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n märts – aastal 2018.
Eesti Vabariik on 100-aastane! On seda palju või
vähe? Mõne tuhandeaastase riigiga kõrvutades on sada
aastat väike number. Kui võrrelda seda aga inimese elueaga,
siis on number päris soliidne.
Enne sünnipäeva tundus, et juubeli väärilise kingituse
teeb Eestile isegi Ilmataat. Taevas oli sini-sinine, värske ja
kohev lumi pimestavvalge, taevas särav päike aga juba nii
palju sooja andev, et maanteed sulasid lumest ja jääst paljaks ning olid kui mustad siud kesk kauneid lumiseid välju.
Eestlase silmale nii armsaks saanud sinimustvalget kombinatsiooni kohtas iga sünnipäevale lähemale tuleva päevaga
aina rohkem. Olgu siis väikeste lipukeste, kolmevärviliste
koogikaunistuste või isegi põlluserva laotud kolme värvi
põhuruloonide näol.
Juubeli päeval tundus, et ongi käes kõigi pidupäev, mil
unustatakse virin ja vaen ning rõõmustatakse siiralt koos
juubilariga. Järgmine hommik tõi tagasi reaalsusesse ja
arutelude juurde, et kuhu ikka kulus rohkem kui kolmsada
tuhat eurot ning kas ERMis nähtud audiovisuaalne lavastus
oli geniaalne või täielik jama. Ja kas president oli oma kõnes
juubelile sobivalt igav ning mille ja kelle suunas ta oleks ehk
pidanud näppu viibutama. Teine sada algas.
Kui palju teame Eesti riigi esimese saja aasta kohta? Mida
teame sellest ajast, kui Eesti Vabariik eksisteeris vaid de jure?
Kui paljud meie valla inimesed teavad, et meilt – täpsemalt
Lahmuse külast Paasioja talust – on pärit mees, kes oli rohkem kui üheksateist aastat eksiilvalitsuse peaminister presidendi ülesannetes? Jah, just Tõnis Kint on kõige pikemat
aega Eesti Vabariigi Presidendi ülesannetes olnud inimene.
Aastatel 1953–1963 oli ta põllutööminister ja sõjaminister,
1963–1970 peaministri asetäitja ning 23. detsembrist 1970
– 1. märtsini 1990 Eesti Vabariigi peaminister presidendi
ülesannetes. Tõnis Kint suri Rootsis Örnsköldsvikis 5.
jaanuaril 1991. aastal. 17. augustil 2013 maeti tema säilmed
ümber Tallinna Metsakalmistule. Kui oluline see de jure
aeg ja selle kandjad tegelikult olid, et saime mõned päevad
tagasi tähistada Eesti Vabariigi 100. aastapäeva – de facto?
Kas oskame sellele vastata?
Lisaks ERMis näidatud audiovisuaalsele lavastusele
toimus suuremaid ja väiksemaid sünnipäevakontserte ja
vastuvõtte pea igas Eestimaa paigas. Nende ettevõtmiste
eelarved jäid muidugi kümnetes ja sadades kordades alla
Eesti kõige tähtsama ettevõtmise omale, aga siirast rõõmu
isetegemisest, soojust ja südamlikkust rahas mõõta ei saa.
Ka meie vallas toimus pea kokkulugematu arv kontserte,
aktusi, pidusid, vastuvõtte jm – Kõost Kõpuni ja Võhmast
Vastemõisani. Ilmselt ei jõudnud mitte keegi kõigil neil
osaleda, aga kindlasti oleks praktiliselt igal inimesel olnud
tahtmise korral võimalik mõnest sündmusest osa saada.
Silma sai märjaks nii Sürgavere küla aktusel, Vastemõisa
rahvamaja kontserdil, valla n-ö esinduskontserdil „Alguse
Valguses” kui Lahmuse kooli pidulikku aktust vaadates. Laval olid nii mudilased, koolijütsid kui õpetajad ja vanemad;
lauljad, tantsijad, pillimehed ja võimlejad; joonistati ja loeti
luuletusi. Võeti üles ühislaulmised! Tuleb tõdeda, et minu
kõige-kõigemad positiivsed emotsioonid pärinevadki just
sellistest kohtadest, kus seda kõige vähem oskasin oodata.
Tahaks hüüda ühe Lahmuse
kooli räppija sõnadega: „Tehke
pidustustest duubel, meie Eestil
on juubel. Kas see pidu tuleb pulliga, Eestil aastaid üks on kahe
nulliga? 100 aastat oma riiki siiski
uhke värk, ühe pisikese rahva
säilimise märk.”
Kaunist peagi saabuvat emakeelepäeva ja ilusat kevade algust!
LEILI KUUSK

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

Suure-Jaani kooli esimeste klasside lapsed Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidulikul aktusel Lembitu platsil.
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Armastame ja hoiame oma riiki!
Eesti riik on nüüd
100-aastane.
Vabadus ei ole meile
kergelt tulnud. Esivanemad
on selle maa eest ohverdanud oma elu, valanud verd
ja pisaraid. Meie rahvast
on küüditatud, sunnitud
emigreeruma, meie kodusid
on rüüstatud ja linnu pommitatud.
Aga eestlased on vingest
puust, on olnud visad, võidelnud oma vabaduse eest,
ehitanud oma riiki ja saanud
üle raskustest. Siinset maad
ei ole õnnistatud maavaradega, mis oleks aidanud
meid rikkaks saada. Meie
rikkuseks on olnud meie
rahvas, kes siin elab ja töötab ning oskab rõõmu tunda
puhtast loodusest ja tasase
maa ilust. Kuigi territooriumilt ja rahvaarvult väike, on
Eesti riik saavutanud edu
läbi töökuse ja visaduse.
Küllap see on aidanudki
meil püsida.
Oma vabaduse eest peame aga iga päev võitlema
ja valvel olema. Me ei või
korrakski unustada, et Eesti
pole saanud areneda sõltu-

matuna 100 aastat, vaid 50
okupatsiooniaastat on meie
maad ja rahvast kõvasti
räsinud. Nende aegade järelmõjud pole senini meie
elust kadunud.
Teadlased on välja toonud, et Eestis pole kunagi
paremini elatud kui praegu.
Eestil on palju sõpru – neid,
kes on aidanud meie riiki
üles ehitada. On neid, kes
tunnustasid meie sõltumatust ja iseseisvust tingimusteta. See on väga oluline, et
võime tunda oma sõprade
toetust. See on ka kuulumine erinevatesse organisatsioonidesse, mis aitavad
meil tagada turvalisust ja
tunda, et me pole üksi. See
on tagatis, et kunagi ei saa
juhtuda see, mis juhtus
1939. aastal, kui toodi sisse
Vene sõjaväebaasid ja Eesti
anti ilma vastupanuta ära.
Tänapäeva maailmas on
väga palju probleeme: keskkond on tõsises ohus, sõjad
ja hädad pole kuhugi kadunud. Selle kõrval, et mõelda
üksnes oma heaolule ja
jõukuse kasvule, tuleb näha
ka avaramat pilti. Nüüd,

kus meie riik on saanud
oma elujärjelt rikkamaks,
on meie kohustus aidata ka
neid, kes vajavad toetust.
Me ei tohiks silmi kinni
pigistada ka oma kaasmaalaste murede ja probleemide
ees.
Hiljuti küsis rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit
Postimehes, kas 100-aastases riigis tuleks arvestada rahvatarkusega. Tema
seisukohalt on 100-aastane
riik arvestatava ajaloolise
kogemusega ja küpsust on
näidanud ka edukas toimimine tänapäeva maailmas.
Oleme saanud hakkama Euroopa Liidu eesistumisega.
Riigil on vaja pidevalt
langetada otsuseid oleviku
ja tuleviku tarvis. Riik, mis
on noor ja habras, millel
napib kogemusi ja tarkust,
peab otsuste tegemisel paratamatult kuulama nõuandjaid ja õppima naabreilt.
Väikeriik on haavatav, sest
tal ei saa kunagi olema nii
palju ressurssi, et ennast ise
ja üksi kaitsta.
Meil on vaja kuulata rohkem oma rahva tarkust ja ar-

vestada oma inimeste terve
mõistusega, sest me peame
andma oma riigi ja maa
edasi järgmistele põlvedele
rikkamana ja tervemana.
Igaühest sõltub midagi. Nii peaks igaüks meist
mõtlema, mida ma peale
virisemise ja kritiseerimise
veel oskan, kuidas ma saan
oma riigi ja kohaliku elu
edusse ja püsima jäämisse panustada, kuidas ma
ise oma eluga toime tulen.
Igaüks peab hoidma oma
peret, tegema oma tööd
hästi, olema aktiivne kodanik, märkama abivajajaid,
armastama oma maad ja
kaaskodanikke. Sest üksi ei
saa keegi õnnelikuks!

Tõnu Aavasalu

vallavanem
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Põhja-Sakala Vallavolikogus
22.02.2018
Kehtestati Põhja-Sakala valla 2018. a eelarve tulude-kulude
üldsummas 15 370 761 euro; 2017. a eelarve jääk 659 352 eurot
suunatakse 2018. a eelarve kulude katteks;
Suure-Jaani Kooli tegevuse ümberkorraldamise teemat
arutati info punktina: haridusspetsialist andis ülevaate kooli
tegevuse ümberkorraldamisest ja Jüri Sulg – Tääksi koolist.
Toimus arutelu, kus volikogu liikmed avaldasid oma mõtteid
ja esitasid küsimusi. Volikogu võttis saadud info teadmiseks
ja jäi seisukohale, et tuleb põhjalikumalt analüüsida kogu
valla koolivõrku ning sellest lähtuvalt töötada välja hariduse
osa uues valla arengukavas;
kehtestati Põhja-Sakala valla eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord;
kinnitati Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikmeks Romeo
Mukk;
otsustati ette valmistada Põhja-Sakala vallale kuuluvate
äriühingute OÜ Kõpu Majandus (registrikood 10867243) ja
AS Suure-Jaani Haldus (registrikood 11351613) ühendamine 1. juulist 2018. Vallavalitsusel ja AS Suure-Jaani Haldus
nõukogul valmistada ette äriühingute ühinemisleping.

Ühinemisel ei koostata ühinemisaruannet ning ei teostata
ühinemislepingu audiitorkontrolli, sest OÜ Kõpu Majandus
kõik osad ja AS Suure-Jaani Haldus kõik aktsiad kuuluvad
Põhja-Sakala vallale;
lõpetati eelnõude „Põhja-Sakala valla põhimäärus“, „PõhjaSakala Vallavalitsuse töökord“, „Põhja-Sakala Vallavolikogu
töökord“ I lugemine; eelnõude parandusettepanekud esitada
hiljemalt 16. märtsil;
lubati vallavalitsusel teha Vihiküla–Hüpassaare tee eramaade maaomanikele ettepanek tee tasuta avalikku kasutusse
andmiseks;
kehtestati Põhja-Sakala valla kultuuriürituste piletimajanduse korraldamise eeskiri;
kehtestati asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise ja
rahastamise kord;
kehtestati üldhooldusteenuse osutamise korraldamise ja
tasu maksmise kord;
otsustati mitte võõrandada Tipu tn 9-8 kinnistut Kõpus;
otsustati võõrandada enampakkumise korras korteriomand
Kalevi tn 6-59 Võhma linnas (üldpind 33,70 m2) alghinnaga
1000 eurot;

otsustati vallavalitsuse poolt nimetada MTÜ Rohelise
Jõemaa Koostöökogu ja MTÜ Võrtsjärve Ühendus liikmeõigusi teostav isik [Põhja-Sakala vald kuulub kahte kohalikku
tegevusgruppi: (1) MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu
kohalikku tegevusgruppi kuulub endise Suure-Jaani valla
ja endise Kõpu valla piirkond; (2) MTÜ Võrtsjärve Ühendus
kohalikku tegevusgruppi kuulub endise Võhma linna ja
endise Kõo valla piirkond];
otsustati anda Võhma Linna Sära aunimetus mittetulundusühingule Spordiklubi Võhma;
lubati vallavalitsusel välja kuulutada riigihange „Elektrienergia ostmine Põhja-Sakala valla tarbimiskohtadele
aastateks 01.04.2018–31.03.2019” ning seoses sellega võtta
eelarveaastateks 2018–2019 rahalisi kohustusi kokku kuni
190 000 eurot;
päevakorrapunktis „Info“ andis vallasekretär ülevaate
avaliku konkursi tulemustest ja uue ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu täitmisest.

Põhja-Sakala Vallavalitsuses
02.02.2018
Ühtlustati vallavalitsuse teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgapäev: töötasu makstakse üks kord
kuus palgasumma kandmisega töötaja pangakontole hiljemalt
töötatud kuule järgneva kuu 04. kuupäeval.
06.02.2018
Määrati Punakülas Löövi kinnistu jagamisel moodustatud
uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed;
anti nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks kahele jäätmevaldajale;
otsustati loovutada Võhma Kooli õpilaskodu inventar vastavalt koolidirektori K. Vahtra ettepanekule (sotsiaaltoetusteks
ja valla teistele asutustele kasutamiseks);
otsustati anda välja raieluba SA-le Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus;
määrati Kõidama külas Tankla kinnistule tootmishoone ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
otsustati valla eelarvest maksta ühekordset toetust neljale
isikule kogusummas 460 eurot; küttetoetust kolmele isikule
kogusummas 300 eurot; toetust prilliklaaside kompenseerimiseks kahele lapsele kogusummas 126 eurot; maksta õppeaasta
lõpuni toetust lasteaia toidukulude katteks kahele lapsele;
maksta õppeaasta lõpuni Kõpu Põhikooli viie lapse pikapäevatoidu eest;
otsustati tasuda abivajavale lapsele psühholoogi teenuse eest
arve alusel;
otsustati valla eelarvest maksta ööpäevaringsel üldhooldusteenusel viibiva kahe isiku hoolduskulude puudujääv osa
igakuuliselt hoolekandeteenuse osutaja esitatud arve alusel;
otsustati tasuda Viljandi tenniseklubi Fellin tennisekoolis
osalevate laste kohamaksumusest 40 eurot kuus lapse kohta
tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018 kuni 31. augustini 2018;
otsustati Suure-Jaani Kooli Tääksi ja Sürgavere tegutsemiskohtade tegevuse arutelu jätkata valitsuse 09.02. istungil;
haridusspetsialist täiendab eelnõu kavandit;
otsustati lükata edasi ettepanekute esitamine liikmete nimetamiseks ja maakondliku komisjoni moodustamiseks; rääkida
Mulgi ja Viljandi valdadega läbi nende soovid;
rahuldati Suure-Jaani Kultuurimaja taotlus korraldada avalik
üritus Suure-Jaanis: 24.02.2018 kell 13–14.30 Lembitu platsil
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva aktus;
eraldati tegevusalalt Seltsitegevus ühekordset toetust 100
eurot MTÜ-le Kuhjavere Küla Selts Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud piduliku vastuvõtu korraldamise kulude
katteks.
09.02.2018
Ilma kvoorumita istungil tutvuti volikogule esitatavate eelnõudega.
13.02.2018
Anti nõusolek Põhja-Sakala valla (end Kõo valla) korraldatud
jäätmeveo tingimuste muutmiseks kahele jäätmevaldajale;
rahuldati MTÜ Lehola 2005 taotlus korraldada 17. veebruaril
Suure-Jaani paisjärvel avalik üritus Rein Valdmaa mälestusvõistlus ja Lehola-Lembitu mängud sõiduautode jäärajasõidus;
rahuldati Vastemõisa rahvamaja taotlus korraldada avalik
üritus Tääksi külas: 23.02.2018 Tääksi kooli ja Tääksi puhkemaja esistel aladel Eesti Vabariik 100 tähistamine;
lihthankel „Tarbeauto liisimine kasutusrendi korras“ (viitenumber 194445) tunnistati edukaks pakkumuseks Rentest AS
(10814092) pakkumus summas 16 740 eurot, kui kõige odavam
pakkumus.
21.02.2018
Moodustati vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide vabade
ametikohtade täitmiseks välja kuulutatud avalike konkursside
läbiviimiseks ajutine komisjon koosseisus: vallavanem Tõnu
Aavasalu – komisjoni esimees; vallasekretär Veronika Ling;
volikogu esimees Arnold Pastak; valdkonnapõhine liige:

Kõpu spordihoone ja noortetoa juhataja valimisel spordi- ja
noorsootööspetsialist Mati Adamson; Suure-Jaani Kultuurimaja direktori ja Võhma Vaba Aja Keskuse juhataja valimisel
kultuurispetsialist Evelyn Härm;
tunnistati riigihanke „Suure-Jaani jäätmejaama haldamise
teenuse tellimine aastateks 2018–2021“ (viitenumber 194399)
edukaks pakkujaks Epler&Lorenz AS (10136864) pakkumus;
tunnistati riigihanke „Põhja-Sakala valla Võhma koolihoone
ehitusprojekti koostamine” (viitenumber 194356) edukaks
pakkumuseks AS Resand (10134173) kui odavaima pakkumuse
esitaja summas 91 200 eurot (sh k/m);
määrati Võivaku külas asuva Sääse kinnistu jagamisel ja Kõpu
alevikus Viljandi mnt 13 kinnistu jagamisel moodustatud uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed;
anti nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks neljale jäätmevaldajale;
seati sundvaldus tähtajatult Elektrilevi OÜ kasuks elektrivõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Võhma linnas: (1) Kalevi
tn 6 kinnistu osale 24 m2 ulatuses; (2) Kalevi tn 5 kinnistu osale
42 m2 ulatuses;
kehtestati 1. aprillist 2018 Pilistvere hooldekodu kohatasu
suuruseks 590 eurot; kohatasule lisandub arsti juures käimise
transpordikulu;
anti luba sulgeda Kirivere Kooli lasteaed Tähekild suveperioodil 2. juulist kuni 14. augustini 2018;
kehtestati Põhja-Sakala valla hankekord;
eraldati tegevusalalt Sport Tiit Heinsalule 135 eurot osalemiseks Euroopa sisemeistrivõistlustel Budapestis Ungaris;
otsustati edasi lükata Võhma korteriühistute toetamise
otsustamine, sest eelarve- ja majanduskomisjon tegi eelarve
muudatusettepaneku, et maksta korteriühistutele toetust;
anti luba Pärakülas Ruusi tee 12 kinnistule PVC halli püstitamine projekteerimistingimuste alusel;
anti sotsiaaltööspetsialistile Aigi Pihlakule volitused valla
eestkostetavate täisealiste isikute esindamiseks;
otsustati valla eelarvest tasuda tagasiulatuvalt 01.02.2018
ööpäevaringsel üldhooldusteenusel viibiva isiku hoolduskulude puudujääv osa igakuuliselt hoolekandeteenuse osutaja
esitatud arve alusel;
nimetati Põhja-Sakala valla kultuuri elutöö preemia saaja
ja määrati preemia saajale rahaline preemia suurusega 1300
eurot (bruto);
nimetati Põhja-Sakala valla 2017. aasta kultuuripreemiate
saajad;
moodustati Põhja-Sakala valla kriisikomisjon koosseisus:
vallavanem Tõnu Aavasalu – esimees; majandus- ja rahandusosakonna juhataja Kalevi Kaur – aseesimees; AS Suure-Jaani
Haldus juhatuse liige Lembit Kruuse; sotsiaalosakonna juhataja
kt Eveli Lilleoja; Suure-Jaani Päästekomando pealik Rauno
Ruut; piirkonnapolitseinik Silver Simuste; Kõpu teenuskeskuse
juht Kärt Linder; Võhma ja Kõo teenuskeskuse juht Tarmo
Riisk; AS Võhma Elko juhatuse liige Kuldar Kipper; Kõpu PM
OÜ juhatuse liige Tõnu Vreimann; Kõo Agro OÜ agronoom
Andrei Pukman; SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse juhataja
Marika Tirmaste; Pilistvere Hooldekodu juhataja Elle Leis;
otsustati sõlmida lapsevanemaga leping tema puudega lapse
koolitranspordi kulude hüvitamiseks;
kuulutati välja avalik konkurss Võhma sotsiaaltööspetsialisti
ametikoha täitmiseks;
määrati puu raieloa väljaandmise menetlejaks vallavalitsuse
keskkonnaspetsialist;
moodustati valla vara enampakkumiste korraldamiseks
vallavalitsuse ajutine komisjon koosseisus: majandus- ja rahandusosakonna juhataja Kalevi Kaur – komisjoni esimees;
vallasekretäri abi Kristi Laane – komisjoni sekretär; raamatupidaja Kersti Bernhardt;
otsustati anda välja vallavalitsuse tänukirjad pikaaegse Eesti
elu edendamise eest ja seoses Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga:
Tarmo Riisk; Peter Paul Wüthrich; Tõnu Vreimann; Andrus
Rooks; Tiina Idla; Aita Tammpere; Romeo Mukk; Valentina
Voormansik; Arne Miilen.

Ka Lembitu sai sinimustvalge salli vabariigi aastapäevaks.Suur
tänu Viivikale, Airele, Annelile, Karlile ja simmanitantsurühmale
Hilised Õied. 				
FOTO: Leili Kuusk

Põhja-Sakala Vallavolikogu
võttis vastu eelarve
Volikogu võttis 22. veebruaril vastu selle aasta eelarve.
Eelarve kogumaht on 15,3 miljonit eurot.
Suurimaks tulubaasiks on jätkuvalt üksikisiku tulumaks,
mida prognoosi kohaselt laekub sellel aastal 8,2 protsenti
rohkem võrreldes eelmise aastaga.
Investeeringud moodustavad kogu eelarvest 32,8%. Kõige
suurem investeering on Suure-Jaani Tervise- ja külastuskeskuse ehitus. Lisaks on vaja teha ettevalmistustöid Võhma
kooli ehitamiseks, tööstusala, Pilistvere hooldekodu ning
Kõpu hooldekodu ehitustöödeks. Väiksematest töödest veeja kanalisatsioonitööd Kõo ja Kõpu piirkonnas. Suure-Jaanis
jätkuvad Kondase maja II korruse ehitustööd.
Valla eelarvest makstavad palgad jäävad sel aastal enamuses samaks, välja arvatud miinimumpalga saajad, lasteaia
õpetajad ja õpetajate abid ning kooliõpetajad, kelle palk on
seotud riigilt saadavate rahadega.
Põhitegevuse kuludest on kõige suurem kulu haridusele
– 57,6%, valitsussektorile koos volikoguga ja reservfondiga
12%, kultuurile 11,3% ja sotsiaalsele kaitsele 10%.
Jätkuvalt toetame hajaasustuses elavatele peredele kaevude
rajamist, puhastusseadmete paigaldamist ning teede ehitust.
Kiire interneti rajamine on oluline ning selles valdkonnas
jätkame ehitust Reegoldi, Navesti ja Lendre suunal ning uute
piirkondade ettevalmistust.
Septembriks peame jõudma ette valmistada uue arengukava ja selle põhjal uue finantsstrateegia. Loodame kõikide
aktiivset osavõttu ja kaasarääkimist meie piirkonna elu
kavandamisel.
Tõnu Aavasalu
vallavanem
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Lühidalt korteriomandi- ja korteriühistuseadusest
2018. aasta 1. jaanuaril
jõustus korteriomandi- ja
korteriühistuseadus (KrtS),
mille kohaselt majandatakse
kõiki korteriomandeid iseseisva juriidilise isiku ehk
korteriühistuna, mis tekib
koos korteriomandite loomisega. Olemasolevatele
korteriomanditele, mida majandati kuni uue seaduse
jõustumiseni korteriomanike
ühisuse vormis, lõi riik ise
korteriühistu.
Korteriühistu organiteks
on korteriomanike üldkoosolek ja juhatus. Üldkoosolek
on otsustusvõimeline, kui
sellel osalevatele korteriomanikele kuulub üle poole häältest ja üle poole kaasomandi
osadest, kui põhikirjaga ei ole
ette nähtud teisiti. Juhatus
on korteriühistu juhtorgan,
kes esindab ja juhib korteriühistut. Juhatuse valimiseks
tuleb kokku kutsuda korteriomanike üldkoosolek.
Vastavalt KrtS § 26 lõikele 1
võib korteriühistu juhatuse
asemel korteriühistut juhtida ja esindada juriidiline
isik (valitseja). Korteriühistu
valitseja on juriidiline isik,
kes tegutseb korteriühistu
juhatuse asemel. See on uus
võimalus, mis sobib neile
korteriomanikele, kes ei soovi oma maja haldamisega
tegeleda. Valitseja valimisele, tegevusele ja vastutusele
kohaldatakse korteriühistu
juhatuse kohta sätestatut.
Olemasolevad korteriühistud jätkavad oma tegevust,
nendele põhimõttelisi muudatusi ei toimu. Alles jääb

nii korteriühistu nimi (ka
selline nimi, mis ei sisalda
aadressi) kui ka põhikiri.
Kõigis nendes majades, kus
korteriomanikud 2018. aastaks ise korteriühistut ei moodustanud, loodi riigi poolt
automaatselt n-ö seadusjärgne korteriühistu. Kõige lihtsam on korteriühistut otsida
tema seadusjärgse nime järgi
korteriühistute registrist, kasutades e-äriregistri päringusüsteemi. Otsimiseks piisab
ka nime osast, näiteks asula
või tänava nimest.
Seadusjärgsel korteriühistul ei ole esialgu põhikirja.
Kui korteriomanikele see
sobib, st ei soovita seaduses
sätestatust erinevaid reegleid
kehtestada, siis on ilma põhikirjata tegutsemine täiesti
võimalik, sest seadus ei nõua
korteriühistult põhikirja olemasolu.
Kui korteriomanikud on
korteriomandiseaduse alusel
ametisse nimetanud valitseja,
jätkab ta tegevust. Kui valitseja on füüsiline isik, loetakse
ta korteriühistu juhatuse
liikmeks. Kui valitsejaks on
juriidiline isik, siis loetakse
ta korteriühistu valitsejaks.
Kui korteriomandeid on rohkem kui kümme, siis peab
korteriühistul olema juhatus
või valitseja. Seadusjärgse
korteriühistu loomine ei tähenda seda, et riik määrab
automaatselt korteriühistule
ka juhatuse liikmed või valitseja, see ülesanne jääb ikka
korteriomanikele. Avaldus
juhatuse või valitseja registrisse kandmiseks tuleb

Perearsti valimisest
ja vahetamisest
Igal Eesti kodanikul ja siin elamisloa alusel viibival välismaalasel on õigus avalduse alusel valida ja vahetada perearsti.
Põhja-Sakala valla elanikele on tagatud vallasisene perearstiabi.
Perearsti e üldarstiabi teenust osutavad vallas kuus perearsti:
Maire Kaskpeit, Marika Teder, Külliki Tikker, Tiina Torp
(vastuvõtt Suure-Jaanis), Henn Sepp (vastuvõtt Viljandis) ja
Marika Sarits (vastuvõtt Võhmas).
Perearsti vahetamise soovi korral tuleb valitud perearstile
esitada nimistusse registreerumiseks kirjalik avaldus. Avaldus
võib olla kas digitaalselt allkirjastatud või saadetud tähitud
kirjaga postiabi teenust kasutades.
Perearsti valival inimesel tuleb arvestada, et igal perearstil on
oma kindel teeninduspiirkond, milleks on enamasti kohaliku
omavalitsuse üksus. Perearst ei ole kohustatud teostama koduvisiite patsientidele, kes ei ela perearsti teeninduspiirkonnas.
Seega soovitab terviseamet lähtuda perearsti valimisel oma
elukoha aadressist. Kui soovite täiendavat informatsiooni
perearsti vahetamise ja valimise osas, palume pöörduda
terviseameti tervishoiuteenuste osakonna poole telefonidel
650 9846 või 650 9850.

korteriühistute registrile
esitada hiljemalt 30. juuniks
2018.
Kui korteriomandite arv
ei ole suurem kui kümme
või kui kõik korteriomandid
kuuluvad ühele isikule, ei
pea korteriühistul olema
juhatust. Korteriühistu võib
valida juhatuse, kuid see ei
ole kohustuslik. Juhatuse
puudumisel juhivad ja esindavad korteriühistut kõik
korteriomanikud ühiselt,
sellisel juhul on sisuliselt
kõik korteriomanikud ühise
esindusõigusega juhatuse
liikmed. See tähendab, et juhatuse kui kollektiivse organi
otsuse tegemine toimub häälteenamusega, korteriühistu
nimel tehingu tegemiseks on
aga vaja kõigi korteriomanike
nõusolekut (ühine esindusõigus).
Kuni kümne korteriomandiga korteriühistu, mida
korteriomanikud juhivad
ja esindavad ühiselt, võib
pidada kassapõhist raamatupidamist. Sellisel juhul
kohaldatakse reegleid, mis
kehtivad füüsilisest isikust
ettevõtjale, kes peab kassapõhist raamatupidamist. Seega
ei pea selliselt oma tegevust
korraldav korteriühistu esitama majandusaasta aruannet
korteriühistute registrile. Kui
ametisse on nimetatud juhatus või valitseja, siis kehtivad
raamatupidamise ja aruandluse osas tavapärased reeglid
ka siis, kui korteriomandeid
on alla kümne.
Uus seadus ei puuduta
kinnisasja n-ö tavalisi kaa-

somanikke ja seda ka siis,
kui on sõlmitud kaasomandi
kasutuskorra kokkulepe selle kohta, et iga kaasomanik
kasutab hoonest kindlat osa
(korterit). Selliste omanike
suhteid reguleerib jätkuvalt
asjaõigusseadus. Teiseks ei
puuduta seadus ka reaalosadeks jagatud hoonete omanikke. Sellised hooned on
eelkõige ridaelamud, kus iga
ridaelamuboks on eraldi kinnisasi ja puudub kaasomandi
osa. Kolmandaks ei puuduta
uus seadus hooneühistuid ja
nende liikmeid. Hooneühistu
on tulundusühistu, mille liikmed kasutavad hooneühistule kuuluvat hoonet. Eelkõige
tegutsevad sellises vormis
endised garaažiühistud.
Täiendavaid selgitusi korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohta on võimalik
leida Justiitsministeeriumi
kodulehel https://www.just.
ee/et/korteriomandi-ja-korteriuhistuseadus.
Kokkuvõte koostatud
justiitsministeeriumi kodulehe materjali põhjal

Kalevi Kaur
majandus- ja
rahandusosakonna juhataja

Jaska külas tegutseb
jäätmekäitlusettevõte
Wasteround OÜ on jäätmekäitlusega tegelev
ettevõte, mis pakub Kesk-Eesti piirkonnas
käitlusteenust eraisikutele ja äriklientidele.
Vastu võetakse tavajäätmeid: ehituspraht,
kivid/pinnas, betoon/tellis, san.tehnika,
töötlemata puit ja paber/papp.
Vastu ei võeta ohtlikke jäätmeid ja
autorehve. Jäätmed sorteeritakse ning
enamik nendest leiab tee taaskastutusse.
Lisaks pakutakse kokkuleppel konteineri
renti ning transporti.
Oodatakse nii era- kui ärikliente – ettevõte
on avatud koostööks!
Lisainfot võib leida kodulehelt
www.wasteround.ee.

Iiris Saluri

terviseameti kommunikatsiooninõunik

Võtame vastu ehitusjäätmeid!

Jaska küla, Põhja-Sakala vald.
Kokkuleppel konteiner ja transport.
Tel 5887 1100
www.wasteround.ee
Sünnipäevatort.
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Saame tuttavaks

Avo Põder – Põhja-Sakala vallavolikogu aseesimees
Leili Kuusk (L.K): Tean, et
oled nii omavalitsuses töötanud kui olnud volikogu liige
ja esimees. Aga kui läheme
alguse juurde, siis kust oled
pärit?
Avo Põder (A.P): Sündisin
Põltsamaal. Seal käisin ka
koolis. 1983–1985, kui olin
sõjaväes, kolis ema endisesse
Kõo valda.
L.K: Mis kooliajast meeles on, millega tegelesid?
A.P: Väiksemates klassides käisin rahvatantsus ja
pärast puhkpilliorkestris.
L.K: Kas meie puhkpillimehed võivad Sind oma ridadesse täienduseks oodata?
A.P: See on kõik soiku
jäänud, ma ei tunne enam nootigi. Lihtsam on nooremaid
välja õpetada.
L.K: Mida Sina omal ajal
õppisid?
A.P: Põltsamaal lõpetasin
keskkooli, seejärel õppisin
toonase nimetusega TPI-s
(Tallinna Tehnikaülikool –
Toim) tööstus ja tsiviilehitust,
saades ehitusinseneriks. Lõpetasin 1989. Kõrgkoolist võeti
mind sõjaväkke – oli vahepeal
selline aeg.
L.K: Pärast lõpetamist
tulid Kõo kanti?
A.P: Tol ajal oli suunamine. Põhimõtteliselt tehti
tulevase tööandjaga leping,
tema maksis natuke kõrgemat
stipendiumi ja kohustus oli
pärast lõpetamist sinna tööle
minna. Nii ma tulingi Võhma kolhoosi ehitusosakonda
tööle.
Esimese aasta käisin Kõos
tööl Põltsamaa korterist, aga
siis ostsin kolhoosi käest ühe
vana talumaja, mis sai siis ära
kõbitud.
Lapsed on mõlemad käinud kuni põhikoolini Põltsamaal koolis ja edasi Nõo
Reaalgümnaasiumis.
L.K: Millal ja kuidas vallavalitsuses tööd alustasid?
A.P: Peagi pärast minu
tööleasumist algas kolhoosi
reorganiseerimine ja ehitusosakonnast tehti aktsiaselts
Kõo Ehitus, kus töötasin paar
aastat. Aastal 1995, vist septembris, kutsus Tarmo Riisk
mind tööle Kõo valda. Algul
olin maakorraldaja, põhiline
oli maareform, natuke omandireformi – juurde hakkas
tulema ehituse poolt.
Aastal 2003 tundsin, et see
töö hakkab end ammendama
ja kandideerisin tööle Paide
linnavalitsusse ehitus-planeeringuosakonna juhatajaks.
Käisin Paides tööl kaks aastat.
Paides olin ka linnavalitsuse liige ja see aeg andis päris
hea kogemuse.
Muuseas, samal ajal oli
Paide linnavalitsuses osakonnajuhatajana tööl ka meie volikogu teine liige – Jüri Hansen.
Minu Paides töötamise aeg
oli kogu meie perele huvitav
ja segane aeg: mina töötasin
Paides, raamatupidajast nai-

ne Jõgeval ja lapsed õppisid
Nõos.
Pärast 2005. aasta valimisi
kutsuti mind tööle Võhmasse
– linnapeaks. Enne seda oli
Võhmas olnud pikalt võimul
Keskerakond – linnapead olid
Jaak Aab ja Ants Pärna. 2005.
aastal panid n-ö seljad kokku
Reformierakond ja Rahvaliit.
Minu tingimuseks oli, et ma
ühegi erakonna liikmeks ei
astu – olin nõus olema „omavalitsuse direktor”. Võhmas
olin linnapea kaks perioodi,
s.o kaheksa aastat.
L.K: Kas arvad, et põhjanaabrite juures olev süsteem,
kus ongi ametis mittepoliitilised omavalitsuste tegevjuhid,
on parem kui meil tavaks olev,
kus enamasti on omavalitsuse juhiks – linnapeaks või
vallavanemaks – valimised
võitnud partei või valimisliidu juht?
A.P: Jah, kindlasti. Eriti
hull on minu arvates olukord
seal, kus on politiseeritud ka
osa omavalitsuse struktuurist:
abivallavanemad, osakonnajuhatajad jm. Muidugi pole
selline n-ö verevahetus ainult
halb.
L.K: Mis ajast Sa volikogu
liige oled?
A.P: Aastast 2005 olin neli
aastat ka Kõo volikogu liige.
Et olin samal ajal Võhma
linnapea, jäi volikogu töös
osalemiseks üsna vähe aega.
Seetõttu ma järgmistel valimistel ei kandideerinud. Aastal 2013 kandideerisin uuesti
Kõo Vallavolikogusse.
L.K: Kas Võhmas tuli jälle
võimupööre – miks lahkusid?
A.P: Ei, mulle hakkas juba
pisut varem tunduma, et mul
ei ole enam midagi pakkuda
ja ma andsin sellest suvel enne
valimisi teada, et ma ei jätka
linnapeana.
Võhma aeg oli tegelikult
huvitav aeg – olime ju minu
linnapeana alustamise ajal
saneerimise all. Eelmine linnavalitsus oli teinud ettevalmistava töö saneerimise taotlemiseks. Minu üks esimestest
töödest oligi Rahandusministeeriumis saneerimisest
rääkimas käimine ja hiljem
lepingu allkirjastamine. Riik
toetas siis Võhmat päris suure
hulga – miljonite – kroonidega. Linn pidi omalt poolt päris
paljud asjad oluliselt koomale
tõmbama – piirid pandi palgakasvule, investeeringutele ….
Laenuprotsent oli meil vist 93,
kui õigesti mäletan – lubatud
60 asemel. Kui ma Võhmas
lõpetasin, oli laenuprotsent
pisut üle 30. Saime minu arvates n-ö ree peale tagasi.
Majandus kasvas õnneks
sel ajal mühinal. Saneerimise
kavas oli sees punkt, et kõik
ületulud on suhteliselt vabalt
kasutatavad. Seetõttu olid
meil suhteliselt vabad käed
ja ka investeeringud ei jäänud tegemata. Kõige suurem
heameel ongi mul selle üle, et
Võhmas sai sel ajal suhteliselt

palju investeeritud igasugustesse trassidesse. Alustasime
vee ja kanaliga, mis tänaseks
on täies mahus kogu linnas
lõpule jõudnud. Katlamaja
hakkepuidule üleviimine,
mis toimus projektirahast,
oli minu arust päris suur asi.
Võimla ehitus.
L.K: Kuidas toimus omavalitsuse saneerimine? Kas
saneerimisel olevat omavalitsust jälgiti/kontrolliti
tähelepanelikult ja tihti?
A.P: Sisuliselt tehti meile kolme aasta eelarve ette.
Hästi palju kästi vara maha
müüa. Mis ongi loogiline: kui
on raske aeg, siis sa müüdki
ebavajalikud asjad maha, et
raskest ajast üle saada. Eelarve ülelaekumiste suhtes
eriti piiranguid ei olnud, tuli
vaid Rahandusministeeriumi
teavitada – kirjavahetus oli
üsna tihe.
L.K: Pärast linnapeatööd
kandideerisid uuesti Kõo
vallavolikogusse?
A.P: Tegelesin linnapeaks
olemise kõrvalt vaikselt ka
oma ettevõttega, kus põhitegevuseks oli ehituslik projekteerimine. Linnapea töö
kõrvalt oli seda päris raske
teha – ajaressurss oli piiratud.
Tahtsin oma firmat rohkem
käima tõmmata. Aga elu on
läinud ikka nii, et Kõo volikogus olemise ajal tegin Võhmas
ka ehituse asju ja seejärel
kutsuti ka Suure-Jaani. Oma
firmat ei ole jälle eriti võimalik
arendada.
L.K: Kõos olid volikogu
esimees?
A.P. Jah.
L.K: Oled olnud linnapea
(Võhmas), linnavalitsuse liige (Paides), volikogu esimees
(Kõos), volikogu liige. Kas
kogukonna elu on rohkem
võimalik mõjutada volikogu
liikmena või igapäevaselt
vallavalitsuses töötades?
A.P: Ideaalis võiks ikka
olla nii, et volikogu paneb
paika ainult suunised ja üldised põhimõtted ning valitsus
on elluviija ja igapäevane
toimetaja. Volikogu peaks
minu arvates valitsust ja ametnikkonda usaldama, sest neil
on oluliselt rohkem infot –
volikogu liige tuleb ju vaid
kord kuus kokku ja käib ehk
korra kuus komisjonis. Sõltub
muidugi hästi palju volikogu
liikmest, kui palju ta viitsib
kodutööd teha ja end asjaga
kurssi viia. Mina olen küll
püüdnud kõik materjalid enne
volikogu istungit läbi lugeda
ja läbi mõelda, et oleks pilt
silma ees. Eks kõigil on oma
ajaressurss.
L.K: Kas tunned, et omavalitsuses töötamise pagas
annab sulle volikogus n-ö
eeliseid?
A.P: Kõigil on kindlasti teatud valdkonnad, kus
nad oskavad rohkem kaasa
rääkida. Näiteks haridus- ja
sotsiaalküsimustes ei ole ma
pädev kaasarääkija, ehituse-

ja planeeringute küsimustes
olen ma suhteliselt pädev
enda arvates. Olen seda meelt,
et valdkondades, mida sa
väga hästi ei tea, ei ole eriti
mõtet targutada.
L.K: Aga kätt tõsta ja üldine suund anda tuleb kõigis
küsimustes. Kuidas hääletamine toimub, kuidas otsuseni jõuad? Kas valimisliit n-ö
annab õige suuna kätte?
A.P: Ei, seda küll ei ole.
Oleme oma otsustes vabad.
Hääletamised näitavad, et
igaühel on oma arvamus.
Hääletamine käib rohkem
südametunnistuse järgi. Käsuliini olemasolu ma väga
õigeks ei pea – igaühel on ju
omal mõistus peas.
L.K: Mis on Sinu arvates
praegu kõige suurem probleem maailmas?
A.P: Mõnevõrra pingeline
olukord ja ebastabiilsus.
L.K: Eestis?
A.P: Riigi juhtimise kaugenemine rahvast, riigijuhtide
kartus tunnistada oma vigu
ja möödalaskmisi (ebaõnnestunud aktsiisipoliitika ja
tulumaksureform), sissetulekute ebavõrdsus, mida on küll
püütud viimasel ajal vähendada – see hakkab minu arvates
rahvast lõhestama.
L.K: Põhja-Sakala vallas?
A.P: Väga suuri probleeme praegu ei näegi, pigem
on probleemiks ühinemisest
tulenevad mured, et saada
valitsus ühtse meeskonnana
tööle. Tihti püütakse n-ö tekki
enda poole sikutada ja ei nähta
suurt pilti.
L.K: Kus on Põhja-Sakala
vald nelja aasta pärast?
A.P: Loodan, et ühinemisvalud on läbi elatud, nii
volikogu ja valitsus kui ametnikud töötavad ühtsemalt. Et
valda võetakse ühtse tervikuna, mitte „teie – meie”.
Ma ei usu, et kõik inimesed
ütlevad: „Meie vald”. Eks Kõo
pool ole kuulda kahtlemist, et
mis meid Kõpuga seob. Igal
pool on muidugi omad probleemid ja valla keskus peab
need asjad püüdma võimalikult valutult ära lahendada.
L.K: Milline on Sinu arvates Põhja-Sakala nägu? Mis
meid iseloomustab?
A. P: Ma kardan, et me
päris ühist asja ei leiagi. Tõmbekeskuse mõttes on PõhjaSakala vald natuke kunstlik.
Mina oleksin omavalitsusreformiga näinud ikkagi kahetasandilist omavalitsust, kus
mingid funktsioonid oleksid
maakonnakeskuses, kus inimesed ju nagunii käivad, ja
kohapeal sotsiaali ja kultuuri
küsimused. Nii oleks ühinemine läinud valutumalt. Täna
olime natuke sundseisus:
aeg tiksus ja seadus sundis
liituma. Pole ju saladus, et
Kõo volikogus otsustati ühe
häälega, kas Põltsamaa või
Suure-Jaani poole. Põltsamaa
on Kõo jaoks suhteliselt oluline tõmbekeskus.
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L.K: Mitme aasta pärast
tuleb Sinu arvates järgmine
reform? Kas see tuleb vabatahtlikult või mitte?
A.P: Omavalitsuse suurust
ei saa vaadata ainult rahvaarvu baasil, peame vaatama, kui
hõredalt või tihedalt inimesed
koos on. Tallinnast vaadates
tundub, et meid on nii vähe.
Samas ma ei kujuta ette, et
spetsialistid hakkavad asuma
vaid Viljandis. Sõidukulud
lähevad nii suureks ja aeg nii
pikaks, et see ei ole mõistlik.
Kas jäävad siis mingid osavalla moodi moodustised või
…? Kuskilt tuleb suurusele
piir ette.
Lõputu reformimine hakkab ka ära tüütama. Võiks lasta asjal settida ja siis vaadata,
kas see on vajalik ja mõistlik.
Ega tööinnule ei ole kasuks tulnud, et inimesed on
aastaid oodanud, et kohekohe lähevad maavalitsused
kaotamisele või tulevad muud
muudatused.
L.K: Enne oli juttu Sinu
lapsepõlve hobidest, aga
millega täna tegeled?
A.P: Laulsin Võhma segakooris Leelo, aga praegu
olen sealt pausi võtnud. Eks
elu näitab, kas see on paus,
kas jätkan. Käisin kooriga ka
ühel laulupeol – kooli ajal sai
orkestriga käidud.
Raamatute lugeja olen
kehvem, aga kinos ja teatris
käin. Meeldib ka autoga reisimas käia.
L.K: Kas autoga reisimine
tähendab Eestis reisimist või
käid kaugemal?
A.P: Nii ja naa. Viimati
käisime Lapimaal, oleme Hollandis käinud – tavaliselt oma
perega.
L.K: Kas plaanid teed
juba talvel valmis või sõidad
kodust välja ja vaatad, kuhu
õhtuks jõuad?
A.P: Plaani teeme varem
ära ja broneerime hotellid ette.

L.K: Mida kinos ja teatris
põhiliselt vaatad? Mis on
eriti meelde jäänud?
A.P: Iga tükk jätab mingi
jälje.
L.K: Kas balletti vaatad?
A.P: Ei!
L.K: Aga ooperit?
A.P: Väga ei tahaks ka
minna. Operetile juba võiks.
L.K: Milline Eesti teater
on see, kuhu tahaks kindlasti
minna?
A.P: Käisime vahepeal
hästi palju Linnateatris. Sinna
on aga väga raske pileteid
saada. Linnateater ja Draamateater on kindla peale minek.
Ugalas käin ka. Paari-kolme
kuu tagant ikka teatris käime. Viimasel ajal ka Viljandis
kinos.
L.K: Kas inimesed viitsivad Kõost Viljandisse kinno
sõita – ega see liiga pikk maa
ei ole, filme saab ju kodus ka
vaadata?
A.P: Ikka viitsime, kui
tahtmine tuleb.
L.K: Kus, mis riigis Sinu
lapsed elavad?
A.P: Eestis – Tallinnas.
Lapsed on täisealised. Tütar
on hetkel lapsega kodus, poeg
tegeleb ka projekteerimisega,
aga elektri- ja nõrkvoolu projekteerimisega. Lapselapsi on
praegu üks.
L.K: Mida soovid lõpetuseks?
A.P: Jube hea on igasuguste asjade üle iriseda ja viriseda
ning näpuga näidata, mis kõik
on valesti tehtud. Kui on midagi öelda, siis paku välja, kuidas seda asja paremini teha.
Volikogu poolt ma eeldaks
natuke suuremat koostöötahet. Selge on see, et igal
inimesel on oma arvamus,
aga kui minnakse piltlikult
komade tagaajamisele, mitte
sisu üle arutamisele, siis see
ei ole konstruktiivne.
Küsis

Leili Kuusk
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Võhma linna tunnustused 2018

Saame tuttavaks

Adeele Rass

Võhma Linna Sära aunimetus

Spordiklubi Võhma on tegutsenud linna sporditegevuse eestvedajana juba aastast
2008. Klubi põhieesmärk on kohaliku spordielu elavdamine. Klubil on 5-liikmeline
juhatus: Enno Rohelpuu, Liina Tikko, Viljo Prantsus, Virgo Õitspuu ja Mati Tiirmaa.
Lisaks on aktiivsed liikmed Hannes Männik ja Kuuno Tiitus igal ajal valmis oma käed
külge panema erinevatel üritustel. Liikmeid on üle 20. Tänu spordiklubi liikmete vabatahtlikule tegevusele on Võhmas head võimalused sportimiseks, välja on ehitatud
staadion. Viimasel kolmel aastal on rajatud pentangi väljak, uuendatud jõusaali ja viimaseks projektiks oli välisvalgustuse rajamine väliväljakutele. Klubi liikmed panustavad
oma vaba aga erinevate ürituste läbiviimiseks: ümber Võhma linna jooks, jaanipäev,
Jüriöö jooks, 42 km maraton, perepäevad, Võhma linnapäevade spordiprogramm jne.
Juhatus käib koos regulaarselt, et panustada sporditegevusse. Spordiklubi Võhma on
igati väärt Võhma Linna Sära tiitlit.

noorsootöötaja Võhmas
Olen Adeele Rass ja alates 2018. aasta jaanuarist
võib mind kohata Võhma
Vaba Aja Keskuses. Tegutsen noortetoas noorsootöötajana korraldades ja koordineerides sealseid tegevusi
ning sisustades noorte vaba
aega.
Pärit olen ma tegelikult
Harjumaalt. Oma kooliteed
alustasin Turba Gümnaasiumis 2004. aastal ning
edasi viis mind tee Haapsalu gümnaasiumisse, peale
mida tegin valiku asuda õppima Viljandi Kultuuriakadeemiasse huvijuht-loovtegevuseõpetajaks. Õpin seal
teist aastat ning nüüd olengi
asjaolude kokkulangevuse
tõttu tööl Võhmas.
Alates 14. eluaastast olen
kaasa löönud vabatahtlikuna erinevates noorteja heategevusprojektides.
Olen alati nautinud noorte

ja lastega koos töötamist ja
loomist ning mul on siiralt
hea meel, et mul avanes võimalus kooli kõrvalt Võhma
Vaba Aja Keskuses tööle
asuda.
Minu vaba aega sisustavad head raamatud, filmid
ja muusika. Pikki jalutuskäike naudin aastaringselt
ning suvel sõidan meeleldi
jalgrattaga.
Kuna kool ja töö võtavad
suure osa minu ajast, siis
seda enam hindan ma pere
ja sõpradega koos olemise
aega – kasutan iga võimalust sõita maale, et olla oma
perekonnaga. Perekond ja
sõbrad on minu suurimad
motiveerijad ning tänu nende toele teen ma praegu
seda, mida armastan.
Rõõmsate kohtumisteni
Võhma noortetoas!
Kirjuta
mulle
adeele.rass@gmail.com.

Võhma parima sportlase preemia

FOTO: Erakogust
FOTO: Evelyn Härm

MARKUS AAS on tegelenud maadlusega juba 6 aastat. Ta on võistelnud paljudel
võistlustel üle Eesti, ka Lätis ja Soomes, kus
saavutanud häid tulemusi.
Markuse tegemised ja tublid saavutused
maadluses:
Eesti meistrivõistlused vabamaadluses
(õpilased kuni 73kg) II koht
Nublust Nabiks seeriavõistlus (õpilased)
2017 üldvõitja
Viljandimaa noorte meistrivõistlused (koolidevaheline) vabamaadluses (noored kuni 75
kg) II koht
Kehtna Liud XXIX kreeka-rooma maadluses (õpilased kuni 66 kg) II koht

Tõrvikurongkäik Tääksis „Sada Dirigent ja pedagoog Rein
Vendla pälvis kõrge tunnustuse
sammu sajani“

FOTO: Jüri Sulg

23. veebruaril kell 18
algas Tääksi külas üritus,
mis tõi jälle kõigile osalejatele südamesse selle vägeva
tunde, et eestlane olla on
uhke ja hää.
Ootamatult suur rahvahulk põlevate tõrvikutega
seismas meie armsa Tääksi
koolimaja ees ehmatas ka
julgematel korraldajatel südame alt kõhedaks. Tääksi
küla keskel oleks nagu revolutsioon algamas. Mille või
kelle vastu? Ei millegi ega
kellegi vastu, vaid hoopis
meie kõigi endi poolt!
„Mu isamaa, mu õnn ja
rõõm“, Innar Allvee võimsalt kõlanud „Manifest kõigile Eestimaa rahvastele“ ja
sini-must-valge heiskamine
lipulaulu saatel tõid ka kõige tõsisemale mehele pisara
silmanurka.
Eesti Vabariik – see on
maa, mis on meie oma ja
kus me praegu elame õnnelikuna ning vabana. Seda
tugevat tunnet oli ülimalt
meeldiv jälle enda sees tunda. Paljudele meist tõi see

meelde laulva revolutsiooni
ajad, kui kõik eestimaalased
ühiselt soovisid elada oma
maal ja teha seda vabana.
Soov vabaneda võõra võimu alt oli suurem kui elu
ise. Ja me saime vabaks ning
oleme siiani niiviisi uhkelt
ja vabana elada saanud.
Meie koostegemine tõi
jälle südametesse sama
meeldivalt erutava tunde.
Ühisel rongkäigul “Sada
sammu sajani” saime elada
läbi eestimaalaste 100 aasta
pikkuse ajaloo kõige rõõmsamad ja ka kurvemad ning
lausa kohutavad hetked.
Rongkäigu jooksul adusime, et miski siin maailmas
ei ole iseenesest mõistetav
ja seda, et iga hea asja nimel tuleb ka vaeva näha ja
vabadust ei tule mitte ainult
nautida, vaid selle eest tuleb
vajadusel ka seista. Seista
nagu üks mees ning kaitsta
vabadust viimse veretilgani
– alles siis võime rõõmsana
tulevikku vaadata, tuleviku pärast muretsemata.

Nii meie ise kui meie lapsed
ja lapselapsed.
Eestimaa olevik ja tulevik on riigi, tema rahva ja nii
ka meie kõigi ühistes kätes.
Me saame seda luksust endale lubada ainult siis, kui
kokku hoiame ning seda
kõik soovime ja vajadusel
ka ühiselt kaitseme. Siis
on Eesti Vabariik igavesti
kestev ja meie elu, rõõm
vabaduse üle ja isamaalised
laulud võivad kaikuda veel
aastasadade pärast.
Tänan kogu südamest
kõiki annetajaid, korraldajaid, abilisi ja meie üritusel
osalejaid. Soovin vaba tulevikku kõigile eestimaalastele ja meie tõrvikurongkäigus osalejatele! Aitäh
teile, et tulite ja olete olemas
meie, iseenda ja igavesti
meie kalli isamaa jaoks.
Elagu Eesti Vabariik!
Rein Luup
Tõrvikurongkäigu
korraldustoimkonna liige

FOTO: Erakogust

Dirigent Rein Vendla sai Eesti Vabariigi Presidendilt Kersti Kaljulaidilt Valgetähe
V klassi teenetemärgi.

Eesti Vabariik 100 Sürgaveres
Sürgavere koolipere, lasteaed ja külarahvas tähistasid koos Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva erilise pidulikkusega
kooli saalis. Kooliperel oli selgeks
õpitud meeleolukas luulekava kaunist
isamaast ja kodust.
Direktor Epp Välba luges oma sõnavõtus ette klassiku Charlie Chaplini
luuletuse „Kui ma hakkasin ennast
armastama”. Soovis head peo jätku ja
lahkus.
Jätkusid õpilaste ja lasteaialaste laulud, tantsud, pillimängud, võimlejate ja
Sürgavere naisrühma esinemine. Pidulik kava lõpetati ühislauluga „Ärkamise
aeg”. Seejärel sai sõna Sürgavere külavanem Raul Espenberg, kes meenutas
EV sündi ja riigi elulugu. Külavanem
andis üle Sürgavere küla aukodaniku
tiitli Arne Miilenile kauaaegse ja tähe-

lepanuväärse töö eest spordi- ja külaelu
edendamisel. Aktuse lõpus pakuti sünnipäevale kohaselt kõigile kohalolijatele
torti ja suupisteid. Koosviibimine lõppes
väga huvitava ja õpetliku ajaloofilmiga
Eesti Vabariigi sünnist.
Tahan tänada kõiki väikseid ja suuri
esinejaid, õpetajaid ja lapsevanemaid
väga hästi korraldatud EV 100. sünnipäeva peo eest. Meeldiv oli tõdeda, et
kool ja lasteaed hoiavad alles traditsioone ja kannavad edasi 2021. aastal
100-aastaseks saava kooli vaimu.
Kahju, et koolijuhil ei olnud aega
vaadata lõpuni laste etteasteid, et jagada tunnustavaid sõnu ja hoolivust
tegijatele.
Endla Reimann
õpetaja ja koolijuht 1958–2010
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Palju ilusaid mõtteid
U

sun, et iga eestlane on ilusas karges põhjamaa talves
mõelnud viimasel ajal oma riigile, rahvale, kodule
ja perekonnale. Ilmselt rohkem kui tavaliselt. Palju on öeldud ilusaid mõtteid, kuid kindlasti ei ole ka kõik mõtted
helged ja ülistavad. Osad on pidanud vajalikuks öelda
välja oma seisukoht reisiga Lätti, osad on kokku tulnud
tõrvikurongkäigus. Selline on Eesti.
Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop Urmas
Viilma ütles aastapäevaläkituses kogudustele: „Kodu on
paik, kus ollakse õnnelik ja kuhu tullakse nii rõõmude
kui muredega. Siin on igaühel oma koht, oma kohustused
ja vastutus, oma õigused ja vabadused, võimalused ja
väljakutsed. Kodust saab igapäevase leivana kõhutäidet
ja kodust saab kehakatet. Kodus on kamber, kus saab olla
omaette või kõnelda Jumalaga. Kui kodus valitseb omavaheline usaldus ja armastus, on lihtsam olla külalislahke ja
abivalmis nii sõprade kui võõraste vastu.”
Need on olulised ja sisulised sõnad. Kodus on ruumi
rõõmule, aga peab olema ruumi ka kurbusele ja murele.
Alati ei ole elus kõik hästi ja kui endal on elus hea aeg, tasub
mõelda, kas on midagi, mida mina saan teha, et ka teisel
minu kõrval oleks paremini. Lihtne on kurbasid kaeblejaid
nimetada virisejateks ning süüdistada, et nad ainult ise oma
hädades süüdi on. Perekonnas me mõistame, et kõigist
meist ühiselt sõltub, kui hea on olla vennal-õel, emal-isal.
See mõistmine kehtib ka küla, kihelkonna ja terve rahva
puhul. Me saame olla üksteise jaoks olemas naabritena,
sõpradena, töökaaslastena ja isegi eriarvamusel olles austavate kodanikena.
Ma usun ja loodan, et kõik mõtted, mis on öeldud meie
100-aastasele riigile mõeldes, on öeldud ausas meeles siira
südamega. Ka kurvad ja kriitilised mõtted annavad edasi
paljude inimeste vaeva. Ilus on kõik, mida Eesti inimesed on
kokku kandnud meie riigi sünnipäevaks, sest see on meie
elu. Ja elu on ilus. Me ei saa välja vahetada neid inimesi,
kellega me koos ehitame järgmist aastasadat Eestile. Need
on meie inimesed. See on meie kodu. Küll on väga palju
meie teha, millised on suhted inimeste vahel selles kodus,
mida me koos nimetame Eestimaaks.
Tarkust, julgust ja vaimuväge järgmise saja aasta alustamisel.
Hermann Kalmus
Pilistvere kihelkonna hingekarjane

Kõo raamatukogus oli EV 100
sünnipäevanädal
20. veebruaril avaüritusena raamatukogu päevakeskuses tähistasime Evald
Põdra, Kõo Vallalehe innuka ja pikaaegse kaastöölise
juubelit. Evald on kõigest
kümme aastat noorem kui
Eesti Vabariik.
Evaldi 90. sünnipäeva
olid tulnud tähistama tema
sõbrad eakate bussiringilt.
Väikese muusikalise tervitusega esinesid Kirivere
kooli 4. klassi tüdrukud
Hiie-Miina Riisk ja Vilge
Annus. Eakate abistaja Ilme
Luht saabus õnnitlema
ahjusoojade lihapirukatega. Koogi- ja kohvilauas
vaatasime Evaldi pilte ja
jutustasime vanu lugusid.
Oli südamlik ja rõõmus
Juubilar Evald Põdra jagas selgitusi vanade fotode kohta.
õhtupoolik.
21. veebruaril külastasid raamatukogu hoopiski
nooremad huvilised – Kõo
lasteaia rühma Tähed mudilased. Osalesime ühiselt
Eesti Raamatukoguhoidjate
Ühingu maaraamatukogude sektsiooni üleskutses
kinkida Eesti Vabariigile
sünnipäevaks 100 etteloetud tundi, mille käigus
loeti ainult Eesti kirjandust.
Meie lugesime Andrus
Kivirähki viguriga juttu
„Eesti Vabariigi sünnipäev“ ja Marju Kõivupuu
tõsisemat lugu „Palju õnne
sünnipäevaks, minu Eesti!“. Koera-aasta alguse
puhul tõid lapsed meile
kingituseks kollase koera
pildi, vabariigi aastapäevaks paberist meisterdatud Raamatukogu sõbrad vabariigi sünnipäeva eel.
suitsupääsukese ja lugesid Vabariigi sünnipäevanäda- mõnd muud rahvuslikku
pika sünnipäevaluuletuse. lal tööl olles rahvarõivaid, motiivi kasutama. Kuna
23. veebruaril oli raama- et pakkuda oma lugejatele reedel oli lisaks Kõole avatukogus sünnipäevanädala silmailu ning teha neil ja tud ka Pilistvere raamalõpetuseks veel üks rõõmus endil meel rõõmsaks! Meie tukogu, saime mõlemal
päev. Pärnu Keskraama- tegime kohapeal omapool- pool külastajatele silmatukogu oli teinud kõigile se täienduse ja kutsusime ilu pakkuda. Kõos tegime
raamatukoguhoidjatele reedel ka külastajaid üles päeva lõpetuseks ja endale
ettepaneku kanda Eesti rahvarõivaid kandma või

Foto: Silvi Annus

Foto: Jane Riisk

meenutuseks ka üheskoos
hulgaliselt lõbusaid pilte.
Elagu Eesti Vabariik!
Ille Riisk
Kõo/Pilistvere
raamatukogu juhataja

Kellakuuetee Võhma Linnaraamatukogus
FOTOD: Marko Reimann

3. veebruaril pidas Vastemõisa rahvamajas oma
30. sünnipäeva meesansambel Pange Poisid.
Kaheksale tänasele laulupoisile lisaks lasti sel puhul
korraks lavalaudadele ka endised lauljad. Põhja-Sakala
Vallavalitsuse tänukirja pälvisid meestelaulu traditsiooni
hoidmise eest kõik 30 aastat ansamblis laulnud Margus
Raidma ja ansamblit algusest peale juhendanud Valli Pang.

Suur aitäh kõigile abilistele, sõpradele,
tuttavatele ja väga heale publikule!
Tänu teile oli meil võrratu juubelipidu!
Vastemõisa rahvamaja meesansambel
Pange Poisid ja Valli

14. veebruaril toimunud
üritus oli Võhma raamatukogu kellakuuetee sarjas
kolmas. Kuna tegemist oli
valentini- ehk sõbrapäevaga, siis valisime seekord
õhtu teemaks armastusluule. Kava põhines 2017.
aastal ilmunud luulekogumikust „Sinuga Pariisis“,
kus on maailma erinevatelt
autoritelt armastusluulet
tõlkinud Ingvar Luhaäär.
Kogumik kannab alapealkirja „Armastuse psühholoogia luules“.
Luulet esitasid Võhma
Linna Teatri Rassijad näitlejad ja musitseeris Mait
Reimann.
Lava- ja ruumikujundusega tegelesid MTÜ Sinule
kunstiring, Võhma Linnaraamatukogu ja Vaba Aja
Keskuse inimesed ning
Rassijad ise.

FOTO: Maire Ränkel

Täname meie tublisid
näitlejaid, kes on teinud ära
suure töö. Luuleõhtust kujunes välja väikene etendus.
Iga külastaja sai sooja tee ja
küpsise kõrval lugeda ka
põhjalikult koostatud õhtu
kava. Selle eest oleme eriti
tänulikud Luule Tiirmaale,

kelle eestvedamisel see
etendus toimuski. Eriline
tänu ka muusik Mait Reimannile, kelle muusika
kõlas täiuslikult!
Peale etendust jätkus
kitarrimängu saatel juttu
kauemaks. Täname üritusest osavõtjaid!

Meie hea kolleeg Viivika Lepp kommenteeris
üritust järgmiselt:
„Aitäh! Sügav, siiras ja
südamlik! Kõige peale oli
mõeldud, alates lavakujundusest, luulevalikust,
muusikast ja miljonist pisiasjast veel kuni prinditud
luuletutvustuseni välja.
Tohutu ettevalmistus, peast
ja südamest esitatud luulepõimikud, jäi tunne nagu
oleks kohapeal loodud ja
sina oled osa sellest. Imeline. Lummav. Aitäh korraldajatele ja Rassijatele!“
Kohtume järgmisel kellakuuetee üritusel!
Maire Ränkel
Võhma
linnaraamatukogu
direktor
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Arnold Pastak sai kuhjaverelastelt
väärika tunnustuse
Kuhjavere külamajas
toimus traditsiooniline Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud külavanema Romeo Muki vastuvõtt. Sündmusele lisas pidulikkust
saja aasta möödumine Eesti
iseseisvuse välja kuulutamisest. Tunnustuse „Kuhjavere
sõber“ laureaadiks kuulutati
Põhja-Sakala vallavolikogu
esimees ja Olustvere teenindus-ja maamajanduskooli
direktor Arnold Pastak.
Arnold Pastak hakkas
Kuhjavere rahva tegemiste
vastu huvi tundma ja kogukonda nõu ja jõuga abistama
üheksakümnendate aastate
lõpus, kui küla veel Olustvere valda kuulus. Vahepeal
oli Suure-Jaani, nüüd PõhjaSakala vallas, koostöö on aga
püsima jäänud ja tugevamakski muutunud.
Eesti juubelipeo peremees
külavanem Romeo Mukk ja
perenaine, Kuhjavere külaseltsi juhatuse liige Urve Mukk
andsid Arnold Pastakule üle
spetsiaalselt talle meisterdatud keraamilise maalähedase meene, millel kujutatud
heinakuhi, rehavarred ja
vastav tekst.
„Tunnustus tuli meeldiva
üllatusena. On ju Kuhjavere
just üks aktiivsemaid meie
piirkonna külasid. Seda küla
teatakse lähemal ja kaugemal.
Tuntust on kogunud Kuhjavere suvel toimuvate külateatrite
festivalide järgi, mida olen
püüdnud ka ise võimalusel
külastada. Kooskäimispaigaks
on Kuhjavere külamaja, kõik

Romeo Mukk.

FOTO: Urve Mukk

Piret Aus.

olulise leiab üles atraktiivsete
teeviitade järgi“, ütles Arnold
Pastak. „Seoses omavalitsuste
ühinemisega, mil vallakeskusi
on vähemaks jäänud, on külakogukondadel ka märksa
suurem roll inimeste igapäevaelu korraldamisel. Usun et
kuhjaverelased saavad sellega
tublisti hakkama,“ lisas ta.
„Kuigi valla piirid on
suuremaks muutunud, leiavad omavalitusjuhid ja vallaametnikud tee Kuhjaveresse
kergesti üles. Meie rahvale

Arnold Pastak.

FOTO: Leili Kuusk

FOTO: Urve Mukk

on alati avatud ka nende
kabinettide uksed. Kolmanda
sektori (seltsid, mittetulundusühingud) koostöö aitab
Eesti ühiskonda tugevamaks
ja jätkusuutlikumaks muuta,“
arvas oma sõnavõtus Romeo
Mukk.
Ühistegevus erineva
tasandi asutuste ja organisatsioonide vahel oli keskseks
teemaks ka Põhja-Sakala vallavanema Tõnu Aavasalu ja
vallavalitsuse majandus-ja
rahandusosakonna juhtaja

Kalevi Kauri tervitussõnavõtus.
Külavanem Romeo Mukk
meenutas ka Kalju Komissarovit, kes oli kümmekond
aastat Kuhjavere külateatrite
festivali patroon ja kes samuti
külaseltsilt iseseisvuspäeval
tunnustuse pälvis.
„Hea, et Komissarov soovitas meile oma kasvandiku
Viljandi kultuuriakadeemiast,
Helena Kesoneni nõustama
truppe teatrifestivalil, nii saame sama liini jätkata,“ ütles
Urve Mukk.
Muusikalise meeleolu eest hoolitses Viljandi
kultuuriakadeemia õppejõud
ja rahvamuusik Piret Aus, kes
avalooks mängis Arvo Pärdi
Ukuaru valssi. Järgnes ühislaulmine nagu sünnipäeval
ikka kombeks.
Iseseisvuspäevale iseloomulike kaunistustega peolaua
katsid Kuhjavere külaseltsi
naised.
Jaan Lukas

Võhma päevakeskuse tehtud ja teoksil
tegemistest
Võhma päevakeskus
on segatüüpi päevakeskus
ja meie juurde on oodatud
nii eakad, erihoolekande
kliendid kui teised Põhja-Sakala valla inimesed.
Rõõm on tõdeda, et lisaks
Võhma linna inimestele
on meie juurde leidnud tee
ka inimesed Suure-Jaanist.
Veebruarikuu oli päevakeskuses, vaatamata gripilainele, tegus.
Käisime huvilistega
Viljandis kinos vaatamas filmi
„Pilvede all. Neljas õde”. Kuivõrd kinoskäik päevasel ajal
näis sobivat paljudele, siis
plaanime kinoskäike ka edaspidi jätkata.
Üle ootuste hästi on vastu
võetud esmaspäevased lauamängude tunnid. Mängitakse
erinevaid lauamänge ning
rõõmu ja elevust on palju.
Nipet-näpet klubi on samuti palju huvilisi leidnud.
Selle raames on juba tehtud
termoplastikust kõrvarõngaid, rinnaprosse ja šokolaadikaarte. Jätkame selle klubiga
ka edaspidi.

Päevakeskuses valmis Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks
ka ühisprojekt „Eesti Lipp”.
Aitäh selles projektis osalejatele!
Kaks korda nädalas on
võimalik liigutada end meie
pensionäride rõõmsas seltskonnas võimlemisringis.
Lisaks erinevatele üritustele ja tegevustele pakub
päevakeskus ka erinevaid
teenuseid. Meie majas on
võimalik eelregistreerimisega
pesu pesta ja käia duši all.
Alates sellest aastast vahendame igal teisipäeval kell 12–14
kingsepateenust. Meil on ka
kord kuus eelregistreerimisega juuksuriteenus.
Päevakeskus on avatud
igal tööpäeval kella 10–15 ootame meie teenuseid kasutama
ja tegevustes kaasa lööma!
Alustava Võhma päevakeskuse reisiringi raames
teeme väikese ühepäevase
reisi 11. juulil 2018 Lätimaale.
Sõidame Siguldas funikulüüriga üle Gauja jõe, vaatame
Turaida lossi ja muud huvitavat. Buss sõidab marsruudil
Võhma–Suure-Jaani–Sigulda–
Cesis–Valmiera–Suure-Jaani–

Kanarbik õitseb
Võhmas aasta ringi
Võhma aiandusselts
Kanarbik jätkab taas teabepäevadega. Veebruaris
kohtusime Calmia Istikuäri OÜ juhataja Jüri
Annistiga, kes tutvustas
mulla pH määramise võimalusi punase peakapsa
tõmmisega ja teiste käepäraste meetoditega. Jüri
Annist on välja andnud
huvitava raamatu „Puudest ja põõsastest puust ja punaseks“, millega oli loengust osavõtjatel võimalus tutvuda
ja soodsalt osta. Loeng kujunes tõeliselt huvitavaks, sest
Jüri Annist oli pH määramise katsed ise läbi teinud ja
seega oskas praktikuna tulemused huvilistele arusaadavalt edasi anda.
Möödunud aastal, VIII sügislaadal Võhma Juurikas
esitles seltsi liige Helle Treier tulikalistest huvitava pildikollektsiooni. Nüüd oleks aeg nende taimedega ka
lähemalt tuttavaks saada ja seepärast kohtume 25. märtsil kell 10 Võhma Vaba Aja Keskuses taas teabepäeval
“Tulikalised meie aedades“. Loengut peab Viivi Lepik
Pärnumaalt (Lepiku-Mardi talu perenaine).
Seltsi teabepäevad on liikmetele tasuta ja mitteliikmetele 4 eurot.
Talveperioodil õpime ja suvel rändame. Saabuval
suvel on meid ootamas põnevad aiareisid.
Tulemas on IX Lillepäev koos lillelaada, näituste ja
õpitubadega, mis toimub 13. mail kell 10 Võhma Vaba
Aja Keskuse ruumides ja ümbruses.
9. septembril kell 10 korraldab Vas Kanarbik sügislaada “Võhma juurikas”, kus kohtuvad ostjatega juba tuntud
taimegurmaanid üle Eesti. Näitusel esitleme kauneid
gladioole ja daaliaid, mille on kasvatanud seltsi liikmed.
Kindlasti saab toimuma ka muid põnevaid ettevõtmisi.
Jälgige ikka reklaami!
Täpsemat infot Vas Kanarbik tegevuse kohta saab
meie kodulehelt www.vaskanarbik.ee ja Facebookist.
Ootame ka uusi liikmeid oma rõõmsameelsesse ja
tegusasse seltsi!
Kohtumiseni!
Vas Kanarbik nimel
Riina Pakane

Suure-Jaani koolis on
avatud näitus “Rukkilill”

Näituse avamisel.

Võhma. Bussis on ruumi 40
inimesele ja eelregistreerimine
on päevakeskuses alanud.
Bussisõit maksab 15 eurot ja
igaüks valib ise, mida vaatab
või milles osaleb. Sissepääsupiletid tuleb huvi korral
ise koha peal tasuda. Andke palun oma osalussoovist
teada meiliaadressil

paevakeskus@vohma.ee või
helistage 437 7108.
Ootame meiega seiklema rõõmsameelseid reisiselle
kogu Põhja-Sakala vallast ja
kaugemalt!
Tiina Grasberg
Võhma päevakeskuse
juhataja

FOTO: Reeda Sadam

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva eel avati Suure-Jaani
koolis Põhja-Sakala valla koolide joonistusvõistluse
„Rukkilill” näitus.
Flöödihelid Eliise Raudelt juhatasid sisse näituse
avamise. Avasõnad lausus kooli direktor Epp Välba.
Kohale oli kutsutud ka üks kunstnikest, Heilika Ventsel
9. klassist, kes rääkis, kuidas tema töö idee kujunes ja
mida ta väljendada soovis.
Näitusel on kokku üle 230 töö kõigist valla koolidest:
Kiriverest, Kõpust, Sürgaverest, Olustverest, Vastemõisast, Tääksist, Võhmast, Lahmuselt ja Suure-Jaanist. Suur
tänu õpetajatele, kes juhendasid õpilasi tööde valmimisel.
Näitus on Põhja-Sakala valla kunstihuviliste õpilaste
kingitus Eestile. Žürii alustab tööd märtsi alguses. Näitus
jääb avatuks märtsi lõpuni, seda saab vaadata Suure-Jaani
kooli III korruse koridoris.
Reeda Sadam
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Eesti Vabariik 100

Tõnu Vreimann, Tiina Idla, Tarmo Riisk, Valentina Voormansik, Peter Paul Wüthrich, Romeo Mukk.
FOTOD: Leili Kuusk

Põhja-Sakala Vallavolikogu esimees ja vallavanem kutsusid 24. veebruari pealelõunal sada inimest Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks korraldatud
vastuvõtule Kondase maja saali. Jagati ka tunnustust. Põhja-Sakala Vallavalitsuse tänukirja pikaaegse Eesti elu edendamise eest ja seoses Eesti Vabariigi
100. aastapäevaga said ettevõtjad Tõnu Vreimann, Peter Paul Wüthrich ja Andrus
Rooks, omavalitsusjuht Tarmo Riisk, endine õpetaja Tiina Idla,
koorijuht Aita Tammpere, külaliikumise edendaja Romeo Mukk,
hambaarst Valentina Voormansik ja spordielu korraldaja
Arne Miilen. Õnnitleme!

Kontsert „Eesti Vabariik – 100” Vastemõisa rahvamajas.

FOTOD: Leili Kuusk

Paasiojal pani riigihalduse
minister Jaak Aab EV 100
ürituste raames sinimust-

Kalevi Kaur, Jaak Aab ja Tõnis Kindi fotoskulptuur.
				
FOTO: Leili Kuusk

valge salli kaela Tõnis Kindi
fotoskulptuurile.
Tõnis Kint sündis 17.08.1896
Paasiojal ja suri 05.01.1991
Rootsis Örnsköldsvikis. Ta
oli Eesti Vabariigi peaminister presidendi ülesannetes
23.12.1970–01.03.1990.
Salli kudus Põlvamaa naine
Veera Hunt.
Tõnis Kindi elusuuruses
fotoskulptuuri saab näha
Suure-Jaani raamatukogus.

Põhja-Sakala vallavolikogu veebruarikuu istungil andsid Lahmuse Kooli esindajad üle
kingituse – vaiba, mida aitasid kududa 100 inimest ja mis jääb ehtima vallamaja saali.
FOTO: Leili Kuusk

Sürgavere küla Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidulik aktus Sürgavere koolis.
FOTOD: Leili Kuusk
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Eesti Vabariigi 100. aastapäeva
aktusel Suure-Jaanis Lembitu
platsil.
FOTOD: Leili Kuusk

Sünnipäevakontsert „Alguse Valguses” Suure-Jaani kooli aulas.

„Eesti lipu lugu” Kondase majas. Merike Saaremets.

FOTOD: Leili Kuusk

FOTO: Leili Kuusk

Aktus „100 aastat Kõpus”
Suure-Kõpu mõisas.
FOTOD: Erakogust.

Lahmuse kooli pere mahtus Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks ilusasti pidulauda – nagu sünnipäevade puhul ikka kombeks on.
					
FOTO: Marko Reimann
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Nutt on peale tulnud!
Ilmselt peame kõik nõustuma, et nutivahendite massiline
pealetung on paratamatus.
Veel mõne aasta eest ulmelisena tundunud ideed on saanud
reaalsuseks. Infoühiskond
areneb meeletu kiirusega ning
varsti on arvatavasti nii tolmuimeja kui ka külmkapp ühendatud Internetiga. Internetti
võiks võrrelda elusa tulega
- kui sellega ümber oskad käia,
on sellest palju kasu, kuid oskamatus või tähelepanematus
võivad kalliks maksma minna.
Kõik see seab uued nõudmised ning võimalused ka
koolidele. Viimasel ajal ongi
olude sunnil koolidesse tööle
asunud uued spetsialistid
- haridustehnoloogid. Nende peamiseks ülesandeks on
aidata õpetajatel kasutada
õppeprotsessis kaasaegseid digivahendeid. Möödas on ajad,
mil õpetaja pidi valge kriidiga

PILTUUDIS

Tahvelarvutite rakendamine ajaloo tunnis, kasutades keskkonda Kahoot.

rohelisele tahvlile punase peedi joonistama.
Internetis on palju väga
huvitavaid ja atraktiivseid
keskkondi, mis ongi loodud
koolis kasutamiseks. Paljudel
õpilastel on oma nutiseade
niikuinii koolis kaasas ja võimalusel kasutame ka neid
lisaks kooli tahvelarvutitele ja
sülearvutitele õppetöös.

Tahangi kiita meie kooli
õpetajaid, kes on väga innovatiivsed ja kasutavad nutiseadmete olemasolevaid võimalusi
usinalt ära. Mul on hea meel,
et tahvelarvutid on end õppetöös õigustanud, seda näitab
nende igapäevane kasutamine,
samuti on kooli arvutiklass
peaaegu igal tunnil kasutuses.
Vahel ikka juhtub, et tehnika ei

FOTO: Siim Brauer

tööta vajalikul hetkel nii nagu
planeeritud, kuid eks needki
põnevust tekitavad olukorrad
ole meile õpetlikud. Õnneks
töötavad kriit ja tahvel peaaegu alati.
Siim Brauer
Suure-Jaani kooli
haridustehnoloog

Aprillis avab Suure-Jaani kool taas nädalaks
uksed vanematele, kogukonnale
16.-20. aprillil on Suure-Jaani koolis avatud uste
nädal. Selle raames toimuvad
mitmed tegevused lapsevanematele.
Avatud tunnid. Tundidesse saab registreeruda kooli
kodulehe vahendusel. Vanem
võib külastada oma lapse
tundi, aga vaadata ka teda
huvitavat ainetundi, õpetajat,
tegevust.
Avatud söökla. Võimalus
nädala jooksul maitsta koolitoitu ja teha ettepanekuid.
Külalistunnid lapsevanematega. Ootame vanemaid

kooli tundi tutvustama oma
eriala, tööd, erilist hobi või
mõnda elus vajalikku oskust.
Soovist külalistundi (koostöös
õpetajaga) korraldada palume
anda teada klassijuhatajate
kaudu.
„Roheline Koolihoov:
lapsed koolihoovi õppima ja
liikuma“ õhtu neljapäeval,
19. aprillil. Oleme MTÜ Roheline Koolihoov koordineeritud
projektiga seotud juba 2017.
aastast. Meil on olemas ideed,
materjalid ja osaliselt tööriistad kooliõue mängude ja ra-

dade rajamiseks. Siin ootame
abi lapsevanematelt.
Osaluskohvik toimub reedel, 20. aprillil, kuhu ootame
tänavu lisaks õpilastele kaasa
lööma lapsevanemaid.
Tammede istutamine.
3. lennu vilistlaste “Eesti
100 tamme” projekti lõpetamine.
Veebruari keskel kogunes Lastevanemate Koostöökogu, et arutada vanemate
osalemist aprilli avatud uste
nädala tegemistes. Suur tänu
viiele vanemale, kes koosolekul osalesid ja aktiivselt kaa-

sa mõtlesid! Keskendusime
kooliümbruse sisustamisele
ja lastele õue mängu- ja liikumisvõimaluste loomisele.
Lastevanemate Koostöökogu
koosolekul arutasime põhjalikumalt, kuidas koolihoovi
ühise talguõhtu raames kujundada, et vahetundidest
saaks AKTIIVSED VAHETUNNID.
Epp Välba
Suure-Jaani Kooli
direktor

Kirivere kooli võimlemisrühma esimene eduelamus
Veebruari kümnendal päeval Sakala keskuses Viljandis
astus Eesti Tantsuagentuuri
poolt korraldatud festivalil
„Koolitants 2018“ teiste seas
üles ka Kirivere kooli võimlemisrühm. Lastetantsu kategoorias pretendeerisid finaalkohtadele ligi paarkümmend
tantsurühma Viljandimaalt.
Žürii otsuse kohaselt päädis tüdrukute debüüt piletiga
„Koolitants 2018“ finaalvooru.
Vastavalt võistluse reglemendile tuli esinejatel esitada oma kava Eesti päritolu
muusikaloo saatel. Kirivere
võimlemisrühm astus Viljandis publiku ette võimlemiska-

FOTO: Liina Nikonorova

vaga, mille saateks valiti Jaan
Pehki laul „Kiigu ja liugle“.
Viljandi voorus esinenud
Annika Vahteri poolt juhendatud tantsutüdrukud valmistu-

sid tantsuga „Kiigume koos“
etteasteks üle kahe kuu.
2016. aastast tegutsenud
võimlemisrühma esinemis-

kostüümid õmbles tekstiilikunstnik Mall Vesilo.
Finaalvoorud toimuvad
aprilli teisel nädalavahetusel
Paide Kultuurikeskuses.
Esinemiskostüümide soetamist ja transporti võistlusele
toetati haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidavast ESF kaasrahastatud programmist „Tõrjutusriskis noorte kaasamine
ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“.
Silvi Annus
Kõo kultuuritöötaja

Vastlatrall Kirivere koolis
Vastlapäeva tähistasime
sel korral toreda kontserdi
ja õuemängudega. Kontsert
oli tellitud Viljandi Pärimusmuusika Aidast ning seostatud EV 100 ja vastlapäeva
kommetega. Külla tuli meie
õpilastele Kulno Malva, kes
oli kaasa võtnud üle kümne
huvitava pilli, mida sai näha
ja kuulda. Lisaks rääkis külaline põnevaid lugusid vastlakommetest ja pillide ajaloost.
Lastelt küsides, mida põnevat nad teada said, kõlas
paljude suust, et ei teatud
vurri maagilisest võimest.
Nimelt vurr olevat vanasti
lastele keelatud mänguasi
ning sellega peletati kodudes
eemale halbu vaime.

Kui kontsert kuulatud, algasid lõbusad talvemängud
õues. Võisteldi omavahel
kõige pikema liu laskmises
ning samuti, kes on kiire
kelguga vedamisel. Kätt
prooviti ka paaris suusatamises, kus kolm õpilast
korraga isetehtud suuskadel
kiirust katsetasid. Nalja, lusti
ja kohevat lund jagus kõigile. Vastlapäeva lõpetuseks
joonistasid lapsed koolimaja
õuel lumele EV 100. Seejärel ootasid kogu kooliperet
meie toredate kokkade poolt
valmistatud maitsvad vastlakuklid.
Kontsert toimus kooli
kontserdisarjast „Uus pärimusmuusika – pärimuslik/
rahvapärane omalooming“,

Eesti Vabariigi sünnipäevakuu Olustvere põhikoolis.
FOTO: Sandra Urvak

Meie koolis oli mitmeid sündmusi, kus kogu koolipere kaasa
lõi. Toimusid 9. klassi õpilaste ettekanded „Tuntud Eesti inimesed läbi ajaloo“, meediaviktoriin 7.–9. klassi õpilastele, näitus
„Vana aja asjad“, tutvustav stend Vabadussõja suurkujudest ja
sõjatehnikast, näitus „Kaunilt kujundatud isamaalised laulud“,
„Ajaränne 1918. aasta koolitundi“ ja selle jäädvustamine fotoringi
poolt, seinapannoo loomine „100 töökat kätt Eesti Vabariigile“,
ühine sünnipäevatordi valmistamine ja pidulik kätlemine, aktus
ja „Eesti mäng“. Aktiivselt lõi kaasa lapsevanem Sandra Urvak,
kes fotod komponeeris.
Täname neid, kes sünnipäevakuu toimetamistele kaasa aitasid. Soovime kõigile tegutsemisrõõmu, ühtehoidmist, hoolivust
ja armastust!
Agnes Kurg

FOTO: Erakogust

9.–11. veebruarini käisid Kirivere, Imavere ja Pilistvere noored reisil
Soomes. EELK Pilistvere kogudus on koos Pälkäne kogudusega korraldanud erinevaid ettevõtmisi noortele juba aastast 1991. Seekord
olime koos Soome noortega Seitsye laagrikeskuses, kus mängisime
lumejalgpalli, kelgutasime ning soovijad said hüpata kuumast saunast
jääauku. Pühapäeval olime koos nende jumalateenistusel ning loomulikult kulus palju aega ka reisimiseks. Huvitav oli tõdeda, et on noori,
kellele laevasõit põhja poole oli esmakordseks elamuseks.
Pildil on väsinud, kuid rõõmus reisiseltskond tagasiteel Soomest,
Pälkänelt.

Hermann Kalmus

Minu Eesti

Eesti on tegelikult väga suur riik. Eesti on suurem Taanist,
Šveitsist ja Sloveeniast. Ka Eesti rahvaarv on suur, katsu ise miljon
inimest kokku lugeda! Eesti ei ole lame, kõrgused varieeruvad
Mõnest Madalast Kohast Munamäeni. Munamäest rääkides, kas
teadsite, et Munamägi on üks maailma kõrgemaid pinnavorme?
Võrrelge seda näiteks Mariaani süvikuga!
Eestis on ka vulkaan, tõsijutt! Kiviõli tuhamägi! Kui selles
mõni auk leida, saab seal varsti küpsetada! Ja mõnel talvel on
mägi nii soe, et terves Eestis ei tulegi lund maha. Aastasadu ei
julgetud Eestimaad vallutada just nimelt tuhamäe kuumuse tõttu.
Ka vulkaani tekkelugu on huvitav. Kaali meteoriidi sõsarasteroid
Maali meteoriit lõi maasse augu. Augus lõõmav tuli põletas metsa
ja kariloomi ning see tuli sulgeda. Terve Eesti rahvas tuli kokku
augule mulda kuhjama, kuumusest muutus muld tuhaks. Sealt
tekkiski Kiviõli vulkaani tuhamägi – Eesti rahva enda suurest
tahtest siia elama jääda!
„Minu Eesti“ on tegelikult väga suur riik.
Aksel Martin Muru, Tääksi kooli 7.a klass

Hülgetund Tääksis

FOTO: Liina Nikonorova

toimumist rahastati haridusja teadusministri kinnitatud
ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF
kaasrahastatud programmi
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõive-

valmiduse parandamine“
kirjeldatud tegevuste raames
Põhja-Viljandimaa koostöögrupis.
Liina Nikonorova
huvijuht

Keskkonnaspetsialist Krista Kingumets külastas meie kooli
programmiga „Läänemere hülged ei haugu asjata“. Kaks koolitundi möödusid kiiresti ning tarkust saime palju.
Hülged on väga armsad loomad. Nad võivad küll tunduda
päris ohtlikud, kuid nii see pole. Tegelikult on nad vägagi sõbralikud, uudishimulikud. Kui teile tundub, et hüljes ründas teid,
siis järelikult pidite te käima seal kevadel, kui neil pojad olid. Te
liialdate, hülged ei ründa, nad võivad teid ehmatada, sest nad
kaitsevad oma poegi.
On kaks erinevat liiki hüljest: hallhüljes ja viigerhüljes. Viigerhüljes on hallhülgest väiksem, pruunikam ja pisut kassi näoga.
Hallhüljes jälle raskem, suurem, hallikam ja pigem koera näoga.
Nad mõlemad on selja pealt laigulised. Hülged söövad kalu,
seetõttu jäävad nad sageli kinni kalavõrkudesse. Veel ohustavad
neid Läänemere reostamine, kliima soojenemine, talvine jäämurdumine ja laevade müra merel. Hülged poegivad jää peal ja nende
pojad on valget värvi, seepärast ongi talvine jäämurdumine neile
päris suureks ohuks. Aga meil on võimalus hülgeid aidata: kuulame neid ja ärme reosta merd. Läänemere hülged ei haugu asjata!
Laura-Liisa Kibe, Tääksi kooli 5. klass
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100 väikest meistriteost Eestile
Kõidama lasteaia Traksik pere hakkas juba sügisel
toimetama Eesti sünnipäeva meeleolus. Võtsime eesmärgiks, et 24. veebruariks
valmib laste töödest album
„100 väikest meistriteost“.
Jäädvustasime lastega tegevuste käigus ja vabal ajal
tehtud tööd fotodena albumisse. Tegevusi ja sündmusi, mida jäädvustada, oli
palju. Näiteks sügisel toimus pereõhtu „Isa ja lapse
meistriteos“, kus esinesid

isa ja laps. Õhtu oli väga
üllatusterohke: tehti trikke
koos isaga, loeti luuletusi,
esines pereorkester jne.
Teistmoodi tulid ka jõulud
meie lasteaeda. Peo läbivaks teemaks oli „Jõulud
Eesti talus“. Kõik õpetajad
olid talutütred või talunaised, lauldi rahvalaule ning
tantsiti rahvatantse. Peo
üllatus oli see, kui tuppa
tormas jõulusokk ja hakkas
oma trikke tegema. Lõpuks
jõudis kohahale ka jõuluva-

na, oh seda rõõmu kõigile.
Kõige tegusam oli vabariigi
sünnipäeva nädal, mis lõppes presidendi vastuvõtuga
ja millele järgnes mängupidu rahvamuusikutega, kus
lauldi ja tantsiti. Valmis
saigi album 100 fotoga,
mida täiendame kevadeni.
Kellel huvi ja soovi, ootame
vaatama.
Albert Einstein on öelnud: „Elada võib kahte
moodi: Üks on nõndaviisi,
justkui poleks miski ime.

Teine on see, et kõik meid
ümbritsev on imeline“.
Elame nii, et kõik oleks
imeline, hindame ning toetame oma lähedasi-sõpru
ja hoiame meie oma head
Eestit südames.
Valve Sengbusch

Kõidama lasteaia
Traksik direktor

Veebruar Vastemõisa
lasteaias Päevalill
Veebruar oli Eesti sünnipäevakuu, aga sinna mahtus
veel ka muid toredaid tegemisi.
Kuu alguses tuli meile külla etendus „Pobiseja“. Etenduse sisuks oli taaskasutus. Õpetajatele pole taaskasutus
küll mingi uus asi, sest oleme meisterdamistes kasutanud
palju erinevaid taaskasutust võimaldavaid materjale.
Lapsed pani aga etendus loodetavasti loovamalt mõtlema.
Ikka ja jälle tuleb lastele meelde tuletada numbri 112
tähendust. Juba mitmendat aastat osaleme ka võistlusel
Lumest lumele 112. Seekord moodustasime numbri 112
lastest ja kelkudest. Tulemust näete pildil!

Kogumik Sipsiku lasteaiast

Suure-Jaani lasteaias
Sipsik valmis kokkuvõte
kirjutistest, mis aastast 2000

kuni tänaseni, peamiselt
ajalehes Leole, kuid ka ajalehes Sakala ilmunud on.
Võib-olla jäi midagi kahe
silma vahele ja võib-olla
sai mõne koha peal loetud ridade vahelt. Fakt on
aga see, et igal kogumikus
oleval lehel on mainitud
kas Sipsikut, Suure-Jaani
lasteaeda või lihtsalt on
juttu kohalikust lasteaiast
ilma asukohta ja nime täpsustamata, kuid kohalik
lugeja teab, et just Sipsiku
lasteaeda silmas on peetud.
Koostajana sain mitme
artikli juures üllatuse osa-

liseks, sest ei osanud aimatagi, et pealkirja all võiks
juttu olla Sipsiku lasteaia
laste toredatest tegemistest. Jõudsin tõdemusele, et
edaspidi võiks lasteaia nimi
sisalduda juba pealkirjas,
siis oleks lugejal kohe aru
saada, kellest juttu tuleb,
ning ka hiljem ajaloohuvilistel lihtsam soovitud artiklid üles leida. Lehekülgi
kokku sai täpselt 100.
Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta (Juhan
Liiv). Võtame siis varem
olnu endaga tulevikku kaasa meenutamiseks, taas

avastamiseks või lihtsalt,
et ei ununeks. Valminud
kogumikust on soovitut
lihtsam leida.
Eneli Kaugerand
lasteaia tervishoiutöötaja,
vilistlane ja lapsevanem
aastast 2008

Hea Eneli!
Suure-Jaani

lasteaed Sipsik
tänab Sind suure
ja põhjaliku töö eest!

Sürgavere Vembu sai 35!
1. veebruari hommikul,
kui lasteaiarühmal täitus
35. tegutsemisaasta, rühkisid vaprad vembud läbi
tuisu spordihoone poole,
sest seal ootasid neid erineva suurusega batuudid, mis
olid lastele lustimiseks üles
pandud. Tänud onu Matile,
Suure-Jaani noortekeskusele ja onu Siimule nende eest.
Kuid ei ole midagi uut
siin ilmas: samasugune
lumetorm oli lasteaia 15.
sünnipäeval, kui pärast
kontserti ja tordisöömist
tuli külaliste autosid parklast välja lükata. Sel aastal oli ilmataat meie vastu

Ja siis olidki käes vastlad!
direktor Epp Välba. Laste
esinemisele järgnes ühine
tordisöömine ning toreda
päeva lõpetas sünnipäevadisko. Aitäh ka emme
Merilyle, kes oli sel päeval
suureks abiks.
Päev oli täis lusti ja rõõmu. Lapsed läksid koju,
põsed tantsust punased
ja laiad naeratused näol.
Palju palju õnne veelkord
vembudele ja soovime lasteaiale veel pikki tegutsemisaastaid!
FOTO: Erakogust

lahkem ja pärast lõunauinakut toimuvale sünni-

päevakontserdile jõudsid
kõik lapsevanemad ja meie

Õpetajad

Malle ja Kaidi

Võhma lasteaia Mänguveski väikesed kingitused
Kingitus 1

Kui ma enne jõule kaalusin, mida oma lähedastele
kinkida, siis tuli mõte sokid
kududa. Vabariigi sünnipäeva auks kudusin ka ühed
sinimustvalged sokid.
Siis tekkiski mõte, et võiks
kaasata lapsevanemad ja kingiksime igale lapsele rühmas
paari selliseid sokke. Kartsin
algul, et vanematele see mõte
ei meeldi, aga üllatuseks tulid
kõik kohe mõttega kaasa.
Minu suureks rõõmuks oskasid paljud noored emad
ise kududa, mõned kasutasid
vanaema abi. Kolmele lapsele
kudusin ise sokid.
Sokid said lapsed jalga
vabariigi aastapäevale pühendatud aktuse eel. Oh
seda ärevust. Poisid keerasid
oma püksisääred üles, et soki
muster kõigile silma hakkaks.
Uhkusega kanti neid sokke
22. veebruaril toimunud las-

teaia EV 100 aktusel ja hiljem
polnud keegi nõus neid kingade vastu vahetama.
Ma tänan siiralt neid
vanemaid, kes meie mõtet
toetasid ja aitasid ka meie
rühmal Eestimaa sünnipäeva
meeldejäävaks teha.
Ingrit Kongas

Terakeste rühma õpetaja
Kingitus 2

Viljandi lasteaias Männimäe toimunud koolitusel oli
arutelu teemal „Mida teed
oma lasteaias EV 100 sünnipäevaks?“, kus osales ka meie
lasteaia Terakeste rühma õpetaja Külliki Murumaa. Sealt
hakkaski idanema plaan teha
EV 100 raames midagi ilusat,
mida sai arutatud ka muusikaõpetaja Maila Juudasega.
Koostöö tulemusel valmis EV-teemaline näitemäng
Terakeste rühma lastele, kus

laulud vaheldusid luuletustega.
Harjutamisega alustati
juba uue aasta algul. Vaatamata vahepeal lapsi ja õpetajaid räsinud haigustele toimus siiski Terakeste rühma
näidendi esmaettekanne, nii
nagu plaanitud, 22. veebruaril lasteaia EV 100 pühendatud pidulikul aktusel.
Aktusele olid kutsutud
Oakeste, Veskisellide ja Rukkilillede rühmade lapsed, lasteaia töötajad, Kõo ja Võhma
piirkonna juht Tarmo Riisk,
samuti oli saalis külalisi nii
raamatukogust kui koolist.
Tänan teid koostöö eest
laste õpetamisel ja saali kaunistamisel – õpetaja Külliki
Murumaa, õpetaja Maila Juudas, õpetaja Ülle Helü ning
õpetaja abi Maire – kes selle
toreda ettevõtmise kordamineku eest hea seisid.

FOTO: Ingrit Kongas

***
Nii nagu mujal, nii jätkuvad ka meie EV 100 sündmused – seega kindlasti tuleb
uudiseid meie väikestest
kingitustest Eestile ja ka meie
lastele, sest oleks ju igav, kui
kõik kingitused korraga kätte
saavad antud.
Ilusat EV 100 jätku ja palju
õnne meile kõigile!
Asta Laas
Võhma lasteaia
Mänguveski direktor

FOTOD: Erakogust

Täna liugu laseme,
hõissa meil on vastlad ...
Selle lauluga algas Vastemõisas vastlatrall. Kutsusime
külla ka vanaemad ja vanaisad, isegi vanavanaema ja vanavanaisa olid meiega koos vastlasõitu tegemas!
Õpetaja Tea mängis pesulauaga rütmi ja lapsed koos
vanavanematega tantsisid lasteaia esisel platsil sabatantsu.
Õpetaja Jane juhendamisel tegime kerge virgutusvõimlemise ja edasi liikus terve rongkäik parkimisplatsile, kuhu
olid üles seatud vigursõidurajad. Nüüd tuli laps kelgule
sättida ja jooksuga läbi tähiste tagasi stardijoonele vedada,
kus juba uus tandem ees ootas.
Kui see etapp läbitud, tuli kelgule hoogu anda ja võrrelda, kes sai pikema vastlaliu. Edasi liikus rongkäik suure
puutumatu lumeplatsi servale, kus tuli seista üksteise
kõrvale ja siis käskluse peale paksu lume sisse tormata.
Kes ära väsis, see viskas ennast lume sisse pikali ja tegi „lumeingleid“. Isu täis möllatud, läksime rahvamaja fuajeesse,
kus algasid täpsus-, osavus- ja nuputamismängud. Tuli ära
lugeda oad koti sees, visata ube ämbrisse, kiiruse peale
nöörist patsi punuda ja pimesi notsule saba taha joonistada.
Meie toreda, naljaka ja lõbusa peo lõpetas ühine hernesupi ja vastlakuklite söömine!
22. veebruari õhtul toimus Vastemõisa rahvamajas
kontsert Eesti 100. sünnipäeva tähistamiseks.
Peo teemaks oli lapse kasvamine ja suureks sirgumine.
Lasteaia lapsed ja tädid esitasid õpetaja Tea loodud regilaulu lapse kasvamisest. Ka keerulisevõitu voortantsuga
said väikesed esinejad vapralt hakkama. Nagu tagasisidest
kuulsime, oli lasteaiapoolne etteaste armas ja südamlik.
Kes kontserdil käis, see teab!
Ja siis oligi veebruar otsas, ees ootavad märtsikuu
tegemised!
Vastemõisa lasteaia õpetajad

Olustvere lasteia Piilu kingitus Eestile – voldikalbum “Minu Eesti 100”.
FOTO: Leili Kuusk
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XVII Juhan Aidaku mälestusturniir
selgitas paremad kabes

Juubeliturniiri paremad selgunud
Laupäeval, 17. veebruaril
toimus Sürgavere spordihoones XX meeste võrkpalli ja
IX naiste sariturniiri viimane
mängudepäev. Turniir oli
igati põnev ja kaasahaarav
ning alles viimasel etapil selgus võistkondade paremusjärjestus. Naiste arvestuses
saavutas viimasel turniiril esikoha meie naiskond, kes lisas
üldarvestusse 6 punkti. Teise
kohaga lõpetas Saarepeedi ja
kolmanda kohaga naiskond
Vallakad. Viimane etapivõit
meie naiskonda paraku kuldsele medalile enam ei viinud,
puudu jäi ainult üks punkt. IX
sariturniiri võitis 27 punktiga
Saarepeedi naiskond, meie
naiskond sai 26 punktiga teise koha ja kolmanda kohaga
lõpetas võistluse 16 punktiga
Päri naiskond. Neljanda kohaga lõpetas naiskond Vallakad
13 punktiga, viienda kohaga

XX sariturniiri võidukas meeskond.

lõpetas Imavere 6 ja kuuenda
kohaga Tarvastu 5 punktiga.
Meeste turniiril selgus
paremik alles viimastes män-

FOTO: Marko Reimann

gudes. Juubeliturniiri võitis 46
punktiga Ruusi/Tääksi meeskond. Sürgavere meeskond
näitas viimastes mängudes

võrratut võrkpalli ja see viis
neid 44 punktiga hõbedasele
kohale. Kolmanda kohaga
lõpetas turniiri meeskond
Partner 41 punktiga. Neljanda
kohaga lõpetas võistluse 38
punktiga Põltsamaa meeskond. Sürgavere spordihoonesse oli üles seatud näitus
sariturniiri 20-aastasest ajaloost. Turniiri lõpetamisel said
eriauhinna kõikidel turniiridel
osalenud sportlased – Arne
Miilen, Hando Uuetoa, Jüri
Sulg, Rein Luup ja Arvi Hindriks. Meeles peeti ka neid, kes
on olnud sariturniiridel platsil
peaaegu 20 aastat ja kõiki
abilisi. Võistluse lõpubanketil
oli võistkondi autasustamas
Põhja-Sakala vallavolikogu
esimees Arnold Pastak. Suurima kiituse ja aplausi pälvis
sariturniiri eestvedaja Arne
Miilen.

Jäärajasõidus selgusid parimad
Laupäeval, 17. veebruaril toimus Suure-Jaani järvel X Rein Valdmaa
mälestusvõistlus ja XLV
Lehola-Lembitu mängude
jäärajasõit. Võistlus toimus
5 erinevas võistlusklassis autodele ja lisaks olid
võistlustules mootorrattad.
Kokku käis jääl 71 sõitjat.
Võistluse parimad: parim
mootorrattal Talis Kink
Olustverest ajaga 1.15,72,
parim naine Kristiina Raba
Sürgaverest ajaga 2.02,74,
parim noor Tom Adamson
Viljandimaalt ajaga 1.50,01,
parim tagaveolise masinaga Jaak Triisa Sürgaverest
ajaga 2.01,05, nelikveoliste
klassi parim Kaspar Järve

Viljandist ajaga 1.53,38 ja
esiveoga masinatel Janar
Tammai Kaansoost ajaga
1.56,48.
45. Lehola-Lembitu
mängude avaalana toimunud jäärajasõidus võisteldi
naiste arvestuses ja meeste arvestuses esiveoliste
masinatega. Alavõit läks
Kõidama külale, teise koha
saavutas Sürgavere esindus, kolmanda kohaga lõpetas avaala Võhma. Neile
järgnesid Kildu, Olustvere,
Põhja/Suure-Jaani, Lõuna/
Suure-Jaani ja Vastemõisa.
Võistluse auhinnalauda
aitasid täiendada Kaspar
Jürgens, Rallipood.ee ja
Lehola Varahaldus OÜ. Eri-

Dartsi paremik elab meie vallas
Laupäeval, 3. veebruaril peeti Koerus
kolmandad Eesti noolemängu meistrivõistlused, mis osutusid meie
valla sportlaste jaoks
edukateks. Konkurents
oli sel aastal väga tihe,
sündis uus meistrivõistlustel osalejate rekord. Meeste arvestuses
Eesti meister dartsis. FOTO: Erakogust asus tiitlit püüdma 70
võistlejat, kellest parimaks osutus pika ja pingelise võistluspäeva lõpuks tiitlikaitsja
Meelis Aule, kes haaravas finaalis alistas Toomas Tammaru
Tallinnast tulemusega 6:2. Naiste arvestuses püüdis tiitlivõitu
10 võistlejat. Parimaks osutus tallinlanna Triin Timmermann,
kes finaalis alistas 4:1 Suure-Jaani mängija Tiina Aule. Soovime
Meelisele ja Tiinale õnne ning edu järgnevatel võistlustel!

Tervena saja-aastaseks

Foto: Mati Adamson

Pühapäeval, 28. jaanuaril toimunud XVII Juhan Aidaku
mälestusturniiril oli tihe rebimine nii naiste kui ka meeste arvestuses. Naiste turniiri võitis Janne Mumme. Eriti rõõmu tegi,
et Juhani õpilane Merike Prätz mängis ennast lisapartiidega
teisele kohale. Kolmanda kohaga lõpetas võistluse Aili Visnapuu. Tüdrukute parim oli Karmen Vagula. Mehed mängisid
kaks ringi ja põhiturniiril kogusid kaks meest võrdselt 22,5
punkti. Pärast kahte lisapartiid võitis võistluse Viljandi mees
Ants Särgava. Teisele kohale tuli Valter Viisut ja kolmanda
kohaga lõpetas Kaido Raidla 20,5 punktiga. Parim poiss oli
German Kuznetsov.
Õnnitlused võistluse parimatele! Tänud osalejatele, abilistele ja kohtunikele!

Maakonna saalijalgpalli
meistrivõistlused

Sõiduautode jääraja parimad naised.

line tänu korraldustiimile:
Kalev ja Tarmo Sengbusch,
Aivar Paas, Anneli Kundla,
Marko Reimann, Marlen

FOTO: Triin Kangro

Silm ja Aino Viinapuu!
Kiidame kõiki võistlejaid ja
sõbralikku publikut!

Balteco Eesti võistkondlike meistrivõistluste 3. mängudepäev toimus
Suure-Jaanis
Laupäeval, 27. jaanuaril kohtusid 110 lauatennisisti
Suure-Jaanis. Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel lauatennises saavutas meie võistkond IV liigas B-alagrupi võidu 15
punktiga. Kadrina LTK alistati tulemusega 4:0 ja Sillamäe
SK Kalev tulemusega 4:1. II liiga võistkond saavutas 3.
mängudepäeval 2 võitu ja 2 kaotust ja on hetkel jagamas
5.–6. kohta. Kindel kaotus tuli vastu võtta Pärnu Jaagupi
LTK II võistkonnalt ja väga napp kaotus LTK Viru Nigulalt
tulemusega 3:4. Mõlemad võidud seejuures olid magusad.
Võideti Viljandi LTK Sakala II võistkonda ja Lauatennisekeskuse võistkonda tulemusega 4:3.
Täname mängijaid ja Lehola 2005 klubi tubli võistluse
korraldamise eest! Soovime võistkondadele edu märtsikuus
toimuval 4. mängudepäeval ja loodame võistkondi kohata
finaalturniiril aprillikuus.

Kuld ja pronks maastikuvibus

FOTO: Eiki Subi

Laupäeva, 10. veebruari kaunil talveõhtul tuli imelisele Suure-Jaani
järvele tervisekilomeetreid koguma pea 200 inimest. Tuldi kogu perega
– suuremad suuskade ja uiskudega, kõige pisemad nautisid kelgusõitu.
Igaüks liikus oma tervise heaks, kes jalgsi, kes suusa-, kes uisurajal.
Vallavanem sai võimaluse fortuunana välja loosida 10 auhinda suusamaailmast, mille oli loosirattasse toonud Aivar Paas. Erinevad suusamütsid
ja muu varustus pärinesid USA, Kanada, Kazahstani, Šveitsi, Saksamaa,
Team Haanja, Venemaa, Norra ja Soome koondislastelt. Muusika, lampide ja küünalde säras järv ning kaunis vaade valgustatud kirikule olid
lihtsalt lummavad. Aitäh kõige selle võimaldajaile – raja ettevalmistaja
ning auhinnaloosi organisaator Aivar Paas, rajameister Taavi Käba,
muusikamees Kristjan Alles ning Anneli Kundla, Aino Viinapuu, perekond Pelt, Eiki Subi.

Juhan Aidaku mälestusturniiri parimad.

EM pronks Tiit Heinsalu.

FOTO: Erakogust

16.–18. veebruaril 2018
toimusid Budapestis Euroopa sisemeistrivõistlused
maastikuvibus. Meie valla maastikuvibu treeneril
õnnestus meesveteranide
klassis tulla pronksmedalile.
3.–4. veebruaril 2018
toimusid Siguldas Balti sisemeistrivõistlused, kus
Heinsalu saavutas samas
klassis kulla.
Soovime Tiit Heinsalule
suurepäraste saavutuste
puhul palju õnne ja jätkuvalt
säravaid tulemusi!

Spordilehekülje tekstid Mati Adamson
spordi- ja noorsootööspetsialist

Kümne võistkonna osavõtul peetud maakonna meistrivõistlustel selgitati paremaid klassikalises võtmes: poolfinaalides jätkasid kahe alagrupi kaks edukamat. Kahel
viimasel aastal meistriks tulnud meie valla meeskond SK
Tääksi jäi tänavu toppama alagrupiturniiris, kus lõpetas Bgrupi täiseduga võitnud Viljandi JK Tuleviku U-21 esinduse
ja teise koha saanud FC Tarvastu järel kolmandana. A-alagruppi ei suutnud keegi täiseduga läbida. Grupi võitjana
poolfinaali jõudnud Rossa Sõbrad pidi alla vanduma meie
valla esindusele Suure-Jaani Unitedile, kelle edasipääsulootused kustutas allajäämine maakonna meistriks tulnud
LX Motorsile ja viik Abja esindusega. Tänavuste maakonna
meistrivõistluste medalimängud kujunesid suhteliselt
ühepoolseks ja väravarohkeks: nii finaal- kui pronksimäng
lahenesid 5:0 tulemusega. Pronksikohtumises alistas FC
Tarvastu Tuleviku U-21 ja finaalis võttis LX Motors alagrupikohtumises saadud 1:4 kaotusele magusa revanši
Rossa Sõpradelt. Viiendat ja kuuendat kohta selgitavas
vastasseisus võitis SK Suure-Jaani United 2:1 SK Tääksi.
Aitäh meie valda esindanud meestele ja meeskondade
treeneritele!

Spordivõistlused
6. märtsil kell 14.45 Suure-Jaani valla põhikooliealiste noorte lahtised meistrivõistlused kiirmales Suure-Jaani noortekeskuses.
9. märtsil kell 19.20 Eesti meistrivõistlused seenioride 55+ korvpallis SuureJaani–Top Trust 55 Sürgavere spordihoones.
10. märtsil kell 10 Võhma linna lahtised meistrivõistlused koroonas üksikmängus
Võhma koolis.
10. märtsil kell 15 Viljandi maakonna MV korvpallis Põhja-Sakala–Põltsamaa
Viljandi Kesklinna kooli saalis.
11. märtsil kell 13.15 Viljandi maakonna MV korvpallis Põhja-Sakala–Spordikool
Viljandi Kesklinna kooli saalis.
16. märtsil kell 9.30 Kõpu CUP korvpallis segavõistkondadele Kõpu spordihoones.
16. märtsil kell 19.20 korvpalli Lõunaliiga 40+ kohtumine Suure-Jaani–Valgamaa Ribi Sürgavere spordihoones.
20. märtsil kell 14.45 Suure-Jaani valla põhikooliealiste noorte lahtised meistrivõistlused kiirmales Suure-Jaani noortekeskuses ja võistluste pidulik lõpetamine.
21. märtsil kell 18 Põhja-Sakala valla male meistrivõistluste lõpetamine osalejatele kohvikus Arturi Juures.
23. märtsil kell 19.20 korvpalli Lõunaliiga 40+ kohtumine Suure-Jaani–Amserv
Tartu Sürgavere spordihoones.
24. märtsil Eesti võistkondlikud meistrivõistlused lauatennises IV mängudepäev.
Meie võistkonnad võistlevad Aseris ja Haapsalus.
25. märtsil kell 15 Viljandi maakonna MV korvpallis Põhja-Sakala–Ostakatel.EE
Viljandi Kesklinna kooli saalis.
25. märtsil kell 10 Viljandimaa meistrivõistlused lauatennises August Kitzbergi
nim gümnaasiumi võimlas.
30. märtsil kell 19.20 Eesti meistrivõistlused seenioride 45+ korvpallis SuureJaani–Wombat Sürgavere spordihoones.
31. märtsil kell 11.30 Viljandi maakonna MV korvpallis Põhja-Sakala–BC Eesti
Maavara/Baltic Agro Viljandi Kesklinna kooli saalis.
31. märtsil kell 10 XV Suure-Jaani lauatennise GP IV etapp Suure-Jaani kooli
võimlas.

Suusavõistluste ja maakonna võrkpalli meistrivõistluste ajakava tuleb
jälgida jooksvalt kodulehel!
Täpsem info spordivõistluste kohta noortekas.suure-jaani.ee
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EV100 tähistamine Kõpus

Suure-Jaani gümnaasiumi ja kooli 9.–12.
klasside õpilaste kõnevõistluse võidutöö

Mäletame ajalugu, ehitame
Eesti riiki

22. veebruaril tähistati
Kõpus Eesti Vabariigi 100.
aastapäeva. Mõisas toimunud
peol esinesid Kõpu lasteaiaja põhikooli lapsed ning
Kõpu Naiskoor. Vahepaladena kanti ette meenutusi
Kõpu ajaloost aastatest 1918
kuni tänapäevani. Oma sünnipäevatervitused edastasid
Kõpule ka Ungari sõprusvalla Iszkaszentgyörgy lapsed.
Siinkohal toome lugejateni
peol ettekandele tulnud katkendid Kõpu elust.

Kui Eesti 24. veebruaril
1918. aastal iseseisvus, käis
elu Kõpus oma rada pidi.
Suure-Kõpu vallas tegutsesid
mitmed seltsid, mis aitasid
edendada kohalikku elu. Suure-Kõpu seltskondliku elu
kandjaiks olevad haridusseltsid tegutsesid igas keskuses,
samuti oli meil kaks tuletõrjeseltsi ja Kõpu Maanaiste Selts.
Tegutses ka Kõpu Põllumeeste
Selts, millest võrsusid Kõpu
Ühispank ja Kõpu Piimaühing. 1935. aasta lõpuks oli
piimaühingu liikmeid 176, piimatootjaid 228. Kõpus tegutses apteek ning mitu kauplust.
Vaimu hoidis kõrgel Kõpu
kirik. Tegutsesid Metsküla
algkool, Tipu algkool, Taki
vallakool, Supsi kool ja Kõpu
kihelkonnakool. Praeguses
koolimajas, tollal Suure-Kõpu
mõisa hoones elas mõisnik
Alfred Georg Alexander von
Stryk oma naise Anna ja 5
lapsega.
1. aprilli 1920. aasta „Sakala” kirjutab: „Viljandi maakonna nõukogu otsustab mõisate
tükeldamisega vabanevaid
hooneid, mis koolidele sündsad, neile kasutusele anda.
Kõpu 7-aastalise õppekursusega rahvakoolile antakse Suure-Kõpu mõisa elumaja ühes
koolile tarviliste kõrvalhoonetega, mõisa pargiga ja kolmele
õpetajale tarvismineva põllu-,
heina- ja karjamaaga.”
15. aprillil 1923. aastal
alustas oma tegevust Kõpu
ühispiimatalitus. Tegevust
alustas ühispiimatalitus käsimeiereiga, endises Suure-Kõpu mõisa juustuvalmistamise
ruumides. Ühisuse tegevus
suurenes kiiresti. Ruumipuuduse tõttu hakati otsima kohta
suurema meierei ehituseks,
viimaks saadi kokkuleppele
Suure-Kõpu Hariduse Seltsi,
Kõpu Ühispanga ja Kõpu
Põllumeeste Seltsiga, kes kasutasid Kõpu seltsimaja krunti.
Kokkuleppe põhjal võis alata
seltsimaja platsile kiriku ette
meierei ehitamine 1926. aasta
kevadel. Meierei valmis järgmise aasta kevadeks. Moodsas
aurumeiereis arenes ühingu
tegevus samuti järjekindlalt.
Piimatoojate hulk kasvas aasta-aastalt. Peale Kõpu valla
talunike hakkasid tooma piima meiereisse ka osa Puiatu,
Uue-Kariste, Naestevalla ja
mõned Vastemõisa talunikud.
18. märtsi 1930. aasta Sakala kirjutab: „Igal aastal on
Kõpu metsades, mis ulatuvad
kuni Pärnu piirini, leidnud
palju inimesi tööd puulõikamisega kui ka vedamisega.
Viletsast talvest hoolimata
käib Kõpu metsades puulõikamine ja jõgede äärde väljavedu
hoolega. Veetakse vankritega
ja ka regedega. Et viimastega
läbipääsemine kergem oleks,
sest teed on päris paljad, siis

Kõpu põhikooli lapsed ja õpetajad moodustasid juubeli auks oma 100.

Kõpu meierei aastal 1930 (samas majas asub nüüd
külastuskeskus ja valla teeninduspunkt). FOTO: Erakogust

on ettevõtjad palganud inimesi, kes metsa alt ja kraavidest
lund teedele kannavad ja
kühveldavad. Nii on päev läbi
hulk mehi pangidega kandmisega ja kühveldamisega ametis. Olgugi, et niisugusel viisil
vedamine väga vaevaline,
loodetakse siiski määratud arv
metsamaterjali jõgede äärde
vedada.”
3. aprilli 1930. aasta Sakala:
„Möödunud nädala kestel vabanes täiesti jääst Raudna jõgi.
Samuti olid jäävabad Kõpu
ja Halliste jõe ülemjooksud,
kuna alamjooksul nimetatud
jõgedel pühapäeval veel kohati leidus jääd. Parvetustöö
algas otsekohe jõgede vabanemisega. Raudna jõe kaldad on
palkidest juba täiesti lagedad,
kuna Kõpu ja Halliste jõgedel
käib kibe palkide jõkkeveeretamine.”
1934. aastal elas Kõpu
vallas 2506 inimest. Siinsetel
aladel oli 462 talu.
1. veebruari 1939. aasta
Sakala kirjutab: „Viljandimaa valdades tõuseb elanike
arv pääle maakonnapiiride
ümberkorraldamist 60 467le. Teistest maakondadest
tuleb elanikke juure 5459 ja
arvatakse Viljandimaalt teiste
maakondade piiridesse 1226
elanikku. Kõpu vallas on 1899
elanikku. Selle arvuga on
Kõpu koos Holstre ja Rimmuga üks väiksemaid valdu
tolleaegsel Viljandimaal.”
14. juunil 1941. aastal oli
Kõpus esimene küüditamine.
Kokku küüditati Kõpust sel
päeval 7 peret, kokku 26 inimest, neist 15 tulid koju tagasi.
Nende seas olid terved pered,
talumehed, kooliõpetajad.
1. novembri 1941. aasta
Sakalast saame lugeda: „Vastemõisa Sauga noorperemees
August Oja, kes viidi koos
teiste väljasaadetutega minema, on omakstele Kõpu valda
saatnud järgmise postkaardi:
„Tere Märt. Kuidas elate, kas
olete kõik terved. Ära midagi
müü. Meie oleme kõik seda-

korda terved ja sõidame ikka
edasi mööda Siberit. Palju
terviseid ka meilt kõigilt. Elage hästi! August.” Postkaart
kannab Novosibirski linna
postitemplit ja on posti pandud juuli keskel.”
Veelgi suurem küüditamine toimus 1949. aastal 25.
märtsil. Osa inimesi, kes olid
nimekirjas, jäid maha. Nende
asemele võeti teisi, kes ette
jäid. Peaasi, et küüditamise
plaan täis sai.
Kõpu vallas moodustati
esimene kolhoos “Valgus” 24.
oktoobril 1948. aastal. 1949.
aasta kevadel loodi Kõpu vallas kaheksa kolhoosi - “Võitlus”, “Lootus”, “Sõprus”, “Vabadus”, “Küllus”, “Vaprus”,
“Ühtlus” ja “Koondus”. Järgnevatel aastatel koondusid
kolhoosid kokku “Valguse”
ja “Bolševiku” nimede alla,
1969. aastal liitusid need kaks
omavahel ning moodustus
uus, kogu piirkonda hõlmav
kolhoos, mis sai nime asukoha
järgi - sündis Kõpu kolhoos.
29. aprilli 1955. aasta Sakala kirjutab: „Viljandis ja ka Tallinnas räägitakse hästi Kõpu
rahvamajast ja eriti hindavalt
Amade abielupaarist, kes
juba pikka aega juhivad selle
rahvamaja tööd. Kuid seda,
et Kõpu rahvamajal pole oma
hoonetki, suurt ei mainita.
Kohalikud elanikud soovitasid Amasid otsida külanõukogust. Seal nad tõepoolest
olidki. Ivo Ama istus laua taga
avaras toas, mille seinad olid
täis diagramme ja plakateid.
Tema ees laual lebas kõhukas
avatud portfell ja paberileht,
millele ta midagi joonistas.
lvi Ama seisis mehe kõrval ja
vaatas üle tema õla. Alustasime jutuajamist. Kumbki neist
ei lausunud sellest sõnagi,
et rahvamajal puudub oma
hoone. See üllatas mind. Iga
teine rahvamaja töötaja oleks
juhust kasutanud, et kurta
hoone puudumise üle. Kuid
lvi Ama heitis ainult käega:
„On see siis kõige tähtsam?

FOTO: Kadri Linder

Näete, tuba meil on olemas,
raamatukogu jaoks on ka tuba.
Kui on vaja saali, selle saame
koolist. Ringid töötavad kolhooside juhatushoonetes ja
farmides. Loomulikult oleks
parem, kui kõik oleks koos,
kuid ka nii saab läbi.”
„Mis on siis tähtis?” „Mis
on tähtis ...” kordas Ivo Ama.
„Tähtis on olla kasulik.” Rahvamaja juures töötab juba
20 ringi ja igaühel on oma
juhataja kohaliku elanikkonna hulgast. See omakorda
tõmbab kaasa järjest uusi ringiliikmeid. Peaaegu igal õhtul
korraldatakse midagi, olgu
see siis kontsert, kinoseanss,
agrotehniline õhtu või muu.
Pärast rajooni kunstilise isetegevuse ülevaatust tegi žürii
kokkuvõtteid ka selle kohta,
missugusest külanõukogust
oli kõige rohkem osavõtjaid.
Ja selgus, et iga teine oli Kõpust. Vabariiklikul ülevaatusel
esindasid Viljandi rajooni
peamiselt kõpulased. Kõpu
rahvamajal pole veel oma
hoonet. Mitte hoone, vaid
inimesed määravad rahvamaja tegevuse. Ja seal, kus
inimesed on sellised nagu Ivo
ja lvi Ama, nagu nende rohked
entusiastlikud abilised, seal,
kus osatakse näha uut, kus
sammutakse eluga mitte üksnes kaasa, vaid isegi temast
ees - seal muutub rahvamaja
tõeliseks kultuuri ja poliitilise
elu keskuseks.”
1970. aastal elas Kõpu külanõukogu territooriumil 1067
elanikku.
23. augustil 1989. aastal
toimus Balti kett - inimahel,
mis kulges Tallinnast mööda
Tallinna-Viljandi maanteed
Lätimaale ja sealt edasi Leedumaale. Kett moodustus kell
19 ja plaani järgi pidi püsima
poole tunni vältel. Sel ajal elas
Kõpus umbes 900 elanikku,
kellest osadel õnnestus ka Balti ketist osaleda - kes sai sinna
kolhoosi poolt organiseeritud
bussiga, kes omal jõul.
20. augustil 1991. aastal
Eesti taasiseseisvus. Elu muutus – rubla asemel tulid eesti
kroonid, kolhooside asemel
põllumajanduslikud osaühingud. Elu Kõpus veeres oma
rada. 1995. aastal oli Kõpus
895 elanikku.
22. veebruar 2018. aasta
- oleme osake Põhja-Sakala
vallast, meie kogukonnas on
ligikaudu 555 liiget. Oleme
uhked oma piirkonna üle ning
lubame, et Kõpu nimi ei kao
kaardilt kuhugi.
Kärt Linder
piirkonnajuht Kõpus

Juhan Liiv on öelnud: „Kes minevikku ei mäleta, see elab
tulevikuta”. Eesti vanasõna aga ütleb: „Kes vana asja meelde
tuletab, sel silm peast välja!”
24. veebruaril sada aastat tagasi kuulutas Eestimaa
Päästekomitee välja iseseisvusmanifesti, sellega sünnitati
Eesti Vabariik – riik, milles me kõik täna elame. See kauge
ja paljuski hoomamatu ajahetk oli meie esivanemate kollektiivse pingutuse tulemus – iseseisev riik, unistuse täitumine,
uutmoodi eneseteadvus. Toonased vastsündinud on tänased
saja-aastased, ainsad elavad seosed ajalooga, aga needsamad
saja-aastased olid kunagi oma vanemate lapsukesed, silmaterakesed, tulevikulootused.
Ma soovin täna rääkida Eesti ajaloost ja sellest, kuidas
meie tänased lapsukesed, silmaterakesed ja tulevikulootused
ehitame riiki järgnevaks sajaks aastaks. Loomulikult loodan,
et selle juures jääb silm mulle pähe.
Eesti on väikeriik, see on riik, mis oma geopoliitilise asukoha tõttu on läbi ajaloo ikka olnud paljude võõrvõimude kohtumispaik. Kahjuks on need kohtumised pea alati lõppenud
eestlastele kurvalt. Sada aastat tagasi, kui kuulutati välja Eesti
Vabariik, ka siis olime ajutiselt okupeeritud sakslaste poolt ja
maailmarevolutsiooni ootuses ründas meid Nõukogude Venemaa. Värske omariiklus andis aga toonastele koolinoortele
tohutu vaimujõu, jõu hakata vastu ja võidelda oma noore riigi
eest. Täna võime öelda, et Eesti võitis – noored võitsid. Teisel
veebruaril 1920 oli Nõukogude Venemaa sunnitud sõlmima
Eesti Vabariigiga rahulepingu ja tunnustama eestlaste omariiklust, järgnevaks napiks paarikümneks aastaks jäi rahu
püsima ja Eestit hakati üles ehitama.
1939 baaside leping ja II maailmasõda tõid Eestisse lugematu arvu Nõukogude Venemaa sõdureid, fabritseeritud
riigipöörde ja nõukogude võimu omavoli meie rahva suhtes.
Eesti okupeeriti ja kisti kommunistide sõjahullusesse, meie
omariikluse hävitamiseks küüditati üle 10 000 inimese Siberisse. See kõik juhtus päriselt. Eestlastel tuli teha raskeid
valikuid – tuli valida pool, tuli otsustada, kuidas taastada ja
säilitada Eesti Vabariik. Kahjuks nagu ikka okupantidega,
ei hoolinud eestlaste riigist ei sakslased ega venelased – ka
teised riigid ei olnud valmis peale II maailmasõda väikse Eesti
eest ohverdama oma poliitilisi ambitsioone ega tunnistama
ajaloolist ülekohut meie suhtes. Eesti Vabariik elas edasi de
facto inimeste südames ja de jure eksiilis, kuni aastani 1991.
Olles 50 aastat NSV Liidu vang, ei saanud Eesti Vabariik
areneda vaba riigina. Ometigi toimus ka nõukogude ajal elu
ja omamoodi areng, mis kõik on tänaseks ajalugu, aga teisalt
ka vundament taasiseseisvumiseks. Oleme vast kuulnud oma
vanemate ja vanavanemate jutte vene-ajast? Mina olen. Kuigi
elu oli mitmeski mõttes raske ja elati täielikus isolatsioonis
muust maailmast, siis leidus selle kõige keskel ka palju rõõmu,
inimlikkust, edulugusid, õnnestumisi ja kõike seda, mida ka
meie tänapäeval oma elus kogeme. Kas pole me tihtilugu
kuulnud oma vanemaid ütlevat, et vanasti oli ikka see või
too parem, maitsvam või õigem? Küllap siis oli, küllap tehti
siis asju niimoodi ja võrrelduna tänapäevaga teisiti – see on
normaalne, sest ka meie jääme mäletama tänast ja meie järeltulijad teevad asju teistmoodi.
Aastast 1991 on Eesti taas iseseisev, elame teadmises ja
lootuses, et nii jääb see järgnevateks sadadeks aastateks. Me
ei saa ajalugu olematuks muuta, kuid saame sellest õppida
ja teha järeldusi. Ajaloosündmuste keskel elanud inimesed
ei mõelnud igapäevaselt, et nad teevad ajalugu, nad elasid
lihtsalt oma elu ja püüdlesid oma järeltulijate nimel parema
tuleviku poole. Ka meie ei mõtle oma igapäevaste toimingute
juures, et teeme ajalugu, kuid ometigi peame me mõistma oma
rolli tuleviku loos, mis on saja aasta pärast taaskord ajalugu.
Me peame mõistma, et tehes täna isiklikke valikuid ja otsuseid,
on need osake rahva ja riigi ajaloost. Me saame oma isikliku
panusega ühiskonda jäädvustada killukese Eesti ajalugu,
mida loevad ja õpivad saja aasta pärast meie järeltulijad.
Me oleme alles noored ja kohe-kohe iseseisvasse ellu astumas – napilt poole aasta pärast hakkame tegema otsuseid
ja langetama valikuid. Kes kuidas, kes läheb edasi õppima,
kes tööle, kes mõlemat korraga. Meil on see õigus ja vabadus, meil on see võimalus. Ja kuigi me tihtipeale peame seda
iseenesest mõistetavaks, siis pidagem meeles, et nii see siiski
ei ole, eestlased on selleks ühiselt palju pingutanud ja ohverdanud. Seetõttu kutsun teid üles viivuks ajaloo üle mõtlema,
ning soovin, et teeksite oma tänased või homsed valikud ja
otsused sellised, et saja aasta pärast võiks minu asemel siin
keegi noormees või neiu pidada
kõne kahesaja aastasest Eesti Vabariigist, mis sündis 24. veebruaril
1918 ja mille ehitamisse meie teiega
märkimisväärse panuse andsime.
Elagu Eesti!
Kevin Ervald
10. klass
FOTO: Leili Kuusk

Märts 2018. Nr 3

14

LAHTISTE USTE PÄEVAD
Olustvere mõisa lina- ja lapikojas
märtsikuu laupäeviti:

3., 10., 17., 24. kell 10–15.

Nipid ja hea nõu rõivaste
värkendamiseks-parendamiseks,
kodutekstiilide kujundamiseks.

TULGE LOOMA!
Aitan parandada rõivaid, teen
kodutekstiile kaltsuvaibast kardinani.

TERE TULEMAST!

Üheks päevaks
kohvikupidajaks
17.–23. juunil toimub juba XXI korda

Suure-Jaani muusikafestival ja selle raames
17. juunil kuuendat korda aiakohvikutepäev.
Eelmiste aastate selle päeva korraldamise ja
nautimise kogemusele tuginedes võin öelda,
et rahulolijad on nii külastajad kui kohvikupidajad.
Et päev oleks sisukas ja maitsete valik
rikkalik, ootame nii linnast kui maalt
kohvikute pidamisest huvitatuid endast
teada andma 22. aprilliks.

ANSAMBEL
VIISER

Info ja registreerimine: Eve Soopa, telefon
5559 8988, e-post eve.soopa@syrgavere.ee.

kell 19

KÕPU KÜLA
TOAS REEDEL
9. MÄRTSIL
PILET 6 eurot

17. märtsil kell 12
Koksvere seltsimajas

EAKATE
KEVADPIDU
Pääse 5 eurot

Söögid-joogid
kohapealt!
Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga kuni 10 000 eurot /ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.

Tel 56 111 900

TÄHISTAME
NAISTEPÄEVA
JA KÜLA TOA
ESIMEST
SÜNNIPÄEVA!
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7. märtsil kell 19

Kontsert

Silvia Ilves (tšello), Age Juurikas (klaver). Kavas Brahms,
Paganini, Prokofjev, Granados.
Pääse 5 eurot, õpilastele ja pensionäridele 3 eurot.

VASTEMÕISA RAHVAMAJAS

16. märtsil kell 19

Suure-Jaani kooli aulas
Rakvere teatri etendus

8. märtsil kell 15
Köleri päev

„See kõik on tema“.

Esietendub H. Salu romaani „Talvepaleest Lubjasaarele” materjalide põhjal valminud põimik
”KODU“
Osades:
Johann Köler – Kristjan Kaarjärv
Köleri ema – Erika Tetsmann
Köleri isa – Tauno Härginen
Taluõuel mängivad lapsed
Luulet ja vahetekste loeb Merike Krämer (Mets)
Muusikaline kujundus Heidi Oja-Kalberg
TASUTA

23. märtsil kell 21
TANTSUÕHTU

ansambliga Mait & Margus Bänd
(Grand Prix võitja 2017. aasta Viljandimaa
bändide päeval)
Vaheaegadel üllatused ja loosimine
Pääse 6.50 eurot
Info ja laudade broneerimine 526 4590 (Rein)

3. aprillil kell 19
TEATRIÕHTU

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 eurot, sooduspilet 13 eurot (õpilased, pensionärid,
ISIC, ITIC). Piletid müügil Suure-Jaani kultuurimajas.

22. märtsil kell 18

23. märtsil kell 21.00-01.00
KÕPUS KÜLA TOAS

16+
DJ RAUNO MÄRKS EHK VOLTS ISIKLIKULT
AVATUD BAAR.
Pilet eelmüügist 8.-,

Peaosas Helgi Sallo
Pääse 16 eurot/14 eurot
Info ja kohtade broneerimine 526 4590 (Rein)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku

Kõpu Peetri kogudus
Jeesus Kristus ütleb: „See on lõpetatud!“ Jh 19:30
T, 6. märts kell 12
Külatund Puiatu raamatukogus – reisimuljeid Dubaist
T, 27. märts kell 12
Vaikse Nädala külatund Puiatu raamatukogus
Kirikutund Kõpu hooldekodus
N, 29. märts kell 18
Suure neljapäeva armulauaga õhtupalvus
R, 30. märts kell 11
Suure reede liturgiline jumalateenistus
P, 1. aprill kell 11
I ülestõusmispüha armulauaga jumalateenistus
Koosviibimine ja kohvilaud, värvitud munad kaasa!
Armulauaga jumalateenistused igal pühapäeval kell 11
Koguduse õpetaja on Hedi Vilumaa: tel 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, Põhja-Sakala
vald, 71201 Viljandimaa

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku

Suure-Jaani kogudus

Jeesus Kristus ütleb: „See on lõpetatud!“ Jh 19:30
N, 29. märts kell 18
Suure neljapäeva armulauaga õhtupalvus
R, 30. märts kell 14
Suure reede liturgiline jumalateenistus
Armulauaga jumalateenistused igal pühapäeval kell 14
Kiriklike talituste, hingehoiu ja koguduse info:
EELK Suure-Jaani koguduse hooldajaõpetaja Hedi Vilumaa –
tel 5348 5573, hedi.vilumaa@eelk.ee
Viljandi praostkonna vikaarõpetaja Kristi Sääsk, tel 520 0353.
Koguduse juhatuse esimees on Jüri Mikkor, tel 5661 8436.
EELK Suure-Jaani kogudus, Köleri 1,
Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa

„Kodumaine viis“.

Kontsert on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünniaastapäevale. Esinevad Viljandi Noorte Sümfooniaorkestri koor
Maarika Reimandi juhatusel, Viljandi muusikakooli õpilased, külalisena Emily Ruus, klaveril Kristi Kärmas ja Aare
Külama. Vestleb Maret Tomson. Pääse 2 eurot.

Kohapeal 12 eurot.

24. märtsil kell 16

Info ja eelmüük: tel 559 65 850,

60+ õdusa õhtupooliku

tel 555 94 181

KEVADBALL.

Vana Baskini teatri tragikomöödia

ÖÖKUNINGANNA

Kontsertsarja „Salong ja muusika“
kontsert

Kõo raamatukogu päevakeskuses

märtsil kell 12–18

NAISTEPÄEVA
KOHVIK

Soolased suupisted,
magusad küpsetised.

Arveldamine sularahas.

Suure-Jaani Raamatukogu kuulutab välja konkursi

RAAMATUKOGUHOIDJA
ametikoha täitmiseks

Tööülesanded: Lugejateenindus: päringutele vastamine,
lugejate abistamine/juhendamine, lastele ja noortele
raamatukogutundide, kirjandusürituste, -näituste algatamine ja läbiviimine, töö raamatufondiga.
Omalt poolt pakume: Mitmekülgset ja huvitavat tööd,
kaasaegset töökeskkonda, enesetäiendamise võimalusi,
väärtuslikke kogemusi.
Nõuded kandidaadile
Haridustase: Rakenduskõrgharidus
Arvutikasutus: Kesktase
Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus, rõõmsameelsus ja
positiivne suhtumine, korrektsus ja vastutustunne,
algatusvõime ja iseseisvus.
Kasuks tuleb: huvi kirjanduse vastu ja suur lugemus,
laste ja noortega töötamise kogemus, loomingulisus,
projektitöö kogemus.
Töökoha andmed
Töökoha asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald,
Viljandi maakond
Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel
Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööaeg: täistööaeg, E-R, L (graafiku alusel)
Kandideerimise info: Kandideerimise dokumendid
palume saata e-posti aadressil: viivika.lepp@suure-jaani.
ee või postiaadressil: Ilmatari 9, Suure-Jaani, PõhjaSakala vald, 71503 Viljandimaa hiljemalt 15. märtsil kella
16.00-ks.
Vajalikud dokumendid: motivatsioonikiri, CV ja sooviavaldus.
Kontaktisik: Viivika Lepp, telefon 5341 7071

Esineb simmanitantsurühm „Hilised õied“. Riietus vastavalt
temaatikale. Lauake, kata end! Tule ise ja võta sõber kaasa! Osalustasu 3 eurot. Korraldaja Meelespea klubi. Info
tel 515 4013.

29. märtsil kell 18

Teatri ühiskülastus Ugala teatrisse
„Hipide revolutsioon“.
31. märtsil kell 16

Kondase kohvik Kondase majas.
Sinise saali lühtri avamine.
9. aprillil kell 19

Üle valla mälumängusarja
III voor.
Osalema on oodatud kõik Suure-Jaani vallas elavad ja
töötavad inimesed: külade, asutuste, firmade, klubide,
seltside, sõpruskondade, perede võistkonnad.
Eelregistreerimine kuni 6. aprillini e-posti aadressil:
aire@suure-jaani.ee

Kõik sündmused toimuvad Kondase majas, kui toimumiskohana pole märgitud muud kohta
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Õnnitleme märtsikuu sünnipäevalapsi!

OÜ HERTLANG
Ehitus- ja
renoveerimistööd,
elektritööd

hertlang01@gmail.com

5645 8425

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

JAAN PRIIVITS
VILMA MANKIN
MARIE SÄRG
ANETE LILLEMAA
ENDEL PEDANIK
ELLEN VILMS
LINDA PÕLDES
LEIDA KÄRNER
VALVE JÜRINDI
MILVI KIRSIPUU
RAISSA PAJO
ELMAR KUKK
REGINA PUUSEPP
LINDA LIBE
VAIKE TULTS
MATS ÕUNAP
MAIA ÕUNPUU
ANNA KÕLI
HILJA SALUSTE
MARIA TSÕMBALOVA
LEILI KAHU
MAIMU TEPPER
LEIDA-ROSALIE KUKK
MILVI TOOMIK
MAI PRUUS
PAUL HIIR
SALME UUSNA
LEHTE OTT
AADU TOMSON
EVI-MARE TOOBAL
VALVE SAAREMÄE
SILVI RUUS
MAIE-LEHTI FELDMANN
HELGA KOLK
AINO REINARU

08.03.1922
08.03.1925
25.03.1926
24.03.1927
07.03.1928
14.03.1928
18.03.1928
18.03.1928
29.03.1928
12.03.1929
18.03.1930
24.03.1930
11.03.1931
08.03.1932
08.03.1933
11.03.1933
25.03.1933
29.03.1933
02.03.1934
08.03.1934
09.03.1934
13.03.1934
16.03.1934
17.03.1934
29.03.1934
23.03.1935
30.03.1935
01.03.1936
01.03.1936
03.03.1936
10.03.1936
17.03.1936
17.03.1936
22.03.1936
24.03.1937

96
93
92
91
90
90
90
90
90
89
88
88
87
86
85
85
85
85
84
84
84
84
84
84
84
83
83
82
82
82
82
82
82
82
81

ELLE JAESKI
ARVI PUSKAR
LAINE-HELJA REINART
HELVE KÄÄR
IRENE RAUDAVA
MAIE LABI
LUULE TREIER
MAI KALLAK
HELLE VEERMETS
EEVI ROSSMANN
EVALD KRUUSOJA
JAAN KIVISILD
LEMBIT KOLK
JÜRI KÕRGE
ALEKSANDER LOMP
VIIA MUTLI
MARET JÜRNA
RÜNNO JOHANSON
ULLY HANSEN
AINO RAUTSON
ÜLO GRÜNBAUM
ANTS SAULEP
HILI SEPP
ALEKSANDER OLBRI
HELLE LOIGU
SERGEI VAAREND
IMRE LAAS
JUTA VAINURA
INGE KRASNIKOV
JOHANNES HANDSMITT
ALDO KASE
INGE ANT

26.03.1937
27.03.1937
31.03.1937
06.03.1938
11.03.1938
15.03.1938
22.03.1938
30.03.1938
02.03.1943
06.03.1943
07.03.1943
13.03.1943
17.03.1943
27.03.1943
27.03.1943
02.03.1948
03.03.1948
08.03.1948
12.03.1948
14.03.1948
15.03.1948
16.03.1948
23.03.1948
28.03.1948
01.03.1953
06.03.1953
14.03.1953
18.03.1953
19.03.1953
21.03.1953
28.03.1953
31.03.1953

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

TNP Konsultatsioonid OÜ pakub osalise tööajaga tööd
(6 tundi nädalas) kooliõele Kirivere Koolis.
Nõudmised: Terviseameti registreering, töökogemus,
arvuti kasutamise oskus.
Pakume erialast täiendkoolitust. Sõidukulud kompenseeritakse.
Tööle asumise aeg: aprill 2018.
Lisainfo telefonil: +372 5560 2892;
e-mail: tnp.konsultatsioonid@gmail.com.

Mälestame
Kalev Teever

Silvia Kotsar

Mesinduse ABC kursused

Õnnitleme
lapse sünni
puhul!

algavad Viljandis 9. märtsil 2018 kell 16.
Täpsem info www.mesinikeliit.ee või telefonil
502 9006.
Kursused on tasulised, kuid tulumaksu tasumise
soodustusega.

14.08.1946 – 30.01.2018

01.05.1926 – 17.02.2018

Eva Rõuk

Mati Tuisk

Annika Mägil ja Andres Rebasel Loopre külast
sündis tütar Kertu Elisabet Rebane

Anne Ibrus

Merit Klettenbergil ja Gert-Kalvin Kreegil
Navesti külast sündis poeg Bennet Kreek

22.05.1948 – 06.02.2018

Helju Nikker

20.03.1963 – 19.02.2018

12.02.1935 – 06.02.2018

10.02.1946 – 21.02.2018

Milvi Pall

Silvi Talvistu

19.04.1936 – 06.02.2018

29.10.1942 – 23.02.2016

Silvia Peips

Evert Kralle

22.07.1945 – 12.02.2018

Mari Peterson

21.09.1938 – 13.02.2018

11.06.1949 – 23.02.2018

AINO KOORT

14.06.1933 – 28.02.2018

Aita Roosalu

28.12.1939 – 13.02.2018

LEOLE
Jaanuar 2018, nr 1 (214)

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

Helle Mändlal ja Janno Uljasel Metskülast
sündis poeg Henri Uljas
Annika Toomikul ja Ivo Kapil Võivaku külast
sündis tütar Desiré Kapp
Kristi ja Aareld Lipsul Ilbaku külast sündis
tütar Anette

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

EML on Töötukassa koolituskaardi partner.

KUULUTUSED
Amendero OÜ valmistab salvkaeve aastaringselt, rajab kanalija veetrasse, paigaldab septikuid. Tel 5620 2420, kaevud@
amendero.eu.
Puurkaevude rajamine ja puhastamine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus.
Maaküttesüsteemide rajamine. Tel 502 1279, 5269604, puurkaevumeistrid.ee.
Märg lõhutud lepp – 30 €/ruum, kuiv lõhutud lepp – 42 €/ruum,
kuiv lepp 30 cm – 2,20 €/võrk, kuiv kask 30 cm – 2,60 €/võrk.
Telefon 5373 2282.
Ostan lehtpuuraiet, 3m küttepuid, hakkematerjali. Tasumine
koheselt! 527 5868, brujo.info@gmail.com.

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 €

