samuti olin
ma harjunud kasarmueluga.
Ka peeti sõjaväest naasnud
meestest nagu rohkem lugu,
olid ikkagi vett ja vilet saanud
mehed. Enamus kursuslastest
olid juba keskikka jõudnud

Viljakoristus Kuldtähe kolhoosis, sügis 1955.

mehed. Kursusel osalesid ka
mõned naisterahvad.
Masinapark Nõukogude
Liidus oli tol ajal üpris nigel,
olid kolme marki linttraktorid. Diiselmootoritega DT54 ehk meestele lihtsalt Tita,
mis oli alles hiljuti vahetanud
välja petrooleumil töötava
NAT-i, siis KD-35 ehk Kata,
ilma kabiinita, ja C-80 (Stalinets) ehk lihtsalt Joss. Oli veel
kõrge, kitsaste raudratastega
Universaal, mida hüüti ka
Koloraadoks, ilmselt mõeldud
mingiks vaheltharimiseks.
Sellel oli hammassektoriga
rool, mille massiivne rooliratta
vabakäik oli pool ringi. Kui
tahtsid kuhugi pöörata, pidid
roolirattale lööma paraja hoo
sisse. Oli veel kummirehvidel,
bensiinimootoriga väiketraktor
HTZ-7. Neid kaht viimast meil
kursusel ei käsitletud.
Mäe tänaval oli mingi töökoda, kus paar traktorit olid
laiali lammutatud ja sai neid
juppe ka oma käega katsuda.
Samuti olid sinna õuele veetud mõned põllutööriistad:
paar atra, kultivaatorit. Nende
juures jagasid selgitusi sinna
komandeeritud mehaanikud
või vanemad traktoristid. Ka
koolimaja taga aias oli paar
traktorit, milledel harjutasime
käivitamist, sõitmist ja pöördeid.
Kõige tähtsam õppeaine
oli muidugi poliitika. Oli ju
mõeldamatu, et traktorist istub traktorirooli, mitte teades
sotsialistliku korra eeliseid
kapitalismi ees meie suurel ja
õitsval kodumaal. Eriti vanematele meestele valmistas see
aine peavalu. Polnud ju nemad
selliste teemadega varem elus
kokku puutunud.
Nii me need kursused kevadel lõpetasime. Tol ajal ei olnud
traktoristidel veel lubasid. Oli
vaid kursuse lõpetamise kohta
tunnistus (venekeelne) koos
hinnetega ja eksamikomisjoni
otsusega, et see-see isik on
lõpetanud kursuse ja omab
õiguse töötada traktoritel.
Oma kodu juurde ma tööle
ei saanud. Mind määrati Oskar
Sonki brigaadi, töökohaks oli
Säde kolhoos, mille keskus
asus Himmal. Sinna kuulusid
veel Maeküla, Võhmaküla ja
Võivaku ümbrus. Traktoriks
oli petrooleumil töötava ja
vändast käivitatava mootoriga,
raudratastel, pikkade kihvadega SHTZ. Välimuselt sarnanes
ta kunagisele Deeringule, oli
aga sellest palju kogukam

ja kohmakam. Mina polnud
sellist traktorit enne näinudki. Algul olin Tarien Heinole
teiseks vahetuseks. Kui Heino
läks kombaini peale, jäin sellele traktorile üksinda. Ega
see töö eriti ladusalt läinud.
Rohkem aega kulus traktori remontimiseks, kui töötamiseks.
Puudus ka praktika, puudusid
kogemused ja sügiseks olin
sellest masinalogust võrdlemisi
tüdinud.
Vahepeal olid MTJ-i juhtkonnas toimunud muutused.
Linder oli direktori kohalt juba
kevadeks vabanenud. Tema järel oli saanud direktoriks keegi
venelane, vist Bogdanov. Temaga mul mingit kokkupuudet
ei olnud. Bogdanov vallandati
üsna ruttu ja direktoriks sai
peaagronoomina töötanud
Harry Pajuste. Pajuste oli hea
organiseerimisvõimega, samas
küllaltki range ja nõudlik, aga
väga lihtne ja sõbralik. Ega
mingeid tiitleid ega aunimesid
ei kasutatud, suhtlesime eesnimedega ja sinatasime vesteldes.
Pajustega oli mul sügisel isegi
väike ragistamine. Ma tahtsin
MTJ-st lahti saada. Leidsin, et
selle tööga ennast ära ei toida.
Lahti mind muidugi ei lastud,
aga siis avanes mul võimalus
minna Koluverre, kombainerite
6-kuulisele kursusele.
Kombainerite kursusele
said ainult need, kellel oli traktoristi kutse või autojuhiload.
Sellel kursusel sarnanesime
tööstuskooli õpilastega – meil
oli oma vormiriietus ja toimus
igahommikune ülesrivistus.
Kursus läks küllaltki edukalt.
Selle kursuse kõrvalt organiseerisime oma algatusel veel III
liigi autojuhi kursused ja saime
ka autojuhiload.
Kombaineri ja remondimehe töö ja elu
Kombainideks olid alles
hiljuti välja lastud iseliikuvad
kombainid C-4, Ural-ZIS-i
52 hobujõuga, 6-silindrilise
bensiinimootoriga ja 4 meetri
heedrilaiusega. Need kombainid olid juba kummirehvidel
ratastega. Seni oli Nõukogude
Liidus toodetud ainult raudratastel järelveetavaid romusid,
mis töötasid põhiliselt Ukraina
stepipõldudel. Ka see kombain
oli küllalt algeline, oli ainult
üks hüdrosilinder, heedri tõstmiseks ja langetamiseks. Kõik
muud reguleerimised teostati
poltide abil. Bensiini neelas ta
muidugi kõvasti, aga sellest ju
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nõukaajal puudust ei tuntud.
Ta oli mõeldud võrdlemisi
hõreda ja lühikese vilja koristamiseks. Ega rukist temaga
koristada ei saanud enne, kui
kõrs läks pudedaks. Rukis
koristati tol ajal veel põhiliselt
hobuviljalõikajatega, pandi
hakkidesse ja hiljem peksti
statsionaarselt, kas peksumasina või kombainiga. Terad
lasti sel ajal veel kottidesse.
Selleks olid kombainidele ehitatud juurde lisaplatvormid
terapunkrite alla ja punkrite
külge olid keevitatud vanadelt
rehepeksumasinatelt lõigatud
kotihoidjad. Järelveetavate põhupunkrite asemel olid ehitatud väiksemad laudsõrestikust
ripp-punkrid, kus kahe inimese
asemel töötas üks põhuvõtja.
Kombaini peal hakkas mul
töö laabuma. Igas kolhoosis
töötas põhiliselt üks kombain,
mida muidugi oli vähe. Töö
kestis, olenevalt ilmastikust,
vahel kuni külmade saabumiseni. Minu põhiliseks töökohaks oli Kuldtähe kolhoos,
mis asus Pilistvere ümbruses.
Tuli muidugi käia koristamas
ka teistes kolhoosides. Sel ajal
oli igale kombainerile ette
nähtud abiline. Minu abiks oli
mitu aastat minu nimekaim
Evald Martin. Oli väga tubli ja
töökas mees. Kahjuks on ta juba
aastaid manalateel.
Sel ajal oli üheks suuremaks tööks öösiti aiamaadelt
viljapeks. Kolhoosnikud pidasid ju loomi ja kasvatasid
aiamaadel teravilja. Kolhoosidest saadi siis töötasuks ainult
normipäevi ja mõni kobedam
kolhoos maksis ka normipäevade eest mõnisada grammi
terajäätmeid. Viljapeks oli
kombainerile kena lisateenistus. Ametlikult oli see karmilt
keelatud, selle eest võidi isegi
trellide taha panna. Aga kõik
ülemad teadsid, et seda tööd
tehakse ja pigistati ka vaikselt
silm kinni.
Sügisel, pärast viljakoristust viidi kombainid jälle traktorijaama ja pandi seal hoiuplatsile talveks hoiule. Talvel
need traktoristid, kellel polnud
kohapeal tööd, ja enamus kombainereid olid traktorijaamas
remonditöödel.
Elukohaks algul oli vana
ühiselamu. Seal oli sees üks
suur ruum, kus lavats ulatus
risti üle toa, ühest seinast teiseni. Mehed magasid seal külgkülje kõrval, nagu silgud pütis.
Hiljem valmis uus ühiselamu,
kus olid juba 4–5-kohalised

toad ja magamiseks raudvoodid. Seal oli ka köök, kus sai
toitu valmistada. Vanas ühiselamus seda võimalust polnud.
Traktorijaamas avati ka
oma kauplus, kust sai üht-teist
toidupoolist osta. Ma mäletan,
et Pajustel oli plaan avada MTJis ka söökla. See plaan siiski ei
teostunud, enne läksid MTJ-d
likvideerimisele.
Sel ajal veel üldist tööstusvoolu polnud. Traktorijaamal
oli oma jõujaam, aga see töötas
ainult päeviti, õhtuti valgustusvool ikka kusagilt tuli. Isegi
Tääksis oli hüdroelektrijaam ja
kui tuli vahel õhtuti vilkuma
hakkas, siis Tääksi poolt mehed
naersid, et see-see mees, Juhan
või Jaan, seal hüdrojaamas on
vist jäänud tukkuma.
Õhtuti ühiselamus toimus
põhiliselt kaardimäng. Oli
ühiselamus ka raamatukogu,
mida juhatas kena noor daam.
Kahjuks tema nimi on mul ununenud. Mina kaardimängust
eriti ei huvitunud, rohkem lugesin juturaamatuid. Seinal oli
ka see niinimetatud plärakarp,
mis alustas hommikuti mängimist hommikvõimlemisega.
MTJ-i klubis käis ka rändkino.
Kojusõit laupäeviti ja esmaspäeva kommikuti tööle
toimus algul oma kulu ja kirjadega, hiljem kasutati selleks
furgoonautot. Brigadiridel,
ka vanematel traktoristidel ja
kombaineritel olid ikka mootorrattad. Isegi paaril brigadiril
oli oma auto. Meil, noortel
meestel sellist luksust polnud.
Kevadeti töötasin vahetustraktoristina mitmeski brigaadis ja mitmes kolhoosis.
Kombainide remont ja korrastamine toimus põhiliselt suvel,
MTJ-i õues platsil. Siis meie,
nooremad kombainerid sõitsime laupäeval koju ja esmaspäeval tööle ikka jalgratastel.
Polnud midagi hullu 30–35 km
laupäeva õhtupoolikul koju
sõita ja samapalju esmaspäeva
hommikul tööle tagasi, see oli
käkitegu.
Kui meenutada tollast MTJi juhtkonda, siis väärivad nad
ainult kiidusõnu. Peale direktori Harry Pajuste veel
peaagronoom Oskar Jürgen,
peainsener Heldur Hõim, mehaanikud Valter Ääremaa,
Ants Laansalu, kes tuli koolist
noore poisina MTJ-i mehaanikuks. Nende kõigiga oli väga
hea läbisaamine.
MTJ-is oli 10 või 11 traktoribrigaadi. Traktoriste võis
olla kokku 60 ringis, võib-olla
oli ka rohkem. Nägupidi olid
nad kõik tuntud ja tuttavad,
nimepidi ehk kõiki ei teadnud.
Kolhoose oli rajoonis 21
või 22. Iga traktoribrigaad
teenindas põhiliselt kaht kolhoosi. Tollastest brigadiridest on meelde jäänud Märt
Leis, Johannes Lään, Oskar
Sonk, Heino Kuresoo, Anton
Linkman, Jaan Härm, Anton
Tekko, Jaan Uusna, Johannes
Jürisson. Paljudega neist sai
koos töötatud ja paljudega oli
ka hiljem kokkupuuteid.
Kombaine oli MTJ-is paarikümne ringis. Kõiki kombainereid enam ei mäleta, aga
paljud minust staažikamad
kombainerid on siiski meelde jäänud. Need olid: Heino
Rink, Elmar Vingissaar, Ants
Uha, Heino Tarien, Hilda
Klampe, Heino Lääts, Martin
Kais, Viktor Kärner; noored
kombainerid Heino Viies,

Ants Tepper, kes koos minuga
kursused lõpetasid.
Jah, kui meenutada seda
nelja MTJ-is töötatud aastat,
1954–1958, siis ei saa öelda, et
see aeg oleks olnud eriti ilus
või meeldiv, arvestades tollaseid nõukaaegseid töötingimusi ja seda tohutut tööpinget,
mida peale suruti. Siiski oli
see huvitav ja sündmusterikas
ajajärk minu elus. Kogu MTJ-i
kollektiiv oli küllaltki ühtne
ja sõbralik, võisid töötada
ükskõik millises rajooni osas,
kõikjal leidus tuttavaid ja
tuntud inimesi ja mitte ainult
töö alal. Tol ajal sai noore mehena kaasa löödud paljudes
kunstilise isetegevuse ringides
üle rajooni, sai osaletud paljudel üritustel. Elu oli aktiivne
ka sügaval nõukaajal. Kogu
Suure-Jaani rajoon oli saanud
kuidagi omaseks ja koduseks.
Kümme aastat hiljem, see
oli siis 1968. aastal, toimus
Sürgavere klubis Suure-Jaani
MTJ-i kollektiivi kokkutulek.
Enamus tollastest kollektiivi
liikmetest olid siis koos. Teiste
sõnavõtjate seas Harry Pajuste
toonitas oma sõnavõtus, et see
traktorijaama kollektiiv oli üks
tublimaid ja parimaid kollektiive, keda temal oma elus on
tulnud juhtida. Nii see tõesti
oli. Olid ju enamus traktoriste
endised talupidajad ja nende
järeltulijad. Toimus ju 1949. a
kevadel märtsiküüditamine ja
seejärel 1950. a massiline kolhooside moodustamine. Kellel
vähegi võimalik, see suundus
tööle kusagile mujale. Traktorijaam oligi selleks sobiv
koht – ikkagi riiklik asutus ja
palk küllaltki stabiilne, ehkki
ka seal sai palga põhiliselt
viljas ja seda alles pärast sügistööde lõppu. Võrreldes
kolhoosidega oli see suur
samm paremusele, sest enamus kolhoose ei suutnud veel
mitmel aastal oma liikmetele
nimetamisväärset tasu maksta. Pole siis midagi imestada,
kui enamus meestest, kes veel
suutsid traktoritel töötada, ka
traktoristide kursustele läksid.
Samuti enamik meestest said
töötada oma kodukohas.
Aastad on möödunud,
põlvkonnad on vahetunud
Palju vett on vahepeal
merre voolanud, palju aastaid
on möödunud, põlvkonnad on
vahetunud. Mõtlen vahel, et ei
tea, kas on veel kedagi sellest
MTJ-i kollektiivist elavate seas.
Enamus tollastest meestest
olid minust vanemad, aga
siiski täies elujõus mehed ja
ka naised.
Möödunud on sellest ajast
pea 60 ja ka enam aastat, minulgi on elutee 90. verstapost
käeulatuses. Teadus ja tehnika
on vahepeal tohutult edasi
arenenud. Kui mina alustasin
traktoristina sarnasel traktoril,
mis seisab Kõo masinakeskuse väravas postamendil, siis
nüüd pole vahet, kas istud
traktorikabiinis (mina pole
küll Lääne traktorikabiinis
istunud) või autosalongis.
Kui kolhoosi algaastatel karjanaised pidid lehmi lüpsma
käsitsi, siis nüüd teenindavad
lüpsimasinaid robotid. On
tulnud kasutusele uued nimetused: mobiilside, digilevi,
elektroonika, internet. Minusuguse vana pea neist asjadest
palju ei jaga. Isegi on saabu-
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Möödunud aegade lood

Elatuskombineerimine, vargus, ahnus
Katkend jutustusest „Kombinaadi elust-tööst“

Kes noortest ei tea, kordan
jälle nagu eelmises lehes, et
vargus ei olnud ainult Võhma
lihakombinaadis, vaid see
oli terves NSV Liidus, sest
poed olid tühjad, midagi õieti
polnud saada, kõik käis kombineerimisega. Kui sa töötasid
lihakombinaadis ja vorsti poes
ei ole, siis pidid hädaga hakkama varastama – pere tahab
ju toita.
See käib ka praegu, ainult
lihttööline enam ei saa – see on
kõrgema klassi käes.
Kombinaadi töö läks igapäevaselt edasi, aga alati on
nii, et kui sul apsakad tulevad,
siis ikka mitu. Kord õhtupoolikul tulin kastikoormaga,
laadisin kastid maha ja tuleb
see õel kastipesija-eit minu
juurde jutuga, et neil jäi pool
latti keeduvorsti järele ja viigu
ma see koju oma perele. Paha
aimamata võtsingi vorstitüki
ja panin istme alla. Värava juures ootasid kaks väravavahti
ja ütlesid, et peavad minu
auto korralikult läbi vaatama.
Muidugi leidsid vorstijupi,
see kaaluti üle – 450 g. Ma oli
täielikult endast väljas, ma ei
teadnud, mis minuga nüüd
tehakse. Sõitsin koju ja ei rääkinud naisele esialgu midagi,
aga naised nagu alati näevad
sind läbi. Küsis, mis lahti on,
et ma väga imeliku väljanägemisega olen. Vastasin, et
lähen maaparandusse tagasi.
Lõpuks rääkisin juhtunust naisele, öösel õieti ei maganudki
ja hommikul kartsin tööle
minna. Otsustasin, et helistan
Tartusse sõbrale, kes on maaparanduses ülemus, ja läheme
Tartusse elama – ühiselamus
pidi olema ka peretubasid.
Hakkan Tartusse maja ehitama ja seal on ka asutuse oma
lasteaed.
Sõitsin hommikul kombinaadi väravast sisse ja mu
ümbrus oli nagu kõik uueks
muutunud – see, et ma vahele
jäin, oli laiali käinud kui kulutuli. Paljud tulid minu juurde
küsimusega, kes mind vahele

tõmbas, kes kaebas. Mõnele
rääkisin loo ära ja paljud neist
ütlesid, et asi selge, kes selle
taga on. Teati, kes on, aga
räägiti vihjamisi. Ainsad, kes
mulle tõe välja rääkisid, olidki
need kaks poissi, keda ma
ärimeesteks pidasin. Nende
sõnul nad tahtsidki mind
hoiatada selle kastipesija Meeri eest, aga mina ei tahtnud
ju nendega suhelda. Meeri
mees oli väravavalvur ja kui
naine midagi nägi-kuulis,
teatas kohe väravasse – ise
oli ta kõva varas. Poisid tegid
mulle veel palju asju selgeks,
keda tuleb karta, kes on omad
poisid. Väga paljud tulid minu
juurde öeldes, et meil kombinaadis varastatakse vaid
täissuitsuvorsti ja paremat
kaupa – keeduvorsti vargad
naerdakse välja, sest karistus
on üks ja sama. Vaatamata
kõigele olin mures oma karistuse pärast ja läksin ise kombinaadi direktori juurde, omal
jalad värisemas. Mõtlesin, et
tuleb hirmus riid ja moraali
lugemine, aga direktor oli
väga rahulik ja küsis, mis mul
mureks. Rääkisin loo ära ja
küsisin, mis on minu karistus.
Direktori sõnul tema karistusi
ei määra, sellega tegeleb kohus
ja kuna mina olen autobaasi
mees, siis selle otsus langetab autobaas. Tulin direktori
kabinetist välja teadmatuses,
mis minuga tehakse. Tegin
tööd edasi teadmata, mis mind
ootab. Tühjade kastide mahalaadimisel küsis Meeri minult,
kas jäin vahele – mina vastu, et
asi vaikiti maha ja kõik korras.
Meeri oli läinud direktori juurde õiendama, miks mõned asjad maha vaikitakse. Inimesed
tulid minu juurde ja naersid, et
küll ma oskasin ilusti vastata.
Läks mööda paar päeva ja saabuski autobaasist
kohtukutse. Läksin väriseva
südamega kohale, tuttavad
autojuhid küsivad, miks ma
keeduvorsti vargile läksin?
Autobaasi partorg ajas baasitöölised kokku kohut kuulama. Töölised vastu, et nemad
ei tule, saagu ise ilma nendeta kohut peetud. Partorg ei
jätnud jonni ja nii tuli saali
umbes 15 inimest. Kohus nagu
kohus ikka – küsiti miks ja kus

ja miks – ma olin nagu poolunes, kõike ei mäletagi. Saalis
oli rõõmus meeleolu, nagu
polekski kohus – inimesed
olid harjunud kohtupidamisega, tihti tegi keegi midagi
valesti: kes oli purjus peaga
vahele jäänud jm pahandusi.
Hästi on meelde süüvinud, et
kohtunik küsis, kui pikk see
450-grammine vorstijupp oli?
Ei mina mäletanud, aga minu
eest vastas üks naisautojuht,
näidates näppu, et umbes nii
pikk. Üks naljamees lukksepp
naeris, et no Aadi m…i pikkune jupp. Kõigil peale minu oli
nalja kui palju.
Lõpuks kuulutati ka kohtuotsus välja: väärtegu on
tehtud, avaldame valju noomituse ja ühe kvartali preemia
äravõtmine. Olin valmis palju
hullemaks – naasin vanasse
maailma tagasi! Kuna olin
juba autobaasis, siis otsustasin
auto üle vaadata ja minna ka
raamatupidamisse uurima,
miks ajamasinal nii väike palk
on. Kui nüüd preemia ka ära
võtavad, ei saagi õieti palka.
Seal aga selgus, et mind juba
oodati – raamatupidaja sõnul
panevat ma liiga vähe tunde
kirja. Mina vastu, et panen
selle järgi, kuidas ma tööl olen.
Raamatupidaja siis õpetas, et
pean jagama päeva kilometraaži 6-le või 15-le – see olevat
kasulik nii baasile kui minule.
Nii ma hakkasingi tegema ja
minul tulid 20-tunnised (kõige
rohkem 36-tunnised) päevad
– keegi ei lausunud sõnagi ja
tegin nii, nagu kästi.
Järgmistel päevadel tulid
minu juurde inimesed, keda
ma ei tundnudki, ja pärisid,
kuidas mul läks, mis minuga
tehti. Toodi mulle täissuitsuvorsti – mul oli alles kohus,
ma ei taha! Selgitati, et olen
loll – meie riik poodi vorsti ei
anna, kõik läheb Venemaale
– mine siis Leningradi ja osta
sealt! Edaspidi õpetasid mind
need kaks ärimeest, öeldes,
et eelmine autojuht peitis
sinna ja sinna ning keegi ei
leidnud üles. Poisid tõid kaks
latti täissuitsuvorsti ja käskisid
ära peita – hirm oli küll, aga
katsetasin! Esimene kord läks
õnneks. Sellega ma andsin
kuradile sõrme … Majaehi-

tus hakkas ka edenema, sain
vundamendiaugu valmis ja
unistus oli, millal valmis saan
– tööd oli kuhjaga ja töötasin
keskööni. Autojuhi palk oli
võrreldes maaparandusega
vilets, aga veoauto oli ehitusel
väga vajalik vahend, paljudel
ehitajatel aitasin autoga vedada ja ka minule tuldi appi,
kui oli abi vaja. Tekkis palju
sõpru-tuttavaid, mida oli tol
ajal väga vaja. Poest ehitusmaterjali saad polnud või kui
oli, siis täitevkomitee loaga
ja järjekord oli aasta, mõni
tähtaeg ei tulnudki kätte.
Luges tutvus, raha või vorstilatt – see oli valuuta! See oli
juba kirjutamata seadus, et
määrimisega hakkavad rattad
paremini liikuma. Kõige hullem oli vorstiveoga – see, kui
inspektorid sind tee peal kinni
pidasid. Lugesid sõidulehelt,
et vead vorsti, otsisid auto
ümber käies vigu ja kui vorsti
ei andnud, tegid trahvi. Kellelegi sellest rääkida polnud,
ise tead, kuidas välja rabeled.
Eriti agarad olid Venemaa
poole minnes: Kohtla-Järve,
Sillamäe, Narva, … Me teiste
autojuhtidega arutasime, et
saatelehe peale peaks vorsti
asemel kirjutama telliskivid,
siis ei saaks niipalju trahvi.
Minul oli varustusauto – kui
kuskilt läksid lihakombinaadile midagi tooma, siis mainiti
kohe väga otse – ei ole kaua
aega enam Võhma vorsti näinud. Ma rääkisin mitu korda
varustusdirektoriga, et tehku
mingi varustusfond – naerdi,
et ise oled varustusfond ja elu
läks vanaviisi edasi.
Kõige raskem aeg kombinaadis oli enne suuremaid
pühi – olid juba paljudele
tuttav, tuldi auto juurde, et
ole hea mees, pühad tulemas,
miilitsad iga päev väravas
passimas – vii välja, käsitsi
ei saa. Miilitsad olid ise ka
enne pühi saama peal väljas,
ise samas agaralt töölisi kontrollimas. Miilitsatel oli hea
koostöö väravavahtidega –
pooled vahtidest olid miilitsa
poolt värvatud, karistamatud
vargad.

mas ajajärk, kus traktorist
peesitab põõsa all ja traktor
künnab põllul omapead või
mõnuled auto tagaistmel ja
auto ise toimetab su vajalikku
sihtpunkti. Üha enam teevad
meie eest tööd robotid, aga
kui need robotid saavad kunagi inimestest targemaks ja
hakkavad inimeste üle valitsema? Ka see pole võimatu.
Ma mäletan, et kunagi,
sügaval nõukaajal armastati võimuladvikus hõisata:
„Meie noortele on kõik teed
avatud, neid ootab ees helge
tulevik!“ Siis oli see paljas
sõnavaht, aga tänaseks on
tõesti jõudnud aeg, kus meie
noortel ja mitte ainult, vaid
meil kõigil, on teed kogu
maailma avarustesse avatud.
Pole riigipiire ega takistusi.
Meie inimestel on võimalik
minna tööle nii Soome kui
Saksamaale, Ameerikasse
või Austraaliasse. Kellel aga
rahakott kannatab, võivad
suvitada või talvituda nii

Punase mere ääres, Kanaari
saartel, Vahemere rannikul
või kus iganes maailma eksootilistes paikades.
Üle kogu maailma on meil
mobiilside, internet ja mida
kõike veel. Tundub isegi, et
elu meie maakeral on jäänud
meile liiga kitsaks. Aga kas
meie nende kõikide hüvede ja
avaruste juures ka õnnelikumad oleme, kui 50–60 aastat
tagasi? Sellele küsimusele
polegi nii kerge vastata. Muret teeb see, et rohkem inimesi
lahkub, kui tagasi saabub.
Keegi mõttetark on öelnud: „Ei ole midagi uut siin
päikese all!“ Üks eluring on
jälle täis saanud, kunagisest
Suure-Jaani rajoonist ja MTJst on saanud vaid ajalugu.
Nüüd on meil uus ja suur
Põhja-Sakala vald, mis on
endisest rajoonist isegi suurem, aga elanikke on endise
rajooniga võrreldes kindlasti
palju vähemaks jäänud. Paljud külad on jäänud tühjaks,

paljud on üldse maapealt
kadunud. Sellest on kahju.
Aga elu peab edasi minema
ka meie suurvallas, ja küllap
ta lähebki. Tundub, et meie
suure ühendvalla volikokku
on valitud kõik väga tublid ja
tegusad inimesed, kes suudavad ka meie kahanevas ühiskonnas elu edasi arendada.
Soovime neile selleks palju
jõudu ja üksmeelt.
Mida veel lisada? Meie
Eesti Vabariik tähistab peatselt oma 100. juubelit. Poole
sellest ajast olime võõrvõimu
all, aga laulsime end jälle vabaks ja tunneme end praegu
vaba rahvana vabal maal. Kas
seda vabadust jagub ka siis,
kui meie lapselapsed on kord
meie-ealised? Kas ka siis, kui
nende lapselapsed on kord
eakad inimesed? Kas jagub
ka siis meie maailmas puhast
õhku hingamiseks, puhast
joogivett ja ka viljakandvat
mulda toiduvilja kasvatamiseks? Seda kõike meie ei tea!

Aga loodame! Loodame, et
ka meie järeltulevad põlved
saavad elada normaalset elu
selles rahutus ja vastuolulises
maailmas. Lootma peab alati!
Kuniks on lootust ja usku tulevikku, kulgeb ka elu.
Nende mõtetega tahan
oma loo lõpetada.

Algus „Ühinemislehes“ nr 2
(september 2017)

Paul Paidu

Veebruar
3. veebruar
180 aastat tagasi (1838) sündis Riias Suure-Jaani koguduse vaimulik Oskar
Woldemar Speer. Suure-Jaanis (1866–1998).
95 aastat tagasi (1923) suri tiisikusse Eesti Aleksandri Olustvere Põllutöökooli
juhataja Hans Johani.
4. veebruar
75 aastat tagasi (1943) sündis Viljandis biofüüsik Vello Oja. Õppis Tääksi
koolis.
7. veebruar
85 aastat tagasi (1933) sündis Saaremaal Neeme k ehitusmeister ja isetegevuslik maalija Oskar Luup. Töötas kolhoosis „Võit“.
8. veebruar
105 aastat tagasi (1913) kinkis kaupmees Karl Hakkaja Suure-Jaani Tuletõrje
Seltsile suure pikksilma, millega võis 25 versta taha tulekahjusid avastada.
10. veebruar
90 aastat tagasi (1928) pandi müüki Sürgavere valla endised koolitalud
– Käliste, Kookla ja Lõhavere. Põhjuseks kooli avamine Sürgavere mõisa ruumides.
85 aastat tagasi (1933) süttis põlema Olustvere põllutöökooli meierei. Kahtlustati tahtlikku süütamist.
11. veebruar
135 aastat tagasi (1883) sündis Vastemõisa v Kobruvere k Kure t poliitik ja
haridustegelane Jaan Piiskar.
80 aastat tagasi (1938) korraldati vabariigi 20. aastapäeva puhul Viljandi
Ü.E.N.Ü osakondade vahel teatesuusatamine. Esimesena viis teate Võhma
osakonnale Põhjaka osakond. Võhmast läks teade Anikverre.
12. veebruar
95 aastat tagasi (1923) planeeriti Ängi mõis. Maad said vabadusristi kavalerid
jt. Endine eestlasest mõisnik Jaan Kurrik jäi soovitust 4 asunikukohast ilma.
13. veebruar
80 aastat tagasi (1938) toimus Suure-Jaanis kodukasvatuspäev, kus peeti
kõnesid ja kanti ette referaate. Osa võtsid S-J Õpetajate Ühing ja Haridusselts
Ilmatar, kuulajaid ~750 inimest.
14. veebruar
155 aastat tagasi (1863) sündis Lõhavere mõisas Viljandi ehitustööstur,
Olustvere lossi ehitaja Georg Schnurberg.
135 aastat tagasi (1883) sündis Rutikveres Suure-Jaani kihelkonnakooli õpetaja
Johan Heinrich Kadastik.
15. veebruar
105 aastat tagasi (1913) said jala- ja hobusemehed Vastemõisa metsadest
head teenistust. Maha võeti suuremal hulgal kroonumetsa, raha maksti palgija paberipuu eest.
95 aastat tagasi (1923) valiti Suure-Jaani alevisekretäriks Jaan Jaaska.
16. veebruar
115 aastat tagasi (1903) suri Albu v A.H.Tammsaare ema Ann Hansen/Backhoff.
18. veebruar
130 aastat tagasi (1888) sündis Vastemõisa v Pärassaare Nässu t kalandusteadlane Jaan Kodres. Õppinud Suure-Jaani kihelkonnakoolis.
20. veebruar
90 aastat tagasi (1928) suri Tartus Vabadussõja kangelane Karl Lipand.
80 aastat tagasi (1938) valiti Suure-Jaani tuletõrjeühingu auliikmeks siseminister Kaarel Eenpalu.
80 aastat tagasi (1938) pidas Suure-Jaani kirikunõukogu aastakoosolekut.
Sissetulekuid ~3000 krooni ulatuses saadi laululehtede müügist, loteriidest ja
kontsertidest, samuti annetustest. Liikmeid oli kogudusel 3400.
21. veebruar
115 aastat tagasi (1903) sündis Reegoldis kamašokolaadi leiutaja August
Elmelo (Gregor).
23. veebruar
90 aastat tagasi (1928) sündis Taevere v Kaansoo k pedagoog ja käsitöömeister Endel Land.
85 aastat tagasi (1933) esietendus Estonias ja Vanemuises soomlase Johannes Karma näidend „Lembitu“. Nimiosades Ants Lauter ja Julius Põder.
24. veebruar
130 aastat tagasi (1888) pidasid hõbepulmi Minna ja Joosep Kapp. Tervitamas olid lapsed, mõisnikud ja kogudus.
100 aastat tagasi (1918) kuulutati välja Eesti Vabariik ja määrati ametisse
eesti Ajutine Valitsus.
90 aastat tagasi (1928) avati Tääksi vallamajas Vabadussõjas langenute
mälestustahvel. Olustvere vald kaotas sõjas 22 meest.
85 aastat tagasi (1933) kutsuti ellu Suure-Jaani gaidi- ja skaudirühm. Enne
neid tegutsesid Noorsepad.
25. veebruar
60 aastat tagasi (1958) pidas N. Hruštšov veebruaripleenumil kõne, millele
järgnes MTJ-ide muutmine remondi-tehnikajaamadeks ning traktorite ja masinate müümine kolhoosidele.
30 aastat tagasi (1988) algas NSVL-s kooperatiivide ajajärk.
28. veebruar
160 aastat tagasi (1858) sündis Taevere v Õnnistes koolmeister ja piimanduse
arendaja Imaveres Hans Rebane.
140 aastat tagasi (1878) sündis Suure-Jaanis helilooja, dirigent ja pedagoog
Artur Kapp. Suri 14. 01.1952, maetud Suure-Jaani.

FOTO: Silvi Annus

Evald Põdra

pensionär Venevere
külast, Kõo piirkonnast

30. veebruar
80 aastat tagasi (1938) toimus Tallinnas Estonia kontsertsaalis Artur Kapi
60. sünnipäeva aktus. Sõna võttis haridusminister, Lauljate Liidu poolt kingiti
juubilarile kallihinnaline raadioaparaat. Mitmed muusikaorganisatsioonid valisid
A. Kapi oma auliikmeks.
80 aastat tagasi (1938) avaldasid 21 Lõhavere asunikku soovi ühineda Taevere vallaga, kuna Sürgavere vallamajja oli maad ~10 km, seevastu Taevere
vallamajja kõigest 2 km.
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Eesti Höövelliist OÜ pakub tööd
KORISTAJALE Sürgaveres
Tööülesandeks on büroo- ja olmeruumide korrashoid,
akende pesu, tootmisruumide masinaga koristamine.
Territooriumi korrashoid.
Täistööaeg 40 tundi nädalas, töötaja saab tööaega valida.
Sobiv kandidaat on hoolas ning armastab puhtust ja korda.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus või
puhastusteenindaja tunnistus.
CV saata hiljemalt 22.02.2018 e-posti aadressil info@hoovelliist.ee
Telefon 434 1050

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

21. märtsil alates 10.00st
VÕHMA TEENUSKESKUSES
(endise linnavalitsuse ruumides)
ETTEREGISTREERIMINE
telefonil 437 7212
Silmade kontoll 15 €, prilliostjale TASUTA!

Laupäeval, 17. veebruaril kell 10
heliloojate Kappide majamuuseumis

jätkub kirivöö kudumise kursus.
Võtke kaasa poolikud ja valmis
kirivööd ning kudumisvahendid.
Täpsemalt telefonil 5193 6420.

Eesti Vabariigi
100. sünnipäevale
pühendatud aktus
“100 aastat Kõpus”

Merike Saaremets
juhendaja

toimub 22. veebruaril kell 17
Suure-Kõpu mõisa marmorsaalis

Kallid sugulased kaugel!

Esinev
ad
põhiko Kõpu laste
a
oli lap
sed nin ia ja
Kaetu
d kohv
g Kõp
u naisk
ilaud.
oor.

Täname teid huvi eest
sugulaste ja Eesti vastu
ning Leolet abi eest.

Avatud näitused
“100 kätt Eesti Vabariigile”
ja kooliõpilaste kaastööd
projektis “100 kostüümi Eesti Vabariigile”.

Palun vastake posti teel
aadressil Leonhard Pruus
Metsküla küla Põhja-Sakala
vald Viljandimaa 71302 Estonia

või helistage telefonil +372 5623 4830.

Kõik katusetööd
Katuste tarvikud
Katuste pesemine
Fassaaditööd
e-post: kalevsen@gmail.com
Asume Kõidamal
Kontakt: Kalev telefon 523 9493

Puksiirteenus &
autoremont
OÜ FastWheels Group
Kirsi tn 4, Sürgavere

Võhma Ekraan
näitab laupäeval, 17. veebruaril kell 15 ja
neljapäeval, 22. veebruaril kell 18
filmi „VÕHMA LINNA PÄEVAD JA KESKEESTI LAAT 2017“ Head vaatamist!
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5. veebruaril kell 19

Üle valla mälumängu sarja
II voor

Osalema on oodatud kõik Põhja-Sakala 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.

VASTEMÕISA RAHVAMAJAS

22. veebruaril kell 17

16. veebruaril kell 19

pidulik kontsert

„Eesti Vabariik – 100“

3. märtsil kell 17

Viljandimaa XXII
loometantsupäev

8. märtsil kell 15

22. veebruaril kell 15 Paasiojal
EV 100 sünnipäevanädala raames

pidulik vabaõhuaktus
Tõnis Kindi austamiseks

„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.

17. veebruaril kell 14

Köleri päev

Õdus õhtupoolik 60+

10. märtsil kell 17

Tähistame Eesti 100. sünnipäeva. Tantsuks mängib
ansambel A.G.E. Lauake kata end! Tule ise ja võta sõber
kaasa! Osalustasu 3 eurot. Korraldaja Meelespea Klubi.
Info telefonil 515 4013.

Põhja-Sakala valla isetegevuslaste

kontsert-pidu
„Seltsis on segasem“

Suure-Jaani kooli aulas
Komöödiateatri etendus

Kõik on oodatud!

23. veebruaril kell 15

Meie lipu lugu.
Oskar Mägi maali lugu.

80. aasta vanuse Eesti lipu lugu. Kõnelevad Jaak Pihlak ja
Merike Saaremets. Tasuta!

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.
Kõik sündmused toimuvad Kondase majas, kui toimumiskohana pole märgitud muud kohta

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kõpu Peetri kogudus
Veebruar 2018

Sõna on sinule väga ligidal, sinu suus ja sinu südames, et seda täita! 5 Ms 30:14
P, 11. veebruar
T, 13. veebruar
K, 14. veebruar
N, 15. veebruar
P, 18. veebruar
L, 24. veebruar

kl 11
kl 12
kl 12
kl 17.30
kl 11
kl 13

P, 25. veebruar kl 11
kl 12
T, 27. veebruar

ARMULAUAGA JUMALATEENISTUS
Külatund Puiatu raamatukogus
Tuhkapäeva keskpäevapalvus – PAASTUAJA ALGUS
Kihelkonna konvent kirikus
PAASTUAJA 1. PÜHAPÄEVA ARMULAUAGA JUMALATEENISTUS
VABARIIGI 100. AASTAPÄEVA JUMALATEENISTUS ja
mälestushetk Kõpu Vabadussõja ausamba juures koos
Iseseisvusmanifesti lugemise, lillede asetamise ja küünalde süütamisega.
Pidupäeva kohv ja kringel.
PAASTUAJA 2. PÜHAPÄEVA ARMULAUAGA JUMALATEENISTUS
Mälestushetk Puiatu Vabadussõja mälestustahvli juures ja koosviibimine vanas koolimajas.
Kirikutund Kõpu hooldekodus

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
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Aktsiaselts Suure-Jaani
Haldus, Urmas Viies, Eiki Subi
ja Suure-Jaani noortekeskus.
Suur tänu kenasti
kruusatatud tee ja kauni
elamuse eest jõululaupäeval
Suure-Jaani kalmistul.
Tänulikud
kalmistukülastajad

OÜ HERTLANG
Ehitus- ja
renoveerimistööd,
elektritööd

hertlang01@gmail.com

5645 8425

Õnnitleme veebruarikuu sünnipäevalapsi!
LEONHARD PRUUS
HELMI PEET
ADELINA SEERMAN
EVALD PÕDRA
ILMAR KURESSON
HELJO PÄEVA
MARKA KOPPEL
AMANDA TIIK
LINDA KIVIRÄHK
VAIKE SAUL
ELLEN TAMMIST
ESTER SIMS
SELLI TRIISA
LEILI KOLK
VIOLETTA ALLIK
EINAR LAND
IIVI VARE
MILVI JAESKI
TOOMAS KALMUS
HILMA SALAKKA
VAIKI AUKSMANN
KULLA MERKULOVA
ANNE-MALL PAEL
HELJU NIKKER
KALJO PÕDRA
ANU-REET ROSENFELD
VILMA TOONIKUS
LINDA ALLIKSAAR
MARJU GRENTSMANN

18.02.1924
05.02.1925
16.02.1927
20.02.1928
26.02.1928
04.02.1929
15.02.1929
21.02.1929
27.02.1929
06.02.1930
10.02.1932
11.02.1932
21.02.1932
25.02.1932
01.02.1933
08.02.1933
04.02.1934
09.02.1934
13.02.1934
13.02.1934
18.02.1934
02.02.1935
03.02.1935
12.02.1935
28.02.1935
05.02.1936
11.02.1936
16.02.1936
20.02.1936

94
93
91
90
90
89
89
89
89
88
86
86
86
86
85
85
84
84
84
84
84
83
83
83
83
82
82
82
82

MAIMU ZAHKNA
SALME ELTS
ENN TIITSU
MILVI LAISAAR
ALVI MÄRTENS
ELINA SILLAMÄE
LILJA OLEV
LEILI RÄBIN
REET TIIROJA
KALJU PARD
AAVO SASSIAD
VELLO PAU
REET REIER
JAAN OJALA
SIRJE VARIKSOO
VEERA JÜRNA
EEVI PILLER
MATI KAIS
TIIT KARUSE
TIIA MIKSON
REIN MÄNNIK
RAIVO SOOVIK
MALLE POSKA
TIIU LUUM
EVI MAISALU
VELLO KUBBE
ANNE JAAGUMANN
JÜRI TÕNUMAA

21.02.1936
26.02.1936
27.02.1936
05.02.1937
10.02.1937
12.02.1938
22.02.1938
27.02.1938
01.02.1943
03.02.1943
15.02.1943
16.02.1943
24.02.1943
02.02.1948
06.02.1948
18.02.1948
19.02.1948
21.02.1948
06.02.1953
06.02.1953
08.02.1953
14.02.1953
20.02.1953
20.02.1953
21.02.1953
24.02.1953
27.02.1953
28.02.1953

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

Õnnitleme
lapse sünni
puhul!
Marge Liigusel ja Viljar Agul Kõo külast sündis
poeg RAGNAR Agu
Aire ja Alar Sool Lahmuse külast sündis tütar
MARTA

Mälestame
VIIVI PAULUS

SILVIA GREGOR

19.02.1948–04.01.2018

12.10.1929–24.01.2018

LEILI SAVISIK

URVE HEINLA

11.01.1926–11.01.2018

CHRISTOFER KAALEP

20.01.1951–25.01.2018

KALJU VARES

Žanna Kuropatkinal Laane külast sündis tütar
IZABEL
Heilika Kauril ja Kalver Järvetaril Suure-Jaani
linnast sündis tütar KRETELI Järvetar
Gerli Põlduril ja Margus Kiismal Kobruvere
külast sündis poeg MARTEN Kiisma

13.08.2017–14.01.2018

15.03.1928–25.01.2018

RAIVO PÄRGMA

SELMA SIKK

Kristel Kalvikul ja Allvar Ojal Aimla külast sündis
tütar HANNA-GRETE Oja

HELVE KIRUL

Kristel ja Reigo Sassiadil Ängi külast sündis poeg
ROMET

LAINE POOLAK

Liis Lohul ja Andres Tassol Tääksi külast sündis
poeg ARGO STEN Lohu

08.06.1958–16.01.2018

ALMA LAUK

10.12.1928–20.01.2018

MATI PEIPS

17.04.1946–21.01.2018

LEOLE
Jaanuar 2018, nr 1 (214)

04.12.1923–25.01.2018
15.07.1952 – 29.01.2018
04.01.1934 – 30.01.2018

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

Toimetus: Lembitu pst 42,
Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald.
Telefon 435 5433.
E-post: leole@pohja-sakala.ee

KUULUTUSED
Otsin sobivas vanuses kaaslast, kellega käia ühist eluteed.
Olen 57-aastane sümpaatne, haritud, nooruslik, aus, sõbralik ja
positiivne naine. Tore oleks, kui sina oleks samuti aus, sõbralik,
puhas, tervete elukommetega, hooliv, positiivne, viisakas ja
majanduslikult toimetulev.
Telefon 5835 4500.
Müüa 3-toaline korter Suure-Jaanis. Telefon 5394 4496.
Ehitaja saab tööd. Telefon 523 9493.
Ostan metsa/raiet, ka endistelt karjamaadelt, eelistatud lehtpuu. Lisaks oodatud 3 m küttepuu ning hakkematerjal. Telefon
527 5868, brujo.info@gmail.com
Müüa märg lõhutud lepp – 30 €/ruum, kuiv lõhutud lepp – 40 €/
ruum, kuiv lepp 30 cm – 2,10 €/võrk, kuiv kask 30 cm – 2,50 €/
võrk. Telefon 5373 2282.

Küljendus ja trükk: OÜ Vali Press
Pajusi mnt 22, Põltsamaa.
Telefon 776 8871.

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

