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O

n aprill – aastal 2018.
Kuigi kevad on käes ning lindude hääled õues
muutuvad aina valjemaks, ei taha öised külmad järele
anda. Märtsi ja sealhulgas ka mõned kevade alguse ööd olid
külmemad kui detsembriööd ja isegi enamus jaanuarikuu
öödest. Ka tihedad lumesajud ja lagedatel teelõikudel tuiskav lumi ei kadunud koos kevade saabumisega. Lumest
paljaks sulanud peenralappidel õitsevad aga juba vähemalt
nädalapäevad esimesed kevadlilled: lumikellukesed, krookused, märtsikellukesed. Vaid paari sentimeetri pikkused
varrekesed ja – õied! Päevasel päikesel on väge.
Mõned päevad tagasi postkasti potsatanud Äripäeva
uudiskirjas oli pealkiri „Kuidas sitapeadega toime tulla”. Ja
ongi nii – otse ning ilustamata – öeldud? Stanfordi ülikooli
juhtimisprofessori Robert I. Suttoni eelmisel aastal ilmunud raamatu „The Asshole Survival Guide” eesti keelseks
tõlkeks oli „Kuidas mölakatega toime tulla”. Kas sellest, et
raamatust sai juba enne ilmumist menuk, võib järeldada,
et mölakate ja sitapeadega kimpus olijaid on palju? Et on
päris palju neid, kes tunnevad end kas tööl või eraelus alandatuna, mõnitatuna, manipuleerituna, omakasupüüdlikult
ära kasutatuna? Postkastipotsatuses lingi „Loe edasi” klikkimise järel jäi silma uhke nimega reegel – Da Vinci reegel:
„On palju lihtsam vastu panna alguses kui lõpus”. „Kui sa
kohtud inimesega – tööl või eraelus – kes tundub olevat
esmaklassiline sitapea, siis mõistlikum on kohe eemale
astuda, mitte jääda lootma, et „ehk ta muutub”.” Jah, nii on
vist tõesti kõige mõistlikum käituda – et kõrvus kumiseks
ansambli Sõpruse Puiestee solisti
Allan Vainola hääl:
„ma olen õnnelik, et inimesed
on nii ilusad ja head
ja on nii tore elada siin imeimelises ilmas
kus lihtsalt ei saa teisiti kui
rõõmustama peab”.
Kaunist kevadet ja kohtumisi
paljude ilusate ning heade inimestega meile kõigile!

Erki Sepp, Kärt Kaljaspolik, Ele Millistfer, Helgi Linnas, Silver Kaljula ja Anneli Kundla.

FOTO: Leili Kuusk

Põhja-Sakala valla kultuuripreemiad 2017
Vastemõisa rahvamajas
Põhja-Sakala valla isetegevuslaste kontsert-peol “Seltsis on segasem” anti üle
Põhja-Sakala valla kultuuripreemiad.
2017. aasta kultuuripreemiad pälvisid:
Anneli Kundla – SuureJaani muusikafestivali peakorraldaja aastatel 2008–2012
ja 2015–2017;
Peep Maasik ja Silver
Kaljula – suvelavastuse
„Lembitu – kuningas ilma
kuningriigita“ lavastaja ja
produtsent;

Jüri Turjakas ja Maret
Lina – võistlusklassis Seenior
3 Kümne Tantsu turniiril
meistritiitli saanud ja karikavõistluste etappidel edukalt
esinenud võistlustantsupaar;
Ele Millistfer, Kärt Kaljaspolik, Erki Sepp ja Themuri Sulamanidze – SuureJaani muusikastuudio õpetajad, kelle õpilased esinesid
edukalt rahvusvahelisel
lauluvõistlusel „Space 2017“.
Kultuurielutöö preemia
pälvis pikaaegne rahvatantsujuht ja kultuurielu eestvedaja Helgi Linnas.

Helgi Linnas on Sürgavere
mail elanud aastast 1966.
Algul oli ta koolis huvijuht
ja õpetaja, hiljem raamatukoguhoidja ja kultuurimaja
juhataja. Ta oli eestvedajaks
paljudele lastele põnevate
ürituste korraldamisel. Aastani 1983 oli ta naisrahvatantsurühma tantsija, edaspidi
juba juhendaja. Rahvatantsu
ilust sai osa pea kogu koolipere. Rõõmu tehtust kogeti
valla, maakonna ning vabariigi tantsu- ja laulupidudel.
Helgi käe all on tegutsenud nii lasterühmad, neiud,

naised, segarühmad kui
võimlejad.
Helgi Linnase kandidatuuri esitajad kirjutasid, et
teda iseloomustab mõtteerksus, positiivne ellusuhtumine
ja hea suhtlemisoskus, mis
aitab kaasa nii laste, täiskasvanute kui ka eakatega
töötamisel. Helgi on olnud
küla kultuurielu eestvedaja, rahvakultuurihoidja ja
edasikandja, kes praegugi
ürituste korraldamisel oma
abikäe ulatab.
Leili Kuusk

LEILI KUUSK
avalike suhete spetsialist

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

Põhja-Sakala Vallavalitsuse tänukirja pikaaegse töö eest Vastemõisa rahvamaja juhatajana ja seoses 60. sünnipäevaga
pälvis Rein Luup. Tunnustus anti üle Vastemõisas isetegevuslaste kontsert-peol. Rein ei olnud kontserdi ühe vedaja rollis
vist päris traditsioonilise väljanägemisega, aga loodetavasti siiski enamikule äratuntav.
FOTOD: Leili Kuusk

„Köleri kaabu” leidis omaniku

28. märtsil tõi omaniku esindaja vallavanem Tõnu Aavasalu SuureJaani tervise- ja külastuskeskuselt alla sarikapärja ja lunastas selle
ehitajatelt. FOTO: Marko Reimann

Vastemõisa rahvamajas toimunud Köleri päeval andsid
Aate-Heli Õun ja Linda Köhler
üle selle-aastase „Köleri kaabu“, mille pälvis Vastemõisa
kooli 6. klassi tüdruk Sindra
Kabanen.
Näituse töödest märgiti ära
ka Mikk Sireni, Janar Aidi ja
Anelli Elgase tööd.
Köleri päeval mängis Vastemõisa näitetrupp esimest korda
Erika Tetsmanni näidendit
Kölerist „Kodu“.
Käesoleval aastal möödus
Johann Köleri sünnist 192
aastat.
Leili Kuusk

Sindra Kabanen.

Hetk lavastusest.

FOTOD: Leili Kuusk
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Põhja-Sakala Vallavolikogus
29.03.2018

Kuulati AS Silikaat Grupp esindaja Jaak Saarniidu
ja AS Silikaat Kinnisvara esindaja Andrus Kõre ettekannet kortermaja programmi taotluse esitamiseks;
kuulati SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse juhataja Marika Tirmaste, Pilistvere hooldekodu juhataja
Elle Leisi ja Kõpu hooldekodu juhataja Malle Vaheri
ülevaadet asutuste tegevusest;
kehtestati Põhja-Sakala valla põhimäärus;
loeti teist korda Põhja-Sakala Vallavalitsuse töökorda;
loeti teist korda Põhja-Sakala Vallavolikogu töökorda;
loeti esimest korda hoolduse seadmise, hooldaja
määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise korda;
võeti vastu Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamise ja lähteülesande
kehtestamise otsus;

loeti esimest korda arengukavade ja eelarvestrateegia
koostamise korda;
võeti vastu raieloa väljaandmise kord, mis kehtib
Suure-Jaani ja Võhma linnades ning Kõpu ja Olustvere
alevikes;
tunnistati kehtetuks Kõpu Vallavolikogu 22.09.2008
määrus nr 8 „Projektides osalemise ja projektijuhtide
tasustamise kord“;
loeti esimest korda keskkonnaalaste küsimuste lahendamise volitamise eelnõud;
kehtestati Põhja-Sakala valla teedel tolmutõrje läbiviimise kord, mille alusel tuleb kinnistu omanikel
tolmutõrjetööde teostamise soovi korral esitada vallavalitsusele kirjalik avaldus 1. maiks käesoleval aastal;
kuulati ülevaadet valla ühistranspordi korraldusest;
kinnitati Põhja-Sakala Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaan.

Teated

Muudatused vallavolikogu
koosseisus
Põhja-Sakala vallavolikogu liikmete hulgas toimus 27. märtsil muudatus. Tõnu Kiviloo esitas
valla valimiskomisjonile 24.03.2018 avalduse
sooviga peatada tema volikogu liikme volitused
kuni kolmeks kuuks. Eesti Reformierakonna nimekirja esimene asendusliige Romeo Mukk on
Põhja-Sakala vallavolikogu 22.02.2018 otsusega nr
39 kinnitatud Põhja-Sakala vallavalitsuse liikmeks
ning tema asendusliikme volitused on peatunud.
Volikogu liikmeks määrati Eesti Reformierakonna
nimekirja järgmine asendusliige Kalev Sengbusch.
Veronika Ling
vallasekretär

Põhja-Sakala Vallavalitsuses
01.03.2018
Otsustati tasuda MTÜ-le Maarja Kukumägi Moe- ja Tantsukool FACE Moe- ja Tantsukoolis toimuvate treeningute kohamaksumusest ja Maerobic OÜ-le endise Suure-Jaani valla
laste tantsutreeningute kuludest 12 eurot kuus lapse kohta
tagasiulatuvalt 01.01.–12.06.2018 igakuiselt esitatud arve
alusel. Endiste Kõo ja Kõpu valdade territooriumil elavate
laste huvihariduskulude tasumine otsustatakse peale seda,
kui vallavolikogu kehtestab ühtse korra huviharidusteenuse
eest tasumiseks;
korraldada avatud menetlusega riigihange „Elektrienergia
ostmine Põhja-Sakala valla tarbimiskohtadele“; moodustada
hankemenetluse toimingute läbiviimiseks komisjon, volitada
komisjoni avama esitatud pakkumusi, kontrollima pakkujate
kvalifikatsiooni, pakkumuste vastavust alusdokumentides
esitatud tingimustele, vajaduse ilmnedes pidama ettevõtjatega läbirääkimisi ja muutma alusdokumente, hindama
pakkumusi ja tegema ettepanekuid hankega seotud otsuste
tegemiseks; komisjonil esitada vallavalitsusele hanke otsuste
kinnitamiseks korralduse eelnõu; kinnitada riigihanke alusdokumendid;
anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks kahele jäätmevaldajale;
nimetada vallavalitsuse esindajana Viljandimaa Omavalitsuste Liidu juures oleva rahvatervise komisjoni liikmeks
sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja;
kinnitada Võhma Päevakeskuse struktuur ja koosseis;
lükata edasi hooldusel olevate kodanike taskuraha suuruse
määramise arutelu;
anda sotsiaaltööspetsialistile Aigi Pihlakule volitused valla
eestkostetava täisealise isiku esindamiseks;
pikendada ühe isiku sotsiaaleluruumi üürilepingut kuni
5 aastaks;
esitada kohtule avaldus täisealise isiku üle eestkoste seadmiseks;
osutada koduteenuseid ühele isikule;
maksta valla eelarvest ühekordset toetust 14 isikule kogusummas 1095 eurot; küttetoetust ühele isikule kogusummas
100 eurot; toetust prilliklaaside kompenseerimiseks kolmele
lapsele kogusummas 268 eurot; maksta õppeaasta lõpuni
toetust hariduse omandamiseks ühele lapsele kogusummas
360 eurot; maksta muud täiendavat toetust kahele isikule;
mitte maksta toetust sotsiaalkomisjoni ettepanekute alusel
neljale isikule;
lõpetada koduteenuse osutamine ühele isikule;
kinnitada hoolekandeteenusele suunamise ja rahastamise
taotluse vorm;
nimetada valla liikmeõigusi teostavateks isikuteks: MTÜ
Rohelise Jõemaa Koostöökogu – Kõpu piirkonnajuht ja
keskkonnaspetsialist Kärt Linder; tema asendajaks arendusja hankespetsialist Tiiu Umal; MTÜ Võrtsjärve Ühendus –
majandus- ja rahandusosakonna juhataja Kalevi Kaur; tema
asendajaks Kõo piirkonnajuht Tarmo Riisk;
lükata edasi spordipreemiate kandidaatide esitamise väljakuulutamise arutelu;
määrata Nuutre külas Järve-Allika kinnistule ja Tääksi külas
Lagendiku kinnistule eramu ning Vastemõisa külas VanaSöödi kinnistule kasvuhoone ehitusprojekti koostamiseks
vajalikud projekteerimistingimused;
lubada Võhma linnas Niidu tn 2 kinnistule üksikelamu
püstitamine projekteerimistingimuste alusel;
anda välja vallavalitsuse tänukiri Helve Käärile väga pikaaegse töötamise eest Tääksi koolis ja seoses 80. sünnipäevaga;
toetada Kõpu Pizzafesti korraldamise jätkamiseks Leaderi
projekti esitamist ja anda vajadusel kaaskiri omaosaluse
tasumise kohta;
eraldada tegevusalalt Seltsitegevus ühekordset toetust 1000
eurot MTÜ-le Tääksi spordiakadeemia sisehalli ettevalmistavate tööde kulude katteks.

06.03.2018
Otsustati anda välja vallavalitsuse tänukiri Rein Luubile
seoses pikaajalise tööga Vastemõisa rahvamaja juhatajana
ja 60. sünnipäevaga;
sulgeda Võhma lasteaed Mänguveski suveperioodil 25.06.–
29.07.2018 töötajate puhkusteks;
määrata sügava puudega isikule hooldaja ja maksta hooldamise eest hooldajatoetust;
kooskõlastada puurkaevu rajamise asukoht Lõhavere küla,
Roometi;
anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks ühele jäätmevaldajale;
määrata valitseva mõju all olevate üksuste (AS Suure-Jaani
Haldus, OÜ Kõpu Majandus, Võhma ELKO AS, SA Lõhavere
Ravi- ja Hooldekeskus) 2017. a aastaaruande koos audiitori
järeldusotsusega esitamise tähtajaks 29. märts 2018;
eraldada tegevusalalt Sport 300 eurot Kätlin Tõllassonile
osalemiseks Euroopa talvisel heitjate karikavõistlusel Portugalis ja 115 eurot Andrus Tulbile tema poja Ardo Tulbi
osalemiseks Valencia FC jalgpallilaagris Viljandis;
kinnitada vallavalitsuse osakondade, tegevusalade ja valla
hallatavate asutuste 2018. aasta alaeelarvete tulude ja kulude
jaotused majandusliku sisu järgi;
võtta Kõpu sotsiaalteenuste teema teadmiseks;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada kasutusluba Metskülas Tupe kinnistul üksikelamu kasutusele
võtmiseks;
eraldada noorte sporditegevuseks toetust perioodil 01.01.–
30.09.2018 MTÜ-le Spordiklubi Tääksi 8100 eurot 75 lapse
eest ja MTÜ-le Spordiklubi Suure-Jaani United 8532 eurot
79 lapse eest.
13.03.2018
Otsustati eraldada ühele isikule sotsiaalpinnana 1 tuba
korterist 5 aastaks;
jaotada Võhma Kooli õpilaskodu inventar direktori Kristel
Vahtra ettepaneku alusel sotsiaaltoetusteks ja valla teistele
asutustele kasutamiseks ning kanda inventar raamatupidamisarvestusest maha;
osutada tugiisikuteenust ühele isikule;
anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks kahele jäätmevaldajale;
erastada Jaska külas asuv maaüksus piirinaabritele;
anda nõusolek Epler & Lorenz AS-le vee erikasutusloa
taotlemiseks Suure-Jaani jäätmejaamas tekkiva sadevee
suublasse juhtimiseks;
määrata Jaska külas asuva Punase kinnistu jagamisel
moodustatud uute katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed;
määrata riigi omandisse jäetavatele maaüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Kõpu alevikus Kolmnurga maaüksus
ja Kastani maaüksus; Supsi külas Männassoni maaüksus;
määrata Võhma linnas Niidu tn 2 kinnistule üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
sõlmida üürileping munitsipaalkorteri üürimiseks;
tutvuti volikogule esitatavate eelnõudega ning otsustati
saata need volikogule vastu võtmiseks.
27.03.2018
Otsustati anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud
jäätmeveo tingimuste muutmiseks neljale jäätmevaldajale
viies jäätmetekkekohas;
muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 06.02.2018 korralduse nr
98 „Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse
jagamisel“ punkti 1.3 ja sõnastada see järgmisel kujul: „1.3
Löövi, koha-aadress: Löövi, Punaküla, Põhja-Sakala vald,
Viljandi maakond; sihtotstarve 100% elamumaa (001;E)“;

määrata Ivaski külas asuva Meri katastriüksuse sihtotstarbeks 100% maatulundusmaa;
korraldada avalikud suulised enampakkumised Võhma
linnas Kalevi tn 6-59 (alghind 1000 €) ja Veski tn 9-33 (alghind
2500 €) ning Serukülas asuva hoonestatud Vahtra kinnistu
(alghind 200 €) võõrandamiseks; kinnitada enampakkumiste
osavõtumaksuks 65 € ja tagatisrahaks 10% alghinnast, sammuks 100 € ja selle täisarvkordsed;
moodustada XXI Suure-Jaani Muusikafestivali korraldustoimkond koosseisus: peakorraldaja Priit Toobal; korraldajad: Aire Levand, Tiina Randaru, Merike Saaremets, Viivika
Lepp; Leili Kuusk – avalikud suhted, turundus, kodulehe
haldamine; Margus Elizarov – transpordimeeskonna töö korraldaja; Eda Nodapera – toitlustamine; Aili Adamson – piletimüügi korraldaja; Eve Soopa – kohvikute päeva korraldaja;
kutsuda korralduse jõustumisest tagasi OÜ Kõpu Majandus juhatuse liige Andres Laur ja nimetada korralduse
jõustumisest üheks aastaks OÜ Kõpu Majandus juhatuse
liikmeks Kalevi Kaur;
kinnitada Põhja-Sakala valla kriisikomisjoni põhimäärus;
eraldada tegevusalalt 10402 „Perekondade ja laste kaitse“
OÜ-le Elductum kauplusauto kulude katteks 2018. aastal
1800 eurot; raha makstakse osaühingule välja igakuiselt
esitatud arvete alusel 150 eurot kuus tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018;
maksta valla eelarvest hooldekodus ööpäevaringsel üldhooldusteenusel viibivate kolme isiku hoolduskulude puudujääv osa igakuuliselt hoolekandeteenuse osutaja esitatud
arve alusel kuni 31.12.2018;
kinnitada vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanek ja mitte
maksta valla eelarvest toetust ühele isikule;
esitada kohtule avaldus täisealise isiku üle ajutise eestkoste
seadmiseks;
anda nõusolek OÜ-le Tilts Eesti Filiaal (registrikood
10074620) vee erikasutusloa taotlemiseks Vanaveski külas
Vanaveski silla remondi, paisutuse likvideerimise ja jõesängi
korrastamise käigus tahkete ainete uputamiseks, veekogu
süvendamiseks ja veekogu põhja pinnase paigaldamiseks
ajutiste tammide ehitamisel ja uue jõepõhja kujundamisel;
kinnitada Põhja-Sakala valla 2018. aasta hankeplaan;
anda nõusolek projektlaagrite korraldamiseks: MTÜ Olelukoe „Olelukoe laagrid“ 23.06.–15.08.2018 Lahmuse koolis ja
MTÜ Tsirkusestuudio Folie „Tsirkuselaager“ 5.–12.08.2018
Suure-Jaani koolis;
anda välja vallavalitsuse tänukiri Memmeklubi Krõõt
eestvedajale Luule Lippusele kogukonnas südamega tehtud
pikaajalise töö eest ja seoses 80. sünnipäevaga;
kuulati vallavanema ülevaadet korraldatud personalikonkurssidest;
nimetada Võhma linna Kalevi tn 4 korteriühistus valla
liikmeõigusi teostavaks isikuks Kõo piirkonnajuht Tarmo
Riisk ning volitada teda valla nimel osalema ja hääletama
korteriühistu üldkoosolekutel ja korduskoosolekutel;
kinnitada Kõidama lasteaia Traksik alaeelarve;
kinnitada 2018. aastal endise Suure-Jaani valla mittetulundusühingute tegevustoetuse ülemmäära suuruseks 400 eurot;
alla 15 liikmega ühingutele 200 eurot;
lubada majandus- ja rahandusosakonnal väljastada ehitusluba Nuutre külas Järve-Allika kinnistule üksikelamu
püstitamiseks ja kasutusluba Olustvere alevikus Päikese tn
5 kinnistul laiendatud Olustvere kaupluse hoone kasutusele
võtmiseks;
määrata Pärakülas Ruusi tee 12 kinnistule PVC halli ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
tasuda MTÜ-le Iluuisutamisklubi Tartu/Tartu Uisukool laste treeningute kuludest 12 eurot kuus lapse kohta tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018 kuni 12. juunini 2018 nelja lapse eest.
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Kui lukk pikanäpumeest ei peata,
tuleb appi kavalus
Mida aeg edasi, seda enam
panustavad inimesed erinevate turvaseadmete ja lukkude abil oma vara kaitsmisse,
kuid ikka tuleb ette, et varga
jõud on tabast üle käinud
ja hinnaline kraam läinud.
Mida saame kaitseks varguste eest veel ära teha?
Lähenemas on aktiivne
suvitus- ja ehitusperiood
ning nii mõnedki on planeerinud toimetada suvilas
aiatöid tehes või hoopistükkis ehitades. Pakuvad ju
need tegevused omamoodi
võimalust eneseteostuseks ja
rahustavad ka meelt. Ja kuna
kehva lõpptulemusega ükski
peremees rahule ei jää, siis on
tööde õnnestumiseks sageli
vaja investeerida ka kvaliteetsetesse töövahenditesse, mis
aga ühe pikanäpumehe jaoks
ihaldatud saak kipub olema.
Seepärast ei tohiks korralik peremees suures töötuhinas lasta valvsusel uinuda.
On ju teada, et päeva lõppedes pannakse tööriist tagasi
harjumuspärasesse paika,
kuid pole saladus, et suvilad

ja ehitusjärgus hooned on kohad, kus omanik pidevalt kohal ei viibi. Seega jäävad hinnalised esemed mõnda aega
omapäi ja seda on varmad ära
kasutama pikanäpumehed,
kes kipuvad aktiveeruma just
enne jaanipäeva ja varasuvel.
Kindlasti ei ole lõhutud
lukud ja kadunud vara see
pilt, mida keegi oma valdustes näha sooviks, ja et
seda ei juhtuks, saame ise nii
mõndagi ära teha. Viimastel
aastatel on politsei täheldanud, et sarnaselt hinnalistele
tööriistadele on hakatud
panustama ka mitmesugustesse valveseadmetesse, mis
on igati tervitatav tegevus,
ja mis nii mõnegi varga oma
kavatsused ümber hindama
on pannud.
Küll aga leidub ka selliseid
pikanäpumehi, keda ei takista ei kaamera, valgustid ega
ka kõige tugevam lukk, mis
tekitab küsimuse – kuidas siis
selliseid tegelasi takistada,
kui oma vara kaitsmiseks on
tehtud pea kõik võimalik?
Politsei kogemusest nähtub,

et varas tegutseb paljuski
harjumuspäraselt ja tüüpsituatsioonidest lähtuvalt, mistõttu soovitame ette mõelda
ka oma vara paigutamisel ja
töövõitudest info jagamisel.
Politsei soovitab suvilas
või pooleli oleval ehitusel
hoida asju mitte tavapäraselt
traditsioonilistes kohtades,
vaid valida selleks mõni muu
panipaik. Mõelda võiks ajutisele ja ehk ka mõneti ebatraditsioonilisele hoiukohale või
miks mitte ka peidikule, mille
asukoht on teada vaid omanikule. Vargal on üldjuhul tuli
takus ja aega saagi otsimiseks
napib – tema hakkab asja otsima tavapärastest kohtadest
või on tal tõepoolest olemas
varasem eelinfo sellest, kus
asjad paiknevad.
Viimasel juhul oleks tark
mõtiskleda, kas igat abiks
võetud töömeest saab usaldada teadmisega oma hinnaliste
asjade paiknemisest majapidamises. Ütleb ju vanasõnagi
– usalda, aga kontrolli. Samuti tasub tõsiselt mõelda, kas
igast oma saavutusest ja ees-

märgi täitmisest suvilas või
majaehitusel peaks kuulutama koos lisatud fotomaterjaliga sotsiaalmeedias. Ka see
on üks koht, kuis pahalased
infot kavandatavate varguste
osas hangivad. Ärme tee seda
neile lihtsamaks.
Selgelt on tülikas igal korral suuri ja raskemaid tööriistu endaga kaasas kanda,
kuid väiksemate ja hinnaliste
töövahendite puhul oleks
tark kaaluda ka seda varianti.
Nii nagu see ikka kipub
olema, siis käib varaomanike
ja vargapoiste vahel igikestev
võitlus ja sageli saabki määravaks, kui osavalt end teineteise rolli asetada osatakse.
Politsei soovitus on siinkohal
lihtne – kunagi ei saa oma
vara suhtes liiga hoolikas olla
ja et soetatud esemed rõõmu
pikemaks ajaks pakuks, neisse niimoodi suhtuda tulekski
– hoole ja hoolikusega.
Silver Simuste
piirkonnapolitseinik

Olustvere Põhikool
võtab konkursi korras tööle

logopeed-eripedagoogi (0,5 kohta).

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 9. aprill kuni
11. juuni 2018
EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatava
toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv
juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Programm on suunatud hajaasustusega
piirkondadele. Projektide teostumisse panustavad
võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Täpsem info programmi
tingimuste kohta ning taotlemiseks ja aruandluseks
vajalikud vormid leiab aadressil: https://www.eas.
ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblockTaotlejale.
Taotlus tuleb esitada allkirjastatuna paberil PõhjaSakala vallavalitsuse kantseleisse aadressil Lembitu
pst 42 Suure-Jaani või digitaalselt aadressile pohjasakala@pohja-sakala.ee. Taotlusi võetakse vastu
9. aprillist kuni 11. juunini 2018.
Põhja-Sakala vallas on hajaasustuse programmi
kontaktisikuks arendus- ja hankespetsialist
Tiiu Umal tel 5342 0340, tiiu@pohja-sakala.ee.

Vallavalitsus ootab 1. maiks
avaldusi tolmutõrjetöödeks
Põhja-Sakala vallavolikogu 29.03.2018 määrus nr 35
“Põhja-Sakala valla teedel tolmutõrje läbiviimise kord“
reguleerib valla eelarvest tolmutõrje rahastamise tingimusi
kruusakattega kohalikel teedel ja erateedel, mis on määratud
avalikult kasutatavateks teedeks.
Tolmutõrjetöid tehakse üks kord aastas – kuni 1. juunini
2018. Töid tehakse üksnes teematerjali optimaalse niiskustaseme tingimustes ühe nädala jooksul peale teede profileerimist.
Vallavalitsuse poolt tellitava teenusega hõlmatakse teelõigud järgmistel tingimustel:
1) hõlmatav teelõik on pikkusega kuni 200 meetrit;
2) elamu asub teele lähemal kui 50 m.
Tolmutõrjetööde saamiseks tuleb kinnistu
omanikul esitada 1. maiks vallavalitsusele
kirjalik sooviavaldus.

Tööle asumise aeg: 21. august 2018
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus,
CV, motivatsioonikiri, erialast haridust tõendavate
dokumentide koopiad) palume esitada 14. maiks 2018
digiallkirjastatult e-posti aadressil opk@olustverepk.
edu.ee.

Are Aua
ühistranspordi- ja teedespetsialist

Lisainfo direktor Liivi Lindemannilt
(tel 437 4393 või +372 512 1637).

Võhma teenuskeskuse ruumide ümberkorraldus
Töö paremaks korraldamiseks võtab Võhma teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialist kodanikke vastu
teenuskeskuse II korruse kabinetis.
Palume võimalike ebamugavuste pärast vabandust.

Vastemõisa piirkonna loomaomanikud!

Kirivere Kool
kuulutab välja konkursi järgmiste
ametikohtade täitmiseks:

õppealajuhataja (1,0 ametikohta
koolis ja lasteaias);

logopeed-eripedagoog (0,5 ametikohta koolis
ja lasteaias);

muusikaõpetaja (0,5 ametikohta koolis);
koolipsühholoog (0,25 ametikohta koolis).
Tööle asumise aeg: 21. august 2018
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus,
CV, motivatsioonikiri, erialast haridust tõendavate
dokumentide koopiad) palume esitada 7. maiks 2018
digiallkirjastatult e-posti aadressil direktor@koo.ee.
Lisainfo direktor Heilika Ressarilt (e-post: direktor@koo.ee).

Sel aastal toimub marutaudi vastu vaktsineerimine
järgnevalt:
15. aprill – Kobruvere küla
22. aprill – Vastemõisa küla (10.00 parklas)
28. aprill – Lemmakõnnu, Kildu, Ilbaku, Paelama
külad
29. aprill – Ivaski küla
6. mai – Metsküla küla
Loomapidaja on kohustatud vaktsineerima oma
koerad ja kassid marutaudi vastu alates 3. elukuust
kuni looma eluea lõpuni. Plaaniline vaktsineerimine
toimub 2-aastase vahega, seega järgmine 2020.
aastal.
Vahepealsed vaktsineerimised
tuleb loomaomanikul ise kokku leppida.
Kompenseerimaks sõidukulu
maksab loomade
vaktsineerimine 5 eurot
(omaniku kohta).

Info tel 5340 8292 Aide Vendla
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Jüri Hansen – Põhja-Sakala vallavolikogu liige, haridus- ja
kultuurikomisjoni esimees
Leili Kuusk (L.K): Oled
mõned aastad tagasi töötanud Suure-Jaani vallavalitsuses, varem rohkem
kui ühes linnavalitsuses
– päris pikk on ka sinu
kogemus volikogu liikmena. Aga alustame algusest.
Tean, et oled n-ö läbi ja
lõhki kohalik.
Jüri Hansen (J.H): Sündisin Lahmuse ligidal Matsi talus – tollal kutsuti seda
küla Sassikülaks. Isa ja
ema ehitasid Suure-Jaani
praeguse vallamaja vastu
maja. Esimeses klassis käisin sügisel mõned kuud
jalgrattaga 5 kilomeetri
kauguselt Suure-Jaani kooli ja kui sügistööd olid
tehtud, kolisime SuureJaani, kus oli siis keskkool.
Õppisin siin pea 11 aastat.
11. klassi kevadel, märtsis,
läksin Viljandi kaugõppekeskkooli. Sügisel – 1975.
aastal – astusin Tallinna
Pedagoogilisse Instituuti,
kus õppisin matemaatikafüüsika õpetajaks.
L.K: Seejärel läksid
kooli tööle?
J.H: Jah, 1980. aastal.
Minu esimene töökoht oli
Kirivere kool, kus direktorina töötas minu keskkooliaegne kehalise kasvatuse
õpetaja Heinrich Jürna.
Jürna jälgedes olen hiljemgi kõndinud (H. Jürna oli
enne J. Hansenit Lahmuse
kooli direktor – Toim). Kiriveres olin ühe aasta õpetaja. Kirivere koolis oli ka
minu ainukene klass, kus
ma ühe aasta klassijuhataja
olin. Teisel tööaastal sain
õppealajuhatajaks. Aastal
1983 pakuti mulle Kildu
kooli direktori kohta. Siis
kolisin ka Kildule, kus elan
tänaseni.
Kildu koolis töötasin
1997. aasta 19. oktoobrini.
Järgmisest päevast läksin
tööle Paide linnavalitsusse.
L.K: Kuidas Paidesse
sattusid?
J.H: Mind viis Paidesse
male. Ma ei läinud sinna
linnavalitsusse kandideerima. Paide ühisgümnaasiumis töötas tuttav maletreener Hillar Hanssoo, kes
ütles, et tema enam ei jõua
– minul aga oli malepisik
juba siis sees ja ma kandideerisin sinna direktori
kohale. Kutsuti vestlusele.
Paide linnapea oli tollal Tõnis Kõiv – noor 26-aastane
mees. Tema ütles, et neil
on veel üks koht pakkuda:
linnavalitsuse haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja.
Mõtlemisaega eriti ei antud. Tulin koju, pidasime
abikaasaga nõu ja järgmisel hommikul andsin oma

nõusoleku – ausalt öeldes
teadmata kuhu satun.
L.K: Kas tegelikkus
vastas ootustele?
J.H: Omavalitsus ei olnud mulle tegelikult päris võõras, ma olin pikalt
olnud Vastemõisa Vallavolikogu liige – juba
Rahvasaadikute Nõukogu
Täitevkomitee ajast alates.
Väike Vastemõisa vald ja
„suur” Paide linn olid aga
nagu öö ja päev. Esimestel
päevadel mõtlesin küll,
et mis ma siia tulin. Kuid
see mõte kadus kiiresti.
Esimene ülesanne oli Paide
linna hariduse ja kultuuri
arengukava kokkusättimine. Töö omavalitsuses oli
huvitav. Paides olin pisut
üle 8 aasta, kuni 2006. aasta
jaanuarini. Pärast valimisi
tehti linnavalitsuse struktuur ümber ning mulle
pakuti hariduse- ja kultuurinõuniku ametikohta. Töö
ja palk ei oleks küll praktiliselt muutunud, aga meie
pere oli tükk aega lahus
elanud, mõlemad pojad
olid Paides gümnaasiumi
lõpetanud ja tundsin, et on
mõistlik töölt koondamisega lahkuda. See oli ka see
aeg, kui Suure-Jaanis omavalitsused ühinesid ja ma
olin natuke uurinud, kas
saaksin kodukanti omavalitsustööle tulla.
L.K: Kuidas tegelikult
läks?
J.H: Päris nii ei läinud.
2006. aasta märtsi lõpuni
olin töötu. Kui algul oli
Suure-Jaanis plaan võtta
tööle nii kultuurinõunik
kui haridusnõunik, siis otsustati, et haridusnõuniku
ametikohta siiski ei looda.
Mulle tuli aga tööpakkumine Võhma toonaselt linnapealt Avo Põdralt, kellel
oli vaja n-ö pehme poole
abilinnapead. Avoga olime
koos töötanud ka Paide
linnavalitsuses, kus tema
oli ehitus-planeeringuosakonna juhataja. Võhma
aeg jäi aga lühikeseks, sest
2006. aasta sügisel loodi
Suure-Jaanis siiski haridusnõuniku ametikoht ja kuulutati välja konkurss. Kandideerisin. Täpselt oma 50.
sünnipäeval – 4. detsembril
2006 – käisin vestlusel ja
sain haridusnõunikuks.
Kui Priit Toobal (kes oli
Suure-Jaani vallavalitsuse
kultuurinõunik – Toim)
läks Tallinna, sai minust
haridus- ja kultuurinõunik. Sellel ametikohal töötasin kuni 2012. aastani,
kui läksin Lahmuse kooli
direktoriks.
L.K: Oled töötanud pea
kõigis Põhja-Sakala valla
piirkondades: Kõos, Võh-

mas, Suure-Jaanis, Kildul.
Kas sul on mingeid seoseid ka Kõpuga?
J.H: Ei, Kõpuga on vähe
pistmist olnud – olen sealt
ainult päris tihti läbi sõitnud. Kunagi korraldasime
Suure-Jaani muusikafestivali raames ühe kontserdi
Kõpu kirikus.
Mulle on tõesti enamik
vallast päris hästi teada.
On hea otsustada, kui tead,
millest jutt käib.
L.K: Oled pikalt olnud
volikogu liige ja töötanud
päris mitmes linna- ja
vallavalitsuses. Kas ja mis
on erinev, kui vaadata volikogu ja täitevvõimu või
ametnike poolt?
J.H: Mõni volinik tahab
vahel teha vallavalitsuse
tööd. Volikogus võetakse ikka vastu suuremaid
otsuseid, mille ametnikud ellu viivad. Ametnike
ülesanne on aga volinike
kursishoidmine, neile asja
selgekstegemine. Inimene,
kes igapäevaselt ei tööta
valdkonnas, võib arvata,
et ta teab otsustamiseks
piisavalt, aga see ei pruugi
nii olla. Siin peabki appi
tulema ametnik, kelle roll
volikogu komisjonide töös
on suur.
L.K: Kas volinikud
võiksid iga päev asjaga
tegelevaid ametnikke rohkem usaldada?
J.H: Kindlasti.
L.K: Kus me oleme nelja aasta pärast? Kas oleme
inimeste, s.h volinike, peades saanud üheks vallaks?
J.H: Ei tea. Tahaks küll.
Suure-Jaani eelneva kogemuse põhjal ehk läheb nii,
et räägime siis ühest ja samast vallast – et kõik kokku
ongi üks piirkond. Ma ei
tea muidugi, mis selle valla
nimi on, minu arust võiks
see olla Suure-Jaani vald –
aga see vist on ebausutav.
L.K: Milline on Sinu
jaoks Põhja-Sakala valla
– Kõpust Kõoni – nägu?
Peame me seda otsima või
looma?
J.H: Raske öelda. Suure-Jaanis räägime palju
suurkujudest. Neid on ka
nii Kõos, Kõpus kui ka
Võhmas. Võib-olla see seob
meid.
Kaugelt vaatajale võiks
meie piirkonda iseloomustada loodus, võib-olla põllumajandus. Mõisad ja
sellega seotud kultuur.
L.K: On palju räägitud
kodulähedastest koolidest
ja suurtest ning väikestest
koolidest. Millise minimaalse laste arvuga kooli
omavalitsus sinu arvates
peaks pidama?

J.H: Ma ei oska täpset
laste arvu öelda. Tuleb
vaadata ka teisi aspekte –
mõnes kohas on oluline ka
valla kohalolek, teised vallaasutused hoones, mitte
ainult konkreetne õpilaste
arv. Tegelikult on meil
koolid kõik nii lähedal. Kui
Kuusekääral oleks väike
kool, siis saaksime rääkida,
et teine kool on kaugel.
L.K: Kui siiski püüda
mingitest numbritest rääkida – oled ju reaalharidusega inimene: kas kahe
lapsega kool peaks tööd
jätkama?
J.H: Neli või kolm last
klassis. Kui klassis on juba
ainult üks laps, siis see ei
ole enam kool, eriti olukorras, kus teised koolid on nii
ligidal.
Meie vallas suurt kooli
ei ole. „Suur” on Suure-Jaani kool. Mina ei tahaks selle
kooli juht olla, sest seda
kooli on võimatu juhtida.
Võib-olla ma eksin. Olgu,
väga raske. Tääksi elab oma
elu, Sürgavere elab oma
elu, Vastemõisa oma elu ja
Suure-Jaani oma elu ning
juhid koordineerivad seda.
Ühte kooli ei teki.
Ka see on minu mõistuse vastu, et Suure-Jaanis on
ühes majas kaks kooli.
Valla hoonetele läheneks ma üldse teist moodi.
Parimaks näiteks on Vastemõisa rahvamaja. Selline
maja võiks olla keskus,
millel on üks juht ja kus
on sees erinevad asutused,
kuid ei ole piiritletud, kust
algab ja lõpeb üks asutus
– kooliinimesed teevad
kooliasju, lasteaiainimesed
lasteaiaasju …
L.K: Mida arvad praegusest suundumusest, et
kõiki lapsi tuleks õpetada
ühes koolis – sõltumata
sellest, mitu abilist selleks
lapsele vaja on?
J.H: Kui ma Lahmuse
koolis veel töötanud ei olnud, oleksin võinud ka rääkida kaasavast haridusest.
Olles kuus aastat töötanud,
võin aga öelda, et erivajadustega laste kooli on
meie suurusega valda vaja.
Kas kõik lapsed, kellel on
õppekava omandamisega
raskusi, just meil peaksid
õppima, aga usun, et väga
paljud lapsed saavad meie
koolis tunda koolirõõmu,
mida nad tavakoolis ei
saa. Kui on suur kool, siis
näiteks, kes läheb lavale
luuletust lugema – eks ikka
see, kellel paremini välja
tuleb. Lihtsustatud õppekava laps lihtsalt ei pääse
esinema. Meil saavad kõik
osaleda. Tavakoolis on tihti
kuulda, et lapsed ei taha
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õppida. Meil seda eriti ei
kuule. Meie õpetame muidugi lapsele rohkem seda,
milles ta osavam on. Ka
käelist tegevust. Lahmusel
on väga andekad õpetajad,
kes õpetavad tegema väga
ilusaid asju, lootuses, et
sellest on tulevikus kasu.
Praegu meil enamus lapsi
elab õpilaskodus, see ei
peaks nii olema, kui see on
vanematele probleem. Aga
sellist kooli on vaja – see
aitaks kõiki lapsi.
L.K: Kuidas seda otsustajatele selgeks teha?
J:H: Kõik saab alguse
põhikooli ja gümnaasiumiseadusest, mis räägib
kaasavast haridusest.
L.K: Seadus algab inimestest.
J.H: Jah.
L.K: Kas tehakse nii,
nagu kuskil on nähtudkuuldud?
J.H: Kindlasti tehakse
kellegi järgi. Olen ka ise
käinud Soomes ühes koolis, millel oli ilus nimi, aga
kohapeal selgus, et oli ühes
hoones kaks eraldi tiiba ja
isegi ühendav uks nende
vahel oli lukus. Näiliselt
olid need lapsed ühes koolis, aga tegelikult mitte.
Selgitustöö tegemine
lapsevanemate hulgas on
oluline. Praegu õpivad
meie koolis põhiliselt lapsed mujalt, mitte Suure-Jaanist. Millegipärast ei soovita öelda, et minu laps õpib
Lahmuse koolis, näiteks
Urvaste koolis või Kaare
koolis kõlab palju paremini. See on mingi valehäbi.
Need, kes on oma lapse
meie kooli toonud, on aga
rahul. Me oleme püüdnud

hästi palju oma kooli promoda ja inimesi kohapeale
vaatama kutsuda. Paljud
siia tulnud või juhuslikult
sattunud on pärast öelnud,
et nad ei kujutanud ette,
mis siin tehakse.
L.K: Mis on meie valla
kõige suurem probleem
sinu arvates?
J.H: Kas see on just
probleem, aga see, et valla
ametnikud ühte jalga astuma saada. Meil on ühinenud kaks väikest valda, üks
suur vald ja üks suurema
rahvaarvuga, aga kompaktne territoorium.
L.K: Kas vahe hakkab
ka volikogus silma?
J.H: Väiksemates kohtades ehk juhtis volikogu
tööd rohkem vallavanem,
aga üldiselt ei ole volikogus
see vahe nii suur.
Ühiste põhimõteteni
peame mingi ajaga jõudma
ka allasutuste rahastamise
ja juhtimise osas.
L.K: Kas teenuskeskused nelja aasta pärast veel
toimivad?
J.H: Mina usun, et nad
lähevad enam-vähem sama
rada nagu juhtus SuureJaani vallas. Kaugused on
küll suuremad, aga ka eteenused arenevad. Sotsiaalteenus jääb nendesse
teenuskeskustesse, aga kas
seegi kõigil päevadel.
L.K: Mis on Eesti suurim probleem täna?
J.H: Poliitikud on kakelnud enne ja kaklevad
ka edasi. Tundub, et õpitud abitust on liiga palju.
Tõeliselt vaeseid inimesi
tundub olevat suhteliselt
palju, kuigi vahel ollakse
oma eluviiside ja kom-
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metega oma vaesuses ise
süüdi. Elust mitte rõõmu
tundvaid inimesi – halval
elujärjel inimesi – võiks
olla vähem. Tuleks hoolitseda, et pered saaksid ise
hakkama.
L.K: Mida selleks teha?
J.H: Muidugi oleks hea,
kui töökohti oleks rohkem.
Sotsiaalseid töökohti võiks
ka olla, et inimesel oleks
kohustus. Inimesel on vaja
tunda, et tal on mingi kohustus. Oleme Lahmusel
ka sellise keskuse mõtteid
mõtelnud. Muidugi ma ei
tea, kui palju me nii inimesi
suudame päästa. Vägisi ei
saa inimesi muidugi aidata.
Sellised sotsiaalkeskused
on küll kulu, aga kui suudame nii muuta nende perede laste elu, siis see võib
olla tulu. Muidugi on see
väga keeruline. Sotsiaaltöö
valdkond tundub hästi lai
olevat.
L.K: Mis teeb maailmas
muret?
J.H: Mina olen rahuaja laps ja sõda näinud
ainult filmides ning lugenud raamatutest. Praegune
sõjakasolemine erinevate
riikide vahel teeb muret.
Sõjakoldeid on liialt palju.
Kui sõjaks läheb, siis soolakott nurgas ei aita. Loodan
siiski, et inimmõistus võidab. Samas sõjad ju käivad.
Ka seda me ju täpselt ei
tea, kui palju on maailmas
nälga ja kui kauaks jätkub
joogivett.
L.K: Igale poole, kuhu
sa oled jõudnud, on tekkinud maleharrastus ja
toimuvad võistlused. Suureks üllatuseks tuleb tõdeda, et mitu Viljandimaa
parimat maletajat õpib
Lahmuse koolis.
J.H: Male on lapsest alates mulle südamelähedane
olnud. Paidessegi sattusin
ju male tõttu. Kuhu ma
olen potsatanud, seal on
hakanud maleelu toimima.
Oleme vist tõesti Viljandimaa parim kool males.
Kui koolis ei ole entusiasti,
siis vägisi ei saa seda teha.
Lahmusel läks küll pisut
aeglasemalt kui Kildul või
Kiriveres. Koolis on 48 last
ja 15 neist julgen ma malelaua taha panna. Näiteks
üks meie õpilane võitis just
Võnnu noorteturniiri – see
oli mullegi üllatus.
L.K: Kas see tähendab,
et kui piisavalt entusiastlikult eest veetakse, siis
tegelikult on ka neid, kes
järel käivad?
J.H: Kõik sõltub eestvedajast. Lastele tee ainult asi
huvitavaks ja kõik tahavad.
Loomulikelt on neid, kes
heameelega oleks ainult
oma arvutis. Aga võib-olla
talle on vaja sellist juhendajat, kes teda seal juhendaks,

et ta ainult ei mängiks ja
kedagi maha laseks.
Mulle meeldib muidugi
ka malemäng, aga rohkem
meeldib mulle tegeleda
lastega ja võistluste korraldamisega – ka täiskasvanutele.
L.K: On sul veel mingeid huvialasid?
J.H: Malet mängisin juba
Suure-Jaani koolis. Aga
olen ka rahvatantsu tantsinud – ka täiskasvanuna Kirivere kooli ajal. Pääsesime
rühmaga peole, aga mina
ei läinud sinna, sest mul
olid sel aastal pulmad – see
muidugi ei meeldinud eriti
juhendajale ja sellest tuli
pahandust.
Olen isegi võistlustantsu
harrastanud – seda vanemas eas, kui tulin Võhmasse tööle, s.t olin kodus tagasi. Abikaasa ütles, et läheme
ja õpime tango selgeks.
L.K: Kas sai selgeks?
J.H: Tantsu ei saa kunagi
selgeks. Algul pidime lihtsalt korra nädalas tantsima
minema, aga varsti olime
juba tantsuvõistlustel –
isegi Saku suurhallis suure
žürii ees. Juba mitu aastat
ei ole tantsinud. Ega me
võistlustele väga minna ei
tahtnud, aga õpetaja tahtis.
Põlved hakkasid ka tunda
andma.
Meeldib tugitoolisport.
Olen ka arvestust pidanud,
aga tänapäeval on televiisori ekraanil nii palju infot, et
pole vaja. Suusavõistlused,
kergejõustikuvõistlused.
Lapsena ma ei olnud
eriline sportlane, aga kui
mu noorem poeg sai juba
nii vanaks, siis tuli temaga
hakata jalgpalli mängima ja
muid alasid tegema. Meil
on Kildu kümnevõistlus
toimunud. Teivashüppega
oli kõige keerulisem – majast tuli välja tuua kõik pehmed madratsid. Noorema
poja sunnil olime mina ja
vanem poeg sunnitud need
võistlused kaasa tegema.
Meil oli oma Adidas Cup
jm võistlused. Praegu toimuvad Kildu mängud, kus
osalevad meie lähisugulased ja noorema poja sõbrad.
Seal on nii päris sporti – kettaheide ja kuulitõuge – kui
noolevise, petanque jm.
Osalen ka Lehola-Lembitu
mängudel.
Eelmisel suvel avastasin
jalgrattasõidu. Otsisin mõningaid lapsepõlveradu.
Püüdsin iga päev sõita
10–25-kilomeetrise ringi.
Mõnda kohta enam ei läinud – põhjuseks koerad.
Selliseid kohti ei olnud küll
palju, aga kahes kohas olin
hädas. Ei saa aru, miks neid
koeri nii hoitakse – lapsed
võivad päris suure trauma
saada.
L.K: Mälumängus ka
osaled?

J.H: Praegu ei ole käinud, olen varem osalenud
ja olen ka küsimusi koostanud, aga viimasel ajal
tunnen, et mina saan olla
võistkonnas see, kes ütleb:
„See on õige”. Enam ei tule
nimed jm meelde.
L.K: Kas sa teatrit armastad, raamatuid loed?
J.H: Hästi palju käin
teatris koolilastega. Ka lasteetendused on põnevad
– igas on midagi täiskasvanu jaoks. Käime teatris ka
kooli töötajatega. Meil on
teatrilembesed õpetajad,
kes otsivad tükid välja ja
panevad piletid kinni. Kooli
poolt on buss.
L.K: Kas eelistad mõnd
teatrit?
J.H: Ei. Mulle tegelikult
meeldivad kõik etendused.
Meenub Linnateatri etendus Tammsaare Karini ja
Indreku järgi. See oli väga
pikk etendus, aga läks väga
märkamatult. Vahel meeldivad mulle ka sellised
tükid, mida teised kõik
kiruvad.
Meeldis Pärnu teatri
etendus „Peeter Paan”, mis
oli üdini hea. Ka lapsed ei
leidnud sealt mitte midagi
halba.
L.K: Balletti vaatad?
J.H: Kooli ajal vaatasin
„Luikede järve”, nüüd ei
ole ammu vaadanud – aga
ära ka ei läheks. Ooperit
vaataks küll, operetti ka.
Sealt saab lisaks sõnale ka
ilusa muusika.
Ma vist lugesin lapsena
oma lugemised ära. Lugesin praktiliselt järjest kõike.
Nüüd lugesin viimati Paul
Kerese „Male ülikooli”, mis
on pigem maleõpik. Vahel
loen mõnda raamatut mitu
korda. Kõige rohkem kordi
olen lugenud „Põrgupõhja
uut vanapaganat”. „Sipsikut” olen ka pidanud
väga palju lugema – eriti
lugu, kuidas Sipsik seenel
käis. See oli mu noorema
poja magamajäämise lugu.
Olen seda ka täiskasvanuna
lugenud.
Äkki see lugemise aeg
tuleb uuesti?
L.K: Tänapäeval on
küllaltki kättesaadavad
tipptasemel esinejad – kui
mitte otse, siis näiteks
reaalajas ülekannetena.
Kui oluliseks pead noorte
esinemiste vaatamist ja
isetegevuslaste tegemise
jälgimist? Kas see pakub
sulle mingit elamust?
J.H: Ameti tõttu olen
isetegevuslasi palju vaatamas käinud, aga see pakub
mulle ka praegu huvi, ma
naudin seda. Väga tänuväärsed esinejad on lasteaia
lapsed.
Noorte jaoks on väga
oluline, et neile plaksutataks, et neid innustataks.
Mul on kahju, et ma mingit

pilli mängima ei õppinud –
kuigi vend mängis kitarri ja
akordioni. Vend on minust
neli aastat vanem ja püüdis
mind õpetada, aga basside
mängimine ei tulnud mul
välja.
L.K: Kus sinu lapsed
elavad: vallas, Tallinnas,
välismaal?
J.H: Mul on kaks poega
ja mõlemad elavad Tallinnas, kus neil on oma
korterid. Mõlemal on pere –
ühes on juba ka kaks poissi,
kellest vanim läks esimesse
klassi.
Vanaisa roll on hoopis
teistsugune kui isa oma.
Otsest vastutust, kohustust
ei ole, aga lastelastega tegeleda on nii lahe, huvitav
– puhas rõõm.
L.K: Millest veel tahaksid rääkida?
J.H: Suure-Jaani muusikafestivalist – see on päris
hea fenomen. Enne SuureJaani vallavalitsusse tööle
tulemist olin käinud mõnel
suuremal kontserdil, aga
kui „töö sundis”, harjusin festivalil käima. Mulle
meeldib, kui keegi musitseerib nurgas: tal on pill
käes ja ise mängib. Loodan,
et festival areneb edasi.
Tegijana meeldisid mulle
pisut erilised asjad – „siin
ja praegu”. Näiteks Kalju
kolhoosi lõikuspidu (stiilikontsert RAM Vastemõisa
teraviljahoidlas – Toim),
Suveöö unenägu,… Mulle
meeldis tegemises osalemise rõõm ja et omad inimesed kaasa said lüüa. Need
on ägedad asjad. Igal aastal
võiks üks selline olla.
L.K: Kas festival peaks
säilitama oma praeguse
näo: klassikalise ja eesti
muusika kesksuse?
J.H: Ma arvan küll jah.
See on tema märk, mis teda
elus hoiab. Sekka on vaja
neid kontserte, mis toovad
publikut ja raha. Muidugi
on vaja tellida ka hea ilm.
Mäletan linnamäe kontserte
– Mägi ja Sibul ning Lembitu kontsertetendus, kui sadas. Plaanid tuleb teha juba
talvel, aga kui kontserdi ajal
sajab, siis publikut ei tule.
L.K: On sul veel midagi
südamel?
J.H: Eluaegse Suure-Jaani inimesena: Suure-Jaani
järvele võiks kunagi uuesti
Kondase sild tekkida.
L.K: Tekkida? Milline
on kõige tõenäolisem viis
tekkida?
J.H: See peaks olema
mingi projekt, aga kes seda
eest võiks vedada? Praegu
on veel mäletajaid, kes selle
silla peal on kõndinud,
aga neid jääb iga aastaga
vähemaks.
Küsis
Leili Kuusk

Priit Toobal

Suure-Jaani ja Sürgavere
kultuurimaja direktor

FOTO: Leili Kuusk

Olen põline suurejaanilane.
Oma töömehe elu alustasin just noorsoo- ja kultuuritöö tegemistest. Aasta pärast Suure-Jaani Gümnaasiumi
lõpetamist asusin ametisse kodukooli huvijuhina. Hiljem
tollase direktori Peeter Sadama asetäitjana huvitöö alal.
Pärast 2005. aasta Suure-Jaani ühendvalla moodustamist tegutsesin poolteist aastat valla kultuurinõunikuna.
Just kultuurinõuniku ametist saadud kogemus andiski mulle julgust asuda Suure-Jaani ja Sürgavere kultuurimajade juhi ametikohale. Pärast ühinemisi oli tarvis palju
suhtlemist, meeskonnavaimu tekitamist, uute algatuste
ja ürituste käivitamist. Minu arvamust mööda on seda
tarvis ka nüüd, mil vald veelgi suuremaks on kasvanud.
Tollal käivitasime koos meeskonnaga mitmeid uusi
algatusi – Suure-Jaani valla laulu- ja tantsupidude traditsioon, Vabariigi aastapäevaks pühendatud isetegevuslaste üritus, kultuuripreemiate andmine, ringijuhtide
uus võrdsetel alustel tasustamise süsteem, raamatukogude ühendamise alustamine, sõprussidemete arendamine
Poola omavalitsuse Hajnowkaga jne.
Gümnaasiumi huvijuhina alustasime koos Leili Kuusega rahvusvahelist ühisprojekti – rahvusvaheline noorte puhkpilliorkester Wersalinka. Kui olin linnavolikogu
esimees, otsustasime ja tegime koos tollase linnapea Ülo
Köstiga teoks Suure-Jaani Kultuurimaja kolimise vanast
Pärnu tänava majast Kondase majja.
Vahepealsel ajal, mil minu põhielukohaks oli Tallinn,
sain kohalikus kultuurielus kaasa rääkida läbi kuulumise
Rahvusvahelise Artur Kapp’i Ühingu juhatusse ja olles
selle aseesimees. Ühing on algusest peale olnud oluliseks
partneriks Suure-Jaani Muusikafestivali korraldamisel
FOTO: Erakogust
ja kaasrahastamisel.
Olen ka ise aktiivselt kultuurielus kaasa teinud tantsides rahvatantsurühmas Loits, kodanikualgatuse korras
koostöös Aate-Heli Õunaga aidanud kaasa Kondase
mälestustähise rajamisele Kondase parki, olnud mitmeid
aastaid Suure-Jaani Muusikafestivali korraldusmeeskonnas ja ühel aastal ka seda meeskonda juhtinud.
Suure-Jaani kultuurimajal on oluline roll Suure-Jaani piirkonna ja ka laiemalt kogu uue valla kultuurielu
eestvedamisel ja taganttõukamisel.
Jätkub Muusikafestivali traditsioon, aga selle kõrval
on oluline, et ka kõigile neile, kes festivali külastajad
pole, meelepäraseid üritusi ja tegevusi pakkuda ning
seda aastaringselt.
Sürgavere kultuurielus on peamine koostööpartner
sealne väga aktiivne ja tublisti tegutsev külaselts Raul
Espenbergi juhtimisel. Kultuurimaja ja minu ülesanne
on külaseltsi toetada, taaskorraldada üritusi, mis varasemalt kultuurimaja vedada on olnud ning olla katuseks
ja toeks seal tegutsevatele tantsu- ja lauluringidele ning
käsitöömeistritele ja näiteringile.
Koostööd tuleb teha kõigil valla allasutustel, kes
kultuuritegevus korraldavad ning samuti selle piirkonna
ja maakonna riiklike kultuuriasutustega ja kolmandas
sektoris tegutsejatega.
Kohtumiseni Suure-Jaanis ja Sürgaveres.
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Kirivere koolis jätkus märtsikuus
tegemisi kuhjaga
Märtsikuu algas meie koolis keskkonnaameti loengute
sarjaga. Kahel päeval külastas kooli Krista Kingumets.
Esimesel päeval rääkis ta
lastele teemal „Aasta tegijad
looduses 2018“, teisel päeval
toimus huvitav loeng „Kui
palju kaalub minu mobiiltelefon“. Põnevaid loenguid
ilmestasid huvitavad pildid
ja lapsed said rõõmuga täita
teemakohaseid töölehti.
9. märtsil külastas meie 9.
klassi õpilasi Viljandi Rajaleidja keskus. Õpilased said
sooritada kutsesuundumuse
testi ja toimus ka karjäärinõustamine. Viljandi Rajaleidja
keskus on meie kooli lõpetajatega juba pikemat aega
meeldivat koostööd teinud ja
aidanud lõpetajatel leida just
neile sobilik edasiõppimise
suund.
Seoses emakeelepäevaga
toimus koolis keelte nädal.
Nädala avas väike hommikune aktus, kus 5. ja 7. klassi õpilased lugesid ilusaid eestikeelseid luuletusi ning mudilaskoorilt kõlas laul „Üks väike
maa“. Keeleõpetajad korralda-

Võistkond keelelist maastikumängu lahendamas.
FOTO: Liina Nikonorova

sid keelelise maastikumängu,
milles osalesid kogu kooli
õpilased. Võistkonnad olid
jagatud kooliastmete kaupa
ja ülesanded koostatud I, II
ning III kooliastmele. Õpilased said koolimajas erinevaid
klasse külastades lahendada
ülesandeid nii eesti, inglise kui
ka vene keeles. I kooliastmes
õpilased veel vene keelt ei õpi,
kuid oma nime venekeelsete
tähtedega kirjutada proovis
igaüks. Samuti oli noorematele õpilastele inglisekeelse

ülesande lahendusel abiks
väike sõnastik.
15. märtsil käisid 4. ja
5. klassi õpilased vaatamas
Vanemuise teatri etendust .
„Lapsepõlvebänd“. Õpilaste
transporti toetas etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse programm „Lapsed
teatrisse”. II kooliastme õpilastele oli see esimene kord
kuulata muusikali, laste sõnul
oli etendus meeldejääv ja
nendepoolne tagasiside väga
positiivne.

16. märtsil kuulasid 7.–8.
klassi õpilased MTÜ Ohvriabi
loengut „Kohtinguvägivald“.
5. klassi õpilased käisid
õppematkal Parika rabas, kus
lahendati ka loodusõpetaja
koostatud töölehti.
22. märtsil osalesid meie
kooli 1.–3. klassi õpilased
mudilaskooride päeval Vastemõisas, kus said kokku valla
erinevate koolide mudilaskoorid, et harjutada üheskoos 17.
juunil toimuva valla laulu- ja
tantsupeo kavas olevaid laule.
Kohtumine sõpradega
teistest mudilaskooridest tegi
lastel meele rõõmsaks. Üheskoos harjutati kolme laulu:
„Taskud täis on laule“, „Jaan
läeb jaanitulele“ ja „Mängulaul“. Väikesed laululinnud
jäid päevaga väga rahule,
samuti meeldisid lastele kavas
olnud laulud. Juba järgmisel
päeval muusikatunnis kohtudes sooviti laulda laulupeo
laule. Päeva aitasid vastu
pidada meie kokkade küpsetatud maitsvad saiakesed ja
tervislik snäkk.

Sõudsime kevadesse
Pühapäeval,
25. märtsil said
Vastemõisa rahvamajas kokku
meie piirkonna
spordilembesed
inimesed, et tutvuda Eestis suhteliselt uue populaarsust koguva spordiala
sisesõudmisega
Sune-Lii Järvsoo omandamas algteadehk sõudespinmisi sõudeergomeetril. FOTO: Erakogust
ninguga. Ala oli
tutvustamas Viljandi sõudeklubi treener Robert Jürimaa
ning tema tubli treeningutes osaleja Reti Joandi. Reti koos
Tiina Kapteniga püstitas sel aastal sisesõudmise 24 tunni
tandemsõidu sõudmise absoluutse maailmarekordi.
Saime kohapeal näha ka kolme sõudeergomeetrit, teada
selle ala treeningu spetsiifikast ning agaramad tegid kaasa
ka esimese sõudetreeningu.
Ürituse korraldas Kildu Külade Ühendus MTÜ ja toetas
KÜSK ning Põhja-Sakala Vallavalitsus.
Merle Rang

Lõpetama hakkab SuureJaani gümnaasiumi
spordisuuna esimene lend

LIINA NIKONOROVA
huvijuht

Kirivere lapsed võtsid osa talvisest matkamängust
Sel korral oli talvine matkamäng pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale, lisaks
on iga-aastase matkamängu
keskmes teemad „Säästev tarbimine“ ja „Elurikkus“.
Lasteaialapsed matkasid
Koksveres, kus uudistati nii
uut mänguväljakut kui ka küla
ümbrust, põigati metsa, oja ja
tiigi äärde. Tiigi ääres oli huvitav vaadata-kuulata, kuidas
töötab vesioinas.
Miks ei tohi kevadel jääle
minna? Tiik on armastatud elupaigaks partidele, aga kas siin
keegi veel elab? Millal ometi
näeb konnakulleseid ja kuidas
nendest konnad tulevad? Kui
sellel nädalal algab kevad, miks
siis veel sooja ei ole? Lastel oli
küsimusi ja mikse palju.
Matk oli eriti põnev ka seetõttu, et Koksverre meie lapsed
veel sattunud ei olnud.
5. klassi õpilased võtsid ette
retke Parika järve äärde.

FOTO: Silje Tohvri

Matk Parika raba ja ürgse
südamekujulise järve ümber
jättis õpilastele kustumatu
mulje. Järv kuulub Parika looduskaitseala koosseisu ja on
tuntud ka Südajärvena.
Märksõnad, mis iseloomustavad õpilaste emotsioone ja
eredamalt meeldejäävaid seiku:
väga kihvt; karu tagumik oli
lahe (nähti puude vahel kõndimas); raba ja soo taimestik on
uskumatult huvitav, täitsa põnev kohe; laugastel liulaskmine
(olid mõned lapsed, kes nägid
laukaid esimest korda); Eestis
on olemas taim, mis sööb putukaid; järvega seotud legendid;
päikeseloojang vaatlustornis;
grill lumisel parkimisplatsil.
Pärast matka lõppu võtsid
õpilased vastu kindla otsuse:
„Järgmine kord tuleme siia
jalgratastega ja see järgmine kord peab olema veel sel
õppeaastal“.
Muljed panid kirja õpetajad

FOTO: Ene Seil

ENE SEIL
SILJE TOHVRI
HEILIKA RESSAR

Nuti-Mati matemaatika
20. märtsil osalesid
gümnaasiumi õpilased
Nuti-Mati matemaatika
Edela-Eesti piirkonna
meistrivõistlustel Tarvastus. Meie õpilased esinesid
silmapaistvalt. Gümnaasiumi arvestuses saavutati
kolmikvõit: Alvar Lohk I
koht, Joel Perlov II koht,
Katrin Kookla III koht, Rain

Köstner IV koht, Mehis
Vungi V koht. Rahvaspordi
A-grupis saavutas II koha
Birgit Eevardi, rahvaspordi B-grupis I koht Fredy
Kohv. Eesti meistrivõistluste finaalis 12. aprillil Jõgeva
gümnaasiumis osalevad
Alvar Lohk ja Joel Perlov.
Anneli Joandi
Suure-Jaani gümnaasium

Vasakult Joel Perlov, Mehis Vungi, Rain Köstner, Alvar Lohk,
Katrin Kookla.
FOTO: Erakogust

Vasakult Erik Tõnisalu, Kevin Ervald, (Marek Kütt –
FOTO: Erakogust
võistlustel), Kevin Aas.

Esimesed spordisuuna õpilased hakkavad Suure-Jaani gümnaasiumit lõpetama. Kolme aasta eest alustanud
maadlejate grupp on läbinud spordisuuna kursused ja
sooritanud ka spordisuuna komplekseksami. Õpilased
said näidata enda teadmisi spordiajaloos, inglise keeles,
psühholoogias, pedagoogikas, spordiorganisatsiooni
juhtimises ja turunduses. Eksami sooritanute tulemused
tegid rõõmu nii õpilastele kui õpetajatele.
Täna on meil spordisuunal lisaks maadlejatele ka
jalgpalli, kergejõustiku ja squashi õpilasi. Spordisuuna
arenduses on andnud suure panuse Tääksi Spordiakadeemia ja Eesti Maadlusliit. Jalgpalli Akadeemia juhataja
Marko Lelov Eesti Jalgpalli Liidust käis tutvumas SuureJaani gümnaasiumi spordisuuna võimalustega märtsi
alguses. Tunnustust leidsid õppekava arendus ja head
treenimisvõimalused nii Suure-Jaanis kui Tääksis.
Spordi- ja sotsiaalsuuna õpilased saavad juba esitada
avaldusi gümnaasiumi astumiseks.
Evald Sepp
Suure-Jaani gümnaasiumi direktor
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TARMUKAS MÄRTS Võhma koolis
Presidendimatk 2018

FOTO: Erakogust

EV 100 ja Presidendimatk 15 juubeliaastal olid Võhma
noored jälle rajal ning kõrgete külmakraadide kiuste läbiti
nii lühike kui ka pikk rada. Rada kulges Aegviidust Jänedale läbi Nelijärve puhkekeskuse. Eriliseks tegi seekordse
ürituse see, et kohal oli korraga kaks presidenti: Kersti
Kaljulaid ja Arnold Rüütel. Tavaoludes noortel kahte presidenti korraga näha on väga eriline võimalus. Mitmetel
õnnestus ka pildil päris presidendi kõrvale saada. Suur
tänu Võhma noortekale, tänu kellele üritus siiski lõpuks
vaatamata takistustele toimus. Loodame jätkuvat huvi ka
järgmisel aastal – isegi kui poolel rajal kohtab küsimust
„Palju veel?“, siis rühitakse ikka lõpuni ja noored naljalt
alla ei anna!
KAIDI OLLE
huvijuht

Emakeelenädala tegemistest
ja draamaringidest

Võhma viiendikud: Jade Leann Väljaots, Madis Plaks, Liis
Annus, Kadri Koitmäe, Kelly Mozgovoi.
FOTO: Erakogust.

Võhma kooli keskastme draamaring osales Viljandimaa
koolide teatripäeval 20.03.2018 Paistu rahvamajas Olavi
Ruitlase lühinäidendiga „Kommigripp“.
Truppi kuuluvad Kadri Koitmäe, Kelly Mozgovoi, Jade
Leann Väljaots, Liis Annus ja Madis Plaks.
Teatripäeval esinemine läks menukalt, sest etendus
meeldis nii publikule kui ka žüriile. Truppi tunnustati
absurdi eripreemiaga tervise teemadel (tunnuskiri ja meened Mulgi savikojalt).
19.03 toimus Viljandis maakondlik õigekirjavõistlus.
Kooli esindasid Helen Talvistu 8. klassist, Henrik Leier
ja Keiro Karu 7. klassist ning Mihkel Koitmäe 6. klassist.
Emakeelenädalal kirjutasid 4.–9. klassi õpilased omaloomingulisi luuletusi ja jutukesi. Žürii selgitab välja paremad
kirjutised ja kirjutajad. Toimus ajalehe Sakala põhjal viktoriin 5.–9. klassi õpilastele, lisaülesanne oli seotud emakeele
tundmisega. Võitjaks osutus 9. klassi võistkond, teiseks jäi
7. klassi võistkond ja kolmandaks tuli 5. klassi võistkond.
Viktoriini viis läbi õpetaja Valdis Naaber.
Emakeelepäeval alustasid õpetajad tundi luuletuse või
lühijutu lugemisega. Igas klassis toimus viktoriin ja valiti
ilusaid emakeelseid sõnu. Ilusamad sõnad õpilaste arvates
on „armastus“, „päike“ ja „ema“. 9. klassi õpilased osalesid
e-etteütlusel.
KAIRI IBRUS
eesti keele õpetaja

Algklasside õpilased alustasid emakeele nädala üritustega juba 9. märtsil. Koos külastati teatrietendust „Vai,
vai vaene Vargamäe“. Pärast vahvat etendust said lapsed
teha ringkäigu teatrimajas. Tutvuti Ugala teatri ajalooga,
vaadati, kuidas on näitlejal nii kiiresti võimalik kostüüme
vahetada, uudistati kostüümiladudes ja isegi laval sai natuke olla. Põnev oli Cippolino tuba.
12. märtsil selgusid parimad emakeeletundjad:
1. klassist Anni Rohelpuu, Miia Bergman, Marii Kalberg;
2. klassist Riti Valo;
3. klassist Kati-Lii Klamp, Karl Oskar Meerbach;
4. klassist Karel Kaup, Liselle Püvi.
Teisipäeval, 13. märtsil kohtusime lastekirjaniku ja
näitleja Kadri Lepaga.
14. märtsil tutvusid lapsed Eno Raua loominguga. Õpilased kandsid ette toredaid lugusid E. Raua loomingust.
Nädala jooksul valiti välja ka ilusad vihikud. Vihikute
juures arvestati nii ilusat käekirja kui ka vormistust. Tore,
et igas klassis leidub lapsi, kelle vihikud ja käekiri väärib
erilist kiitust.
20. märtsil osalesid 3. klassi õpilased Hendriko Helü,
Kaisa Kalberg ja Kati-Lii Klamp maakondlikul õpioskuste
võistlustel. Päev oli pühendatud Eesti 100. sünnipäevale.
Õpiti teiste kaaslastega ja hoopis teistmoodi. Meeskond sai

Kohtumisel kirjanikuga.

FOTO: Erakogust.

reisipassid ja vastavalt sellele tuli läbida 7 kohustuslikku
linna, kus linnapead andsid erinevaid tööülesandeid. Kasuks tulid loogika, õpitud teadmised ja kiire infoleidmise
oskus. Oli põnev päev.
LY UDIKAS
klassiõpetaja

Võhma kooli noorte näitetrupp
esindab Viljandi maakonda
üleriigilisel teatrifestivalil
20. märtsil toimus Paistus Viljandimaa koolide teatripäev. Kohale oli tulnud 18 teatritruppi. Võhma koolist
osales kaks teatritruppi: Võhma nooremad (2.–4. klass) ja
Võhma viiendikud (5. klass). Noorema astme näitetrupp
esitas näidendi „Muutuv elu“ ja pälvis tunnustuse „Parim
trupp nooremas astmes“. Tunnustusega kaasnes pääs
11.–12. mail Rõngus toimuvale üleriigilisele teatrifestivalile
maakonda esindama.
Võhma viiendikud saavutasid Olavi Ruitlase lühinäidendiga „Kommigripp“ publiku poolehoiu ja pälvisid
absurdi eripreemia.
Mõlemad trupid said auhinnaks ka meened Mulgi
Savikojalt.
Oli väga tore päev, vahvaid esinemisi oli palju.
LY UDIKAS
nooremate juhendaja
KAIRI IBRUS
vanemate juhendaja

Vai, vai vaene Vargamäe
9. märtsil käisid 2.–4. klass Ugala teatris vaatamas etendust „Vai, vai vaene Vargamäe“.
Etendus algas sellest, et noor Krõõt ja tema mees Andres
kolisid Vargamäele. Nad kohtusid oma naabri Pearuga,
kes tantsis ja hüppas ning hüüdis: “Karga ja hüppa, karga
ja hüppa!“. Tema tahtis ainult pidutseda ja kakelda ning
naabrit kiusata.
Andres tahtis Vargamäel palju tööd teha. Tema ei
saanud elada, kui tööd ei teinud. Ta armastas tööd, aga ei
osanud armastada oma naist ja lapsi.
Mõne aja pärast tulid sinna tüdruk ja poiss – Mari ja
Juss. Tüdruk tahtis, et poiss teda kinni püüaks. Nii nad
jooksid igal pool ringi. Tüdruk narris poissi, aga lõpuks
läks ikkagi talle naiseks.
Etendus meeldis meie klassi õpilastele väga.
Pärast etendust käisime ekskursioonil mööda teatrimaja. Käisime keldris, kus olid kostüümilaod, dekoratsioonide
hoidla ja etenduse Cippolino tuba. Vaatasime sisse dekoratsioonide valmistamise töötubadesse, helistuudiosse ja
käisime isegi laval.
KEILIN-LORISE TALISAINEN
2. klass
LY UDIKAS
klassiõpetaja

Võhma kooli tublimad
ainetundjad
Ka sellel õppeaastal on paljud meie kooli õpilased osalenud aineolümpiaadidel ja võistlustel. Siinkohal saab ära
toodud kõige tublimate tulemused.
11. nov 2017 toimus Viljandis loodusteaduste olümpiaad, kus Võhma kooli 8. klassi õpilane Helen Talvistu
sai maakondlikus arvestuses 1. koha ja vabariiklikus arvestuses 31. koha.
20.–24. nov 2017 toimus matemaatikavõistlus JÄVI.
Järvamaa ja Viljandimaa ühisel matemaatikavõistlusel osalenud õpilastest said aritmeetikas 6. kl õpilaste arvestuses

Matemaatikud. Vasakult Mihkel Koitmäe, Helen Talvistu ja
FOTO: Erakogust.
Markus Koks.

3. koha Mihkel Koitmäe, 5. koha Markus Koks, 6. koha
Guido-Kevin Paju ja 9. koha Jakko Püvi.
7. kl arvestuses oli 2. koha vääriline Tuuli Randmäe,
3. koht kuulus Henrik Leierile ja 9. koht Roger Rätsepsole. Helen Talvistu sai 8. kl arvestuses 1. koha ja Kirsika
Tõruvere 10. koha. 9. kl arvestuses sai Jan Eric Väljaots
aritmeetikas 6. koha.
Mõõtühikute teisendamises sai 5. kl arvestuses 3. koha
Kadri Koitmäe. 6. klassi õpilastest said 1. koha Mihkel
Koitmäe ja Markus Koks, 3. koha sai Gert-Marten Kaup ja
viies oli Rico-Rasmus Luts. 7. kl kuulus esikoht Anna Linda
Meerbachile, Tuuli Randmäe oli neljas. Helen Talvistu oli
8. kl arvestuses esimene.
JÄVI olümpiaadil sai Mihkel Koitmäe 6. kl 2. koha ja
Helen Talvistu 1. koha.
26. jaan 2018 toimunud emakeele olümpiaadi maakonnavoorus sai 7.–8. klasside arvestuses 8. kl õpilane Helen
Talvistu 3. koha, 27. jaan 2018 toimunud keemiaolümpiaadil piirkondlikus voorus 1. koha.
1. veebr 2018 Viljandis toimunud matemaatikavõistlusel
Nuputa sai Võhma Kooli 5.–6. klasside võistkond koosseisus Kadri Koitmäe, Jade Leann Väljaots, Mihkel Koitmäe
ja Markus Koks 4.–5. koha.
3. veebr 2018 toimunud maakondlikul bioloogiaolümpiaadil saavutas Helen Talvistu 8. klassist 1. koha, 7. klassist
sai Tuuli Randmäe 2.koha ja Anna Linda Meerbach 3. koha.
7. veebr 2018 Viljandis toimunud matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus sai Helen Talvistu 4.–6. koha.
13. märtsil toimus Viljandis vene keele olümpiaad 7.–8.
klasside õpilastele. 8. klasside arvestuses sai Helen Talvistu
2. koha ja Ingrid Aita Kuusik 4. koha.
SILVA MURIK
õppealajuhataja

Vahetusõpilane – sama hästi
kui oma!
12.–16. märtsil õppis Võhma kooli 8. klassis vahetusõpilane Margaret Neering Viljandi Paalalinna koolist.
Margareti muljed:
Olin nädal aega Võhma koolis vahetusõpilaseks, mulle
väga meeldis.
Koolis võtsid mind vastu toredad inimesed. Mõnes tunnis oli raske, kuna mõnda teemat polnud me veel Viljandis
õppinud, õpetajad olid mõistvad ja õpetasid mulle vajaliku
selgeks. Võhma kool oli erinevates ainetundides meist ees.
Olenemata sellest, et klassis oli peaaegu 10 õpilast vähem kui Viljandis, oli siiski väga lõbus. Klassis olid toredad
inimesed. Üleüldiselt oli Võhma koolis palju vähem õpilasi
kui Viljandis, koolimaja oli vaiksem ja rahulikum.
Peamine põhjus, miks ma läksin, oli sellepärast, et mu
endine klassiõde käib seal klassis ja on palju toredat rääkinud nii koolist kui ka klassist.
Klassijuhataja Ellen Lints: „Margaret on sõbralik ja
positiivse suhtumisega. Talle meeldis meie kool. Ta töötas
tunnis kaasa ja suhtles klassikaaslastega sõbralikult. Viis
päeva möödusid märkamatult. Ei tekkinud sellist tunnet,
et keegi võõras oleks klassis.“
Klassikaaslased Margaretist:
Vahetusõpilane Margaret, kes meil terve nädala oli, tundus tore ja särtsu täis. Ta kohanes siinse keskkonnaga väga
kiiresti ja sai hakkama erinevates ainetundides ka nende
teemadega, kuhu nemad polnud veel Viljandis jõudnudki.
Ta oli tore ja sõbralik kõigi vastu. Ta oli eeskujulik õpilane,
hea huumorimeelega ja heasüdamlik. Ta oli energiline ja
sobitus klassikeskkonda ilusasti. Tunne oli, nagu ta oleks
alati meie klassis käinud – ülitore oli. Margaret oli väga
rõõmus ja positiivne tüdruk, ootame teda kindlasti tagasi.
RIINE ANT
haridustehnoloog
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Suure-Jaani koolis on TORE!

FOTO: Erakogust

Käesolevast õppeaastast
on Suure-Jaani kool liitunud TORE noorteühinguga.
TORE on tugiõpilaste oma
ring Eestis, mille eesmärgiks on suurendada koolides nende inimeste hulka,

kes kannavad ja levitavad
inimsõbralikku, õppimist
ja õpetamist soodustavat,
suhtlusjulgust ja -oskust
arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat,
üksteist toetavat ja erine-

vusi sallivat ning koostööle
orienteeritud mõtteviisi.
Meie kooli kolm 8. klassi
õpilast Merilin Tkatšenko, Eneli Raude ja Anete
Puusta koos juhendajatega,
sotsiaalpedagoogi Merike
Kabaneni ja inglise keele
õpetaja Tiina Jaeskiga, on
viie kuu jooksul osalenud
mitmetel erinevatel koolitustel ning viimaks on
saabunud aeg, kui esimene
TORE huviring on käivitunud ka koolis.
TORE konverentsil aasta
innukate uustulijate tiitli
saanud Suure-Jaani torekad
räägivad, et on tänulikud
juhendajatele, naudivad
koolitusi väga ja on valmis
õpitut koolis praktiseeri-

ma. Tüdrukud lisavad, et
TORE seltskond on väga
äge, suhtlemine vaba ja
noored on julged oma arvamuse avaldamisel. Praeguseks on torekatel seljataga
kaks mängulist huviringi
esimese grupiga oma koolist. Juba sel kevadel ootab
Merilini, Enelit ja Anetet
aasta viimane TORE ringitund Suure-Jaanis, millega
lõpeb tüdrukute koolituse
praktiline osa ning millega
teenitakse välja ka tunnistus, mis lubab neil edaspidigi TORE-liikumist koolis
juhendada.
Taive Murd
SJK huvijuht

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine
Olustvere lasteaias Piilu
Eesti Vabariigi sünnipäeva
tähistasid lasteaias nii aiarühmade lapsed kui ka pisikesed
sõimelapsed. Lapsed laulsid ja
tantsisid, lehvitasid sinimustvalgeid lippe ning soovisid
üheskoos Eestimaale palju
õnne sünnipäevaks. Toimus
mänguline presidendi vastuvõtt. Kõik oli nagu päris
– presidendi kõne, kontsert,
kätlemine ja pidulik suupistelaud. Ei puudunud ka üllatusesinejad Olustvere teenindusja maamajanduskoolist.
Jagame ka teiega meie
„presidendi“ sõnumit.
Tervitan kõiki vabariigi
100. sünnipäeva puhul. Räägin
teile tänase sünnipäeva puhul
ühe loo.
Elab üks Piilu, kelle kodumaaks on Eesti ka koduks
Olustvere lasteaed. Sellel Pii-

FOTO: Kati-Riin Grünberg

lul on tore oma majas elada,
sest temaga elavad üheskoos
lõbusad, tegusad lapsed –
Potsatajad, Sipsikud, Muumid
ja täiskasvanud. Piilul on üks
tore abiline Saima, kes vaikselt toimetades lasteaiaelu
igapäevaselt korraldab. Igal
hommikul on sisenejatel teed

puhtad tänu aednikutädile,
puhtad ruumid tänu koristajatädile ja head toidulõhnad
tänu kokatädile. Selle maja
lapsed oskavad ilusasti rääkida ja sõnu hääldada tänu
logopeedile. Ilusad laulud
õpetab neile selgeks muusikaõpetaja ja kena rühi annab

Võhma kooli käsipallurid on
riigis kaheksandad

neile liikumisõpetaja. Turvalisuse eest vastutab selles majas
tervishoiutöötaja. Piilu päevad
on erilised, kuna tema majas
toimuvad huvitavad tegevused. Iga tegevus õpetab läbi
mängu midagi uut ning iga
tegevust õpetab eriline õpetaja
ja õpetaja abi. Piilu on väga
õnnelik, et tema majas elavad
nii toredad lapsed ning selle
eest on ta tänulik tublidele
lastevanematele.
Kui me igaüks väärtustame samamoodi oma kodumaad ja kodu, siis läheb kõik
ainult paremaks.
Soovin kõigile Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul palju
õnne!

FOTO: Erakogust

14. märtsil 2018 toimus Viljandi spordihoones Mr Pritti
minikäsipallimängud koolis üleriigiline finaalturniir.
Mr Pritt minikäsipallimängud koolis Viljandimaa etapp
mängiti esmaspäeval, 7. märtsil Võhma kooli võimlas. Võistlustel osalesid 1.–3. klasside õpilased Viljandimaa koolidest.
Võistlustel osales kolm võistkonda: Saarepeedi kool, Heimtali
põhikool ja Võhma kool. Finaalturniirile pääses Võhma kooli
3. kl segavõistkond; kus mängisid: Hendriko Helü, Karl-Oskar
Meerbach, Marek Plaks, Gert Tõruvere, Kevin Kandma, Kaisa
Kalberg, Maiko Sepp.
Kolmapäeval, 14. märtsil toimus Viljandi spordihoones
selle aasta Mr Pritt minikäsipallimängud koolis finaalturniir,
kus osales kaheksa paremat võistkonda üle Eesti: Merivälja
kool, Põlva kool 1, Alatskivi keskkool, Põlva kool 2, Randvere
kool, Kehra gümnaasium 1, Sõmeru põhikool, Võhma kool.
Meie kooli õpilased saavutasid 8. koha. Kokku võttis sellest
võistlusest osa üle 40 võistkonna.
Mr Pritt minikäsipallimängud koolis võistlussari toimub
Eesti Koolispordi Liidu egiidi all ja on tunnustatud Eesti
olümpiakomitee poolt.
TIIA PÜVI
kehalise kasvatuse õpetaja ja käsipallitreener

Askeldusterohke naistepäev
Vastemõisa lasteaias

Kati-Riin Grünberg
Olustvere lasteaia
Piilu õpetaja

Emakeelepäev Sürgaveres
Nagu kaunis heli kandlekeelest,
nagu lõokse lõksuv hääl,
nagu laulud linnu lahkest
meelest,
nagu kellakõlin aasa pääl –
süda sulab, mõnul mõlgub
meel –
kõlad kõrvu, Eesti emakeel.
(K. A. Hermann)
Üks hea võimalus meie
kaunil emakeelel kõlada
lasta on korraldada luulepäev, kus soovijad saavad
esitada enda väljavalitud
luuletuse. Sürgavere kool,
lasteaed ja raamatukogu
seda 14. märtsil, emakeelepäeval, üheskoos tegidki.
Lasteaia- ja koolilaste esituses kõlasid pikemad ja
lühemad, naljakad ning ka
veidi kurvemad luuletused.
Loeti luuletusi emakeelest,
isamaast, kodust, loomadest
ning mõni laps tuletas meile
meelde jõuluaega. Tublid
etlejad olid kõik.

Publiku ja žürii lemmik Kiiri Katrin Vingisaar.
Palusime kuulama ja hinnangut andma žürii, kuhu
kuulusid: Helgi Linnas, Heidi Raba, Leelo Märtens ja
Kätlin Kink. Suur aitäh neile!
Tänukirja ja pisut magusat
põske pistmiseks said kõik
luuletusi esitanud lapsed.

FOTO: Malle Kukk

Emakeelenädalal
tegime lasteaias küsitluse
sõnade tundmise kohta.
Sõnaseletusi väikestelt
„Vembu” keeleteadlastelt:
lootsik – see on nagu
lood, mis vaatab, kas asi on
viltu või sirge

inkubaator – veemasin,
mis tõmbab kaevust vett
tuppa
humoresk – pill
fortuuna – ford mustang
boikott – kompott või
poe kott (maxima oma)
prioriteet – nagu masin
või ehitad midagi maa alla
vargapesa – varbavahed
või harakapesa
ämm – see on nagu ema
või vanaema
lähker – te olete sõbraga
lähedased
maniakk – see on see, mis
inimesele nagu peale tuleb
laim – sööb inimesi, aga
tal ei ole käsi ega jalgu ning
kõik jäävad ellu
bajaan – tibu või nagu
söögi banaan, aga mitu korda suurem
anorektik – vingerdav
ussike
Malle Kukk

Samia õmbleb nööpi.

On meie lasteaias naisi ilusaid
neid õitsvas eas, neid nooremaid
neil särasilmad, roosisuud
ja palged siledad...
Oh, on ka miskit muud –
aeg vorminud ja voolinud
neid nii ja naa
ning nooremaks neist keegi
kahjuks kunagi ei saa.
Kas ongi vaja!?
Ega vist,
sest naist
ju kaunistabki palju ebamaist
neis leidub habrast õrnust,
ürgset jõudu,
armastust,
uus elu,
hingesoe
ja valu…
Kui palju ikka naise sisse
mahub?
On igas naises perenaist
ja seda naistepäeval
meie pisi-naised
tunda said.

FOTO: Tea Roosimägi

Supp lauale ja puhtaks maja
ka pesu pesta oli vaja.
Sai veetud nööre siia, sinna,
et pestud pesu kuivama saaks
panna.
Mulda pistetud sai salat,
sibulad –
Kõik plikad askeldasid usinalt.
Siis nõela taha niiti ajasid –
nööbid riide külge õmblemist
ju vajasid.
Poisid aga sellel ajal sala
valmistasid turgutavat pala,
elus õppida on palju vaja.
Eks elu olegi üks
õppimiste jada,
kuid selle juures tähtis,
oluline just,
et oleks mäng
ja rõõm
ja lust.
Vastemõisa lasteaed Päevalill 2018
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Rahvarohke naistepäev Kõo raamatukogus
Keskpäevaks seadsime
suupisted lauale ja keetsime
kohvi valmis – naistepäevakohvik alustas.
Sel korral jäi meie kohvituba rahvale isegi kitsaks.
Rõõmustasime, et huvilisi
oli tulnud erinevatest küladest: esindatud oli nii Kõo,
Maalasti, Paenaste, Pilistvere
kui ka Saviaugu küla. Väikeses piirkonnas on aktiivsed inimesed enamasti ikka
ühed ja samad, kuid meil on
õnnestunud seda ringi veidi
laiendada.
Raamatukogus andis Silvi Annus koos oma lastega
meeleoluka kevadkontserdi
teemal „Plirts, plärts käes
on märts!” Vastu tulles hu-

FOTO: Silvi Annus

viliste soovile, näitas Viljandi
vapimärgi laureaat Tarmo
Riisk aja jooksul saadud
medaleid ja rääkis sinna
juurde naljakaid juhtumusi.
Veetsime kõik koos lustaka
õhtupooliku.
Suur tänu Aino Rebasele,
Jane Riiskile ja Ilme Luhale,
kes omakasupüüdmatult

kohvikusse suupisted ja koogid valmistasid. Pakutav oli
nii maitsev, et kohvikukülastajad tegid meile ettepaneku
edaspidi suupistete õpituba
korraldada.
Järgmise päeva jätkukohviku juturingis selgus üllatuslikult, et Kõol on PõhjaSakala valla kõige kaugema

piirkonna Kõpuga ühisosa
täiesti olemas. Nimelt on
meie väärikas eas daam Õilme Kask Kõpu kooli vilistlane ja tal on alles hoitud oma
kooliaegsed fotod 1930–1940.
aastatest. Andsime sellest
piirkonna juhile Kärt Linderile teada, kes sõitis meie
juurde Õilmega kohtuma
ja pilte vaatama. Suurema
osa fotodest skaneerisime
raamatukogus Kõpu kooli
jaoks Kärdile kaasa.
Räägi inimesega ja maailm avardub!
Jääme ootama uusi kohtumisi ja uusi üllatusi.
ILLE RIISK
raamatukogu juhataja

100 mandoliini Eesti 100. sünnipäeval

FOTO: Erakogust

Kirjutan, sest olen veel
ikka nende helide lummuses, mis jäid kõlama
veebruaris 2018 meie riigi
mandoliinidelt parimatel
kontserdimajade lavadel.
Oli uhke tunne!
Kõik sai alguse, kui olin
alles 7-aastane ja Pärnumaa ühe väikese maakooli
armas õpetaja Leida Rähn
mulle mandoliini sülle
pani... ning nüüd 70-aastasena osalesin 100 mandoliini orkestris, mis maestro
Joosep Sanga eestvedamisel kokku kutsutud Eesti
100. sünnipäeval.
Olin vahepeal mandoliini aastateks unarusse
jätnud, kuid nüüd kapellis Pilistvere Pillimehed
(PiPi) teda jälle 4 aastat
sõrmitsenud, osalt tervislikel põhjustel (mandoliiniga
on kerge reisida) ja osalt
tahtmisest teada saada,
kas suudan temaga jälle
sõbraks saada.
Tuligi vahva väljakutse,
mille iva oli kasvama pandud juba juunikuus 2017,
kui maestro Joosep Sang

– Saku mandoliiniorkestri
juht ja Saku mandoliinifestivali korraldaja – võttis asja
ajada ja saatis üle Eesti abipalve kõikidele rahvamuusikakollektiivide juhtidele
ja mandoliinimängijatele
osaleda suurprojektis „100
mandoliini Eesti 100. sünnipäeval“.
Tänu PiPi orkestrijuhile
Mait Reimannile, kes nii
ennast kui mind sellesse
projekti kaasas, sain sellise
positiivse sündmuse osaliseks, et raske on seda ainult
endale hoida.
Kontserdikava oli koostatud Eestis väga tuntud
lugudest (kokku 17 pala),
mille vahepaladeks näidati
videoid mandoliinimängijatega üle Eesti, nende teekonnast mandoliini juurde.
Kavas olid „Tiiu talutütrekene“, „Imeliku valss“,
„Mälestus Pühajärvest“,
„Lõoke“, „Tule ääres istun mina“, „Mulgimaale“,
„Ma tahaksin kodus olla“,
„Mu isamaa on minu arm“,
„Ukuaru“. Osadele paladele laulsime ise kaasa.

Kontsertideks valmistusin üsna põhjalikult: oktoobris saabusid lugude
noodid tabulatuurina ning
novembris Saku orkestri
poolt lindistatud õppevideod, detsembris toimusid
peaproovid Tapal ja jaanuaris Lehtses koos kontserdiga.
Kujunes nii, et Mait oli
väga hõivatud ja nii jäingi
Põhja-Viljandimaalt üksi
osalema. Kärstnast osales
väga andekas muusik Märt
Tomp, kes oli nii ütlemata
tubli, et pühapäeva, 18.
veebruari hommikupoole
suusatas Tartu maratonil ja
kell 17 oli juba Jõhvi kontserdimaja laval.
Arvan, et lihtsam oli
neil mängijatel, kes osalesid
orkestrikoosseisudes (nt
Saku, Uhtna, Tapa, Põlva,
Võru), kuid sain hakkama,
harjutades alates jaanuarist
iga päev. Olin jäänud just
koduseks pensionäriks ja
nüüd oli mul aega ja tahtmist lood täielikult selgeks
saada ning olen uhke – ma
sain hakkama!

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kuul osalesin orkestri koosseisus kõigil riigi
parimatel kontserdilavadel
– Tartu Vanemuise kontserdimaja, Estonia kontserdisaal, Jõhvi kontserdimaja
ja Pärnu kontserdimaja),
lisaks veel kontsert Lehtse
kultuurimajas 27.01. ja Riigikogu valges saalis 23.02.
Aitäh noorele ja toimekale maestrole Joosep
Sangale, kes kõik need lood
orkestreeris ja suurepärase sündmuse korraldas.
Samuti olen uhke meie
Viljandimaalt „Untsakate“
koosseisust pärit noorte
muusikute üle, kes juhatavad mandoliiniorkestreid
Uhtnas ja Tapal.
Jääb ütlemata hea mälestus sellest ühisest ettevõtmisest – laval igas eas
andekate muusikutega,
alates lastest kuni väärika
vanuseni. Seda ülevat tunnet saab kogeda ainult nii,
koos mängides. Olen uhke,
et elan Eestimaal nii ilusal
ajal, kui Eesti Vabariik on
100-aastane ja meie ümber on nii palju andekaid
inimesi, ja on järgnevad
põlvkonnad, kes võtavad
asja edasi ajada...
Soovitan lugeda samal
teemal avaldatud Valter
Parve arutlust „Helged hetked ja juubelitunne“ (Pärnu
Postimees, 02.03.2018).

Märtsikuine muusikaelamus
7. märtsil oli Kondase majas kontsert. Külla olid tulnud
tšellist Silvia Ilves ja pianist Age Juurikas.
Tavalise teismelisena kuulan ma enamasti popmuusikat,
aga tänu ooperi avastamisele olen leidmas teed klassikalise
muusika juurde. Ka sellel õhtul kanti ette klassikalisi lugusid.
Hea oli kuulata klaveri ja tšello kooskõlamist. Eriti meeldisid mulle tšellosoolod ja millise kirega Silvia neid mängis.
Muusika kiskus kaasa oma kurbuse, sünguse ja rõõmuga.
Oli huvitav ja tore elamus. See suurendas mu huvi klassikalise muusika vastu. Ootan huviga järgmist kontserti.
Laura Vainola (11 a)
Suure-Jaani muusikastuudio õpilane

*****
Kondase maja oli imetore koht sellise kontserdi jaoks.
Klaver oli täiesti korras ja sobilik, ehk pisut väsinud (bassides
pole sügavust), aga saal on imeline. Igatahes koos saali ja
lühtriga imeline kombo! Ja publik tundus väga süvenemisvõimeline! Oli meeldiv! Suure-Jaani on imearmas paigake.
Tulen sinna tagasi juunis, olen Mart Saare konkursi žüriis
2 päeva. Ootan juba väga, et minna öösel metsa jalutama ja
valgeid öid nautima!
Age Juurikas

Pilistvere tüdruk Kelly-Riin Kärt
– „Kuldsuud Põltsamaal 2018“
publiku lemmik
Põltsamaa
ühisgümnaasiumis toimus järjekordne üle-eestiline kõnevõistlus
„Kuldsuud Põltsamaal 2018“.
PÜG-i emakeele ja kirjanduse
õpetajad Sirje Ääremaa ja Marika
Nugis on kõnevõistlust ja -laagrit
korraldanud juba
alates 2001. aastast
ning selle aja jooksul on Põltsamaal
kõneoskust lihvinud sajad noored
FOTO: Monika Vassiljev
üle Eesti.
Võistluste esimeses voorus tuli osalejatel esitada ettevalmistatud kõne teemal „Sajaga!“ ning teises voorus tuli
kohapeal ette valmistada 2-minutiline kõne teemal „Ürgloodus nutiajastul.“
Põltsamaa ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilane KellyRiin Kärt, kes koolivoorus oli saavutanud I koha, rääkis
üle-eestilises voorus meie emakeelest: „Meie emakeeles on
olemas kauneid ja mitme tähendusega sõnu – niithabras,
õrn, täbar või lummav. Miks me võtame kasutusele sõnu
võõras keeles, kui meil endil on need olemas?“ Tema sõnul
on näiteks sõnale ’ilus’ olemas 31 sünonüümi. „Slängisõnadki ei pane meid mitte mingis mõttes paremini tundma“,
leiab Kelly-Riin, kelle arvates on keel kultuuri ja iseolemise
alus ja seda tuleb kindlasti väärtustada.
2005. a võitis Kuldsuu tiitli praegune raadioajakirjanik
Taavi Libe, kes on samuti pärit Pilistvere kandist.
ILLE RIISK
koostanud ajalehe Vali Uudised
(nr 22, 16.03.2018) artikli põhjal

piltuudis

Mai Enno
mandoliinimängija PiPist

RAEL AS TEHNOÜLEVAATUS
Nüüd klientide soove arvestades uued lahtiolekuajad:

E–R 7.30–18.00
L
9.00–15.00
Võimalus broneerida sõiduki ülevaatust aadressil
www.rael-tehno.ee või ylevaatusab@rael.ee
Traktorite ja traktorihaagiste ülevaatuseks
palun võtta ühendust,
et kokku leppida
aeg ja koht: unt@rael.ee
Rainer Unt 525 2094

Koos tantsukooli Tango treeneritega.

FOTO: Erakogust

17. märtsil korraldas Eesti Tantsuspordi Liit Põlvas
Mesikäpa hallis Eesti meistrivõistlused kümnes tantsus. Seenior 3 võistlusklassis tantsisid end hõbemedalile Jüri Turjakas ja Maret Lina.
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Korvpalliturniir Kõpu Cup 2018

Võhma raba jäärada 2018

Hästi mängisid Kõpu
põhikooli lapsed, kes saavutasid üldkokkuvõttes tubli teise koha. Võistkonnas
mängisid: Sandra Aasa, Kaili
Pernits, Lisethe Raidsalu,
Ranno Krosmann, Mart
Kändma, Ragnar Piirimägi
ja Gunnar Väli.
Suur tänu võistluste toetajatele Põhja-Sakala vallavalitsusele ja Kõpu Puidule,
kes aitasid korraldada seda
toredat turniiri.

Kõpu spordihoones toimus 16. märtsil traditsiooniline väikestele maakoolidele
mõeldud segakorvpalliturniir Kõpu Cup 2018. Sel aastal korraldati turniiri juba
kaheksandat aastat.
Kohale olid kutsutud
8 kooli võistkonnad, kuid
paraku kõik kohale ei tulnud. Mängiti 2 x 10 minutit,
kus platsil oli 2 tüdrukut ja
3 poissi ning peale mänge
oli ka vabavisetevõistlus,
mis siis liideti mängu tulemustega.

Kalev Heli
FOTO: Erakogust

Suure-Jaani Vibuklubi tegemistest Eesti
sisemeistrivõistlustel
Eesti sisemeistrivõistlused maastikuvibus toimusid 10. märtsil Lihulas.
Võistlus koosnes kahest
osast: esmalt lasti 20 jardi ja
siis flint harjutus, kus kahe
erineva suurusega märklehti tuleb tabada kaugustelt, mis asuvad 6 meetrist
27 meetrini.
Suure-Jaani Vibuklubi
oli väljas seitsmeliikmelise võistkonnaga. Eesti
meistritiitliga autasustati:
naisjuunioride vaistuvibu klassis Anette Talviste, meesjuunioride pikkvibu klassis Holger Kink ja

meesveteranide klassis Tiit
Heinsalu. Flint harjutuses
laskis Holger Kink välja
ka Eesti rekordi. Hõbemedaliga tulid koju meesjuunioride pikkvibu klassis
Henri Kivisild ja noorte arvestuses samas vibuklassis
Romet Talviste. Kõik noored harjutavad Suure-Jaani
huvikooli viburingis.
Häid tulemusi näidati
ka järgmisel nädalavahetusel Viljandis toimunud Eesti Vibuliidu poolt korraldatud sisemeistrivõistlustel.
Noorte neidude vaistuvibu
harjutuses teenis oma esi-

tuse eest pronksmedali
Anette Talviste. Hõbedased
medalid said pikkvibu kadettide arvestuses Holger
Kink ja tidettide pikkvibu
klassis Romet Talviste.
Kuldmedalite ja Eesti
meistri tiitlitega lõpetasid
seekordse võistluse pikkvibu veteranide arvestuses
Tiit Heinsalu, meesjuunioride arvestuses Lauri Külv
ja naiste arvestuses Triin
Tuulas. Viimased kaks on
Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskooli õpilased. Eriti tuleb ära märkida
Triinu esitus, sest temal

tuli võistelda veebruari
keskel Ungaris, Budapestis
toimunud Euroopa sisemeistrivõistlustel Eestile
kaksikvõidu koju toonud
naistega.
Sisehooaeg on nüüd
edukalt lõpetatud ja jääme
kevadet ootama, et saaksime alustada treeningutega,
mis loovad aluse meeldivateks emotsioonideks
välihooajal.
Tiit Heinsalu
Suure-Jaani Vibuklubi

Kabeuudiseid

Kabeturniiri lõpetamine.

Üheksandat korda
toimus kolme kooli kabevõistlus, kus osalesid
Viljandi Jakobsoni kool,
Suure-Jaani kool ja Peetri

FOTO: Erakogust

kool Harjumaalt Rae vallast. Seekordne võõrustaja
oli Peetri kool. Võitjaks tuli
Suure-Jaani 88,5 punktiga,

Jakobsoni kool sai 79,5 ja
Peetri kool 63 punkti.
Suure-Jaani mängis
koosseisus Randel Teever,
Karmen Anderson, Mo-

nis Brauer, Tanel Männik,
Henry Tikut, Igor Nikitin
ja Robin Selberg. Turniiri
esimese koha saavutas Igor
Nikitin, teine oli Monis
Brauer ja kolmanda koha
sai Kevin Kasik Jakobsoni
koolist. Väga tublilt mängis
Karmen Anderson. Järgmisel aastal on 10. juubeliturniir ja võõrustaja rollis
onViljandi Jakobsoni kool.
Jaanuaris sai alguse
Olustvere põhikooli algklasside kabevõistlus. Osales 11 õpilast. Võitjaks tuli
V klassi tüdruk Eliis Omel
8 punktiga. II–III kohta jäid
jagama Romer Ahosepp
ja Daniela-Maria Roon 7
punktiga. Neljas oli Jaagup
Vaikla.

Robin Lepik on Eesti meister
discgolfis noorte talvistel
meistrivõistlustel!
Robin võtab võistluse
kokku nii:
Võtsin juba 2017. a sügisel plaaniks osaleda uue
aasta veebruari lõpus Eesti
talvistel meistrivõistlustel
discgolfis. Kuna 2018. a hooaeg on viimane aasta, millal
saan mängida juunioride
klassis, siis on hea võimalus
end tõestada. ETMV 2018
koosnesid kolmest võistluspäevast. Esimesel päeval
tundsin ennast enesekindlalt,
ringi lõpetasin nelja viskega
alla par-i. Teisel päeval usalEesti meister Robin Lepik.
dasin täielikult oma putti ja
FOTO: Erakogust
suutsin mängida 6 viset alla
par-i. Kolmandale päevale vastu minnes oli mu edu kasvanud
üle kümne viske, seega sain natuke rahulikumalt mängida.
Autasustamisel pandi mulle kaela kuldmedal – see oli võimas
tunne. Võistluse lõppedes tundsin rahulolu, sest unistus oli
täitunud. Kolme päeva jooksul sain uusi tutvusi ja kogemusi
isegi 17 külmakraadiga mängimiseks. Olen väga tänulik oma
toetajatele, kaasaelajatele ja perele.
Ülitubli, Robin, oleme Su üle uhked!

Maakonna meistrivõistlused
lauatennises olid edukad

Hugo Hommik

Maakonna MV lauatennises. Segapaarismängu kuld – Rainer
Valo, Viktoria Kirpu.
FOTO: Mati Adamson

Eesti meistrivõistlused tõid hõbeda
Meie valla Lehola 2005
II meeskonnal õnnestus
tänavu Balteco Eesti võistkondlikel lauatennise
meistrivõistlustel IV liigas
saavutada 2. koht. III liigasse üleminekumängud
toimuvad kuu aja pärast.
Esindusmeeskond saavutas II liigas 6. koha ja
peab võistlema liigasse püsima jäämise nimel samuti

Kui Eesti Vabariik tähistas oma juubelit, siis samal
päeval toimus Võhma raba jäärada 2018. Võistlustules oli
kokku 55 sõitjat ja võistlus toimus 6 erinevas võistlusklassis.
Noorte arvestuses võitis Henri Helü ajaga 3.19.33. Teise
kohaga lõpetas Tom Adamson ajaga 3.23.86 ja kolmanda
koha saavutas Arko Marten Siim ajaga 3.37.73.
Naiste arvestuses oli ülivägev duell Nele Helü ja Liina
Tikko vahel. Võistluse võitis ajaga 3.38.54 Nele Helü. Liina
Tikko saavutas teise koha ajaga 3.40.61.
Meeste esiveoga autode arvestuses võitis Hannes ajaga
3.24.39, jättes teiseks Tom Adamsoni, kes lõpetas võistluse
ajaga 3.25.86.
Tagaveoliste autode arvestuses võidutses Kardo Karu
ajaga 3.38.30, jättes teiseks Ruve Veski ajaga 3.38.81.
Nelikveoliste autode arvestuses viis võidu koju Jüri
Lindmets ajaga 3.25.23.
Tsiklite arvestuses võitis võistluse Talis Kink ajaga
3.53.45.
Täname kõik osalejaid! Õnnitleme parimaid ja soovime
jaksu võistluse korraldajale Rauno Laurile!

kuu aja pärast, 21. aprillil
2018.
Soovime mõlemale
võistkonnale palju edu!
MATI ADAMSON

Eesti võistkondlikud
meistrivõistlused lauatennises IV liiga hõbedane
meeskond. FOTO: Erakogust

Pühapäeval, 25. märtsil Karksis toimunud Viljandimaa lauatennise meistrivõistlustel saavutasid Põhja-Sakala sportlased 3
üksikmängu ja 4 paarismängu medalit. Julia Kirpu võitis kulla
naiste arvestuses. 30 mehe konkurentsis sai Rainer Valo hõbeda ja pronksile jõudis väga südi mänguga Kalev Sengbusch.
Naispaarismängus said hõbeda Julia Kirpu ja Jane Raudsepp.
Pronksmedali saavutas paarismängus ka Astrid Valo. Segapaarismängus võidutsesid Rainer Valo ja Julia Kirpu. Meeste
paarismängus saavutasid Rainer Valo ja Kert Villems kuldsed
medalid. Kokku osales meistrivõistlustel 36 lauatennisisti. Meie
valda esindas koguni 12 sportlast. Tänu kõigile mängijatele ja
õnnitlused parimatele!
Spordiveeru tekstid Mati Adamson
spordi- ja noorsootööspetsialist
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Suusatamises võidutses Kildu esindus

Võidukad Kildu suusatajad.

Pühapäeval, 25. veebruaril, pärast Eesti vabariigi
100. sünnipäeva tähistamist,
mindi juba sportlikult edasi.
Tääksi radadel toimusid
45. Lehola-Lembitu mängud murdmaasuusatamises.
Külma ilma kartusest hoolimata oli osalejaid lausa 40 ja
võistlus sai üliäge.
Esmalt läksid rajale mehed ja kindlalt võttis kulla
Rain Kuresoo, hoolimata

FOTO: Jüri Sulg

faktist, et jõudis rajale otse
Pyeongchangist olümpiaradadelt. 40+ vanuseklassis
võidutses Alo Järve ja Ilmar
Kõvatomas sai kulla kaela
50+ vanuseklassis. Parim
naine oli Birgit Murumägi,
35+ vanuseklassis võitis
Katrin Juurak ning 45+ vanuseklassis võidutses Kätlin
Ulk. Nooremate tüdrukute
hulgas viis esikoha koju
Lenna Purga ja vanematest

tüdrukutest Margit Murumägi. Nooremate poiste
arvestuses oli parim Kristjan
Maiste ja vanemate poiste
arvestuses Jarmo Randmäe.
Teatesõidus edestas kõiki Kildu I võistkond, teise
kohaga lõpetas Sürgavere
esindus ja kolmandana Kildu II võistkond.
Kõige kaasahaaravam oli
siiski kohapeal loodud uue
võistlusklassi e 4–5-aastaste

nunnude võistlus, kus stardis oli 3 tulevikulootust. 1,8
km raja läbisid edukalt Jaan
Hiiemäe, Gertrud Vaher ja
Mikk Ruben Paesalu. Väikesed vaprad suusatajad said
kaela originaalsed LeholaLembitu mängude medalid.
Lehola-Lembitu mängude arvestuses võitis suusatamise Kildu esindus 221
punktiga, teise koha viis
koju Sürgavere esindus 183
punktiga ja kolmanda koha
saavutas Aimla esindus 120
punktiga. Neile järgnesid
Kõidama ja Lõuna–SuureJaani, kes mõlemad kogusid
63 punkti. Punktid said
tabelisse veel Põhja–SuureJaani, Vastemõisa ja Olustvere esindused.
Tänu korraldusmeeskonnale – Aino, Anneli,
Aivar, Anu ja suurim tänu
Margusele suurepäraste
radade eest!

34. Eesti omavalitsuste talimängud olid edukad
3.–4. märtsil 2018 toimusid kõiki Eesti omavalitsusi ühendavad talimängud
Viljandis. Lisaks Viljandile,
Holstre-Pollile ja Väikesele
Munamäele saime meiegi
korraldajatena kätt proovida – lauatenniseturniir
toimus kahel päeval klubi
Lehola 2005 korraldamisel
Suure-Jaani kooli võimlas.
Meie sportlasi oli kokku
stardis 35 ning igaüks andis valla eest oma parima.
Suurimaks õnnestumiseks
võib hinnata mäesuusa- ja
kabevõistkondade tulemusi,
kes mõlemad saavutasid
tihedas konkurentsis kõrge
8. koha. Mäesuusatamises
hoolitses säravaima tulemu-

se eest Madis Mutso, kes tuli
klassis 40+ pronksmedalile.
Ka murdmaasuusatamise
tulemusega saab väga rahul
olla – kokkuvõttes 12. koht.
Suusatamises sai individuaalse pronksmedali naiste 35+ vanuseklassis Katrin
Juurak, kes oli ka kõrge 9.
kohaga lõpetanud naiste
teatesuusatamise võistkonnas koos Birgit ja Margit
Murumägiga. Lauatennise
võistkond lõpetas kodusaalis 10. kohaga, eraldi väärib
kiitust tubli korraldus Antti
Everti eestvedamisel. Malevõistkond lõpetas seekord
18. kohaga, eraldi tänu Jüri
Hansenile, kes lisaks mängimisele ka transpordiga

aitas. Juhtide võistlusel sai
vallavanem Tõnu Aavasalu
proovida võimeid digiviktoriinis, robotite kahevõistluses ja orienteerumises,
andes samuti olulise panuse
koondkokkuvõttes.
Üldarvestuses lõppesid
esmakordselt valdade ja
linnade ühiselt peetud talimängud Põhja-Sakala vallale suurte valdade arvestuses
7. kohaga, koondarvestuseski suutsime mahtuda
esikümnesse, lõpetades 9. 34. Eesti talimängud –
kohaga. Suur tunnustus Katrin Juurak pronksmedal.
FOTO: Mati Adamson
meie valla spordirahvale,
abiks olnud lapsevanematele ja kaasaelajatele, tänu
kellele saame vallana Eesti
spordikaardil särada!

Parimad noored maletajad on selgunud
Põhja-Sakala lahtistel
noorte kiirmale meistrivõistlustel peeti 20. märtsil
Suure-Jaani noortekeskuses
viimane 10. voor. Malelaua taga istus kogu turniiri
jooksul kokku 28 noort maletajat. Lõpetamisel tänati
kõiki osalejaid ja tunnustati
parimaid tüdrukuid, parimaid algklasside mängijaid
ja 6 parimat mängijat kogu
turniirilt. Turniiri võitis
Lahmuse kooli esindaja Jan
Kaasik 171 punktiga, teise
koha saavutas Viljandi huvikooli esindaja Hugo Soo 159
punktiga ja kolmanda kohaga lõpetas Suure-Jaani kooli
esindaja Henry Tikut 157
punktiga. Kuue hulka võitlesid ennast Tanel Männik
129 punktiga, Antonio Ibrus
128,5 punktiga ja Aleksan-

Võhma lahtised koroona
meistrivõistlused võitis
Raavo Remmel

Laupäeval, 10. märtsil toimusid Võhma koolimajas
Võhma lahtised meistrivõistlused koroonas. Võistlustest võttis osa 10 mängijat ja mängiti turniirisüsteemis.
Võistlus kujunes põnevaks ja haaravaks. Võistluse võitis
Raavo Remmel, teise kohaga lõpetas Tiit Pari ning kolmanda koha saavutas Rainer Ahjupera. Võistluse eestvedaja Jaan Voll jäi neljandaks. Osalejate hinnangul oli
üks tore ja sportlik laupäev. Suurimad tänud võistluse
korraldajale Jaan Vollile ja olen kindel, et koroonavõistluste traditsioon saab Jaani abiga tuult tiibadesse!

Vibusportlased lennutasid
võidukalt nooli

10.–11. märtsil 2018 Eesti Maastikuvibu Liidu sisemeistrivõistlustel saavutasid Tiit Heinsalu, Anette Talviste ja Holger Kink kuldmedalid, kusjuures Holger tegi
flindis Eesti rekordi. Henri Kivisild ja Romet Talviste
said hõbemedalid.
EV100 Eesti sisemeistrivõistlused toimusid 17.–18.
märtsil Viljandis. Sportvibu ja plokkvibu täiskasvanute
klassis selgusid medalivõitjad olümpiaringi duellides,
teistes klassides tulid Eesti meistriteks suurima punktisumma lasknud sportlased. Meie valla sportlastest
pärjati Eesti meistriks sportvibus Laura Nurmsalu.
Meeste veteranide plokkvibus võidutses Jaan Kookla
ja pikkvibus meesveteranide arvestuses Tiit Heinsalu.
Noored tegid samuti meistrivõistlustel tubli esituse.
Kadettide pikkvibus saavutas Holger Kink hõbemedali
ja Romet Talviste oma vanuserühmas samuti hõbemedali. Anette Talviste saavutas vaistvibus nooremate
tüdrukute arvestuses pronksmedali.
Õnnitleme kõiki medaliomanikke ja soovime lennukaid ja täpseid laske!

Põhja-Sakala vald sai
esimese malemeistri
Kolmapäeval, 21. märtsil toimus kohvikus Arturi
Juures Põhja-Sakala malemeistrivõistlustest osavõtjate
pidulik autasustamine. 6 kuud tõsiseid malelahinguid
pidanud maletajad on kõik olnud ülimalt tublid. Selgusid
meistrid tava-, kiir- ja välkmales. Sel aastal läksid tiitlid
jagamisele 6 mehe vahel. Tavamales sai esikoha Jüri Hansen 5 punktiga, teiseks jäi Margus Raidma 3 punktiga ja
kolmandaks Jüri Soolo 2 punktiga. Välkmales saavutas
meistritiitli 121 punktiga Jüri Hansen, II kohaga lõpetas
võistluse 118 punktiga Ants Pihlak ja III koha sai 108
punktiga Hillar Kuhi. Kiirmales saavutas võidu samuti
Jüri Hansen 121 punktiga, teise kohaga lõpetas võistluse
Üllar-Peep Tamm 114 punktiga ja kolmandaks jäi Jüri
Soolo 106 punktiga. Parimaks nooreks pärjati päev varem
noorte kiirmale meistrivõistlused võitnud Jan Kaasik.
Ära märkimist väärivad veel noored August Jaanisoo ja
Aleksander Kõrts.
Täname kõiki meistrivõistlustel osalejaid ja kõige
suuremad tänud kuuluvad võistluse eestvedajale Jüri
Hansenile!
Spordilehekülje tekstid Mati Adamson
spordi- ja noorsootööspetsialist

Spordivõistlused
Noorte male lõpetamine.

der Kõrts 128,5 punktiga.
Turniiri parim tüdruk oli
142 punktiga Viljandi huvikooli tüdruk Maarja Kährik.
Talle järgnes Lahmuse kooli
esindaja Mirtel Treumuth
72 punktiga ja kolmandana

FOTO: Kaisa Olesk

lõpetas turniiri Anne Marie
Õmblus Viljandi huvikoolist
55,5 punktiga. Kõige väiksemate mängijate arvestuses
võitsid Viljandi huvikooli
esindajad: I Anton Aavik
111 punktiga, II Aksel Aa-

vik 91,5 punktiga ja III Eke
Elmer Hani 72 punktiga.
Õnnitleme parimaid ja
täname kõiki osalejaid! Suurim tänu peakohtunik Jüri
Hansenile!

3. aprillil kell 15 noorte võistkondlik maleturniir Suure-Jaani noortekeskuses.
7. aprillil kell 11 naabrite turniir võrkpallis Võhma kooli võimlas.
14. aprillil kell 9.30 karikaturniir males Suure-Jaani noortekeskuses.
21. aprillil kell 10 Eesti võistkondlike lauatennise meistrivõistluste finaalturniir.
22. aprillil kell 10 XV Suure-Jaani lauatennise GP V etapp Suure-Jaani kooli võimlas.
1. mail suurjooks ümber Viljandi järve.
Viljandi maakonna võrkpalli meistrivõistluste naiste ja meeste poolfinaal- ning
finaalmängude kohta leiate jooksvalt infot kodulehelt.
NB! Registreerimine Suure-Jaani valla tennise meistrivõistlusteks toimub kuni 13.
aprillini e-posti aadressil mati@pohja-sakala.ee.
Täpsem info: noortekas.suure-jaani.ee
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Kultuuripärandi aasta Võhma linnaraamatukogus
Kas teadsid, et kui sa ehitad lumememme, siis oled
kultuuripärandi kandja? Kas
teadsid, et saunas käies oled
meie kultuuripärandi lummuses? Kas teadsid, et süües leiba,
kannad sa edasi ühtlasi ka
kultuuripärandit? Sama moodi
ka lauldes, pilli mängides või
tantsides. Kultuuripärandiks
on ka siinsed maastikud, rehetared, hiiepaigad, samuti
mõisad, militaarrajatised, mälestusmärgid.
Kultuuripärand ei ole aga
ainult minevikust päris mälestus, see on ka meie tuleviku
tugisammas. Pärand saab olla
kaasaegne, trendikas, inspireeriv, rikkalik, meid eriliseks
muutev ja kaasahaarav.
Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 annab meile võimaluse esile tuua kultuuri
olulisust ja seda, mida meil on
võimalik teha kultuuripärandi
säilitamiseks ja edasiandmiseks.
Vaimne kultuuripärand tähendab selliseid põlvest põlve
edasiantud teadmisi, oskusi,
kombeid ja tavasid, mis elavad
ja toimivad ka tänasel päeval.
Rõhutamaks, et vaimne pärand on oluline osa meie kõigi
elust just siin ja praegu ning et
see muutub koos inimeste ja
oludega, nimetatakse seda ka
elavaks pärandiks.
Vaimne pärand elab koos
inimestega, kes neid teadmisi
ja oskusi igapäevaselt kasutavad ning ka teistele edasi
annavad. Iseenesestmõiste-

14. märtsil, emakeelepäeval, oli Suure-Jaani raamatukogus juba hommikust saati suur elevus, sest
meile olid külla saabumas A. H. Tammsaare Vargamäe
muuseumi inimesed, kes olid valmis jagama kirjaniku
elu erinevaid tahke ja tutvustama lähemalt muuseumis
toimuvat. Mis saab veel paremat olla, kui kõik see
vaimsus tuleb meile koju kätte? Oleme tänulikud!
Kuna kirjaniku juured ulatuvad Suure-Jaani kanti,
siis seda huvitavam oli jälgida ettekannet ja seostada
mälestusi ka meie piirkonnaga.
Huvilisi oli palju, küsimusi jagus ja arutelud kestsid
veel mitmeid tunde.
Täname osalejaid ja koostööpartnereid!
Viivika Lepp
Suure-Jaani raamatukogu direktor

Suure-Jaani raamatukogu üleskutse

FOTO: Bianka Ränkel

tavalt käime saunas, peame
sünnipäevi, soolaleivapidusid
ja talguid, teeme süüa vanaema õpetuse järgi. Aiamaal
järgime äraproovitud nippe
– olgu need õpitud vanematelt, sõpradelt, kursustel või
käsiraamatust. Just niimoodi,
iga päev elamegi koos oma
vaimse kultuuripärandiga ega
pööra sellele tihtipeale eraldi
tähelepanu.
Vaimset kultuuripärandit
jagame oma kaaslastega, näiteks pereliikmete, sõprade,
töökaaslastega ja kodukandi
rahvaga. Vaimne kultuuripärand ongi oluline seepärast,
et ta loob ühtekuuluvustunde,
ühendab meid oma kogukonnas. (Allikas: www.parandiaasta.ee)

Seda ühtekuuluvustunnet
oma kogukonnas püüame ka
meie, raamatukogutöötajad,
säilitada ning näidata noortele,
et ise tehtud asjadel on oma
hing ja väärtus.
Võhma raamatukogus oli
kogu märtsikuu avatud tore
näitus „Pilistvere kihelkonna
naise rahvarõivakostüüm ja
Pilistvere kindakirjad“. Tööde
autoriks on Marju Roosileht.
27. märtsil toimus raamatukogus kellakuuetee „Vanaema
veimevakast“. Jututeemaks
oli rahvuslik käsitöö ja vokiga
ketramist näitas ning õpetas
Aaviksaare talu perenaine
Silvia Murro.
Aitäh Marjule ja Silviale
oma kultuuripärandi jagamise

eest, samuti Mai Ennole, kes
küpsetas meile leiba!
Raamatukogu soovib ka
edaspidi korraldada näitusi,
kuhu teie, armsad lugejad,
võiksite tuua enda kodudest
teistele vaatamiseks midagi
põnevat, vanaaegset või ka
tänapäevast (mänguasjad,
kodutarbed, mingi kollektsioon jne). Tore oleks ju teistega jagada oma kogumiskirge ja
mälestusesemeid.
Aprillis on raamatukogus
avatud Võhma koolinoorte
näitus „Kevadeootus“.
Ilusat kevadet!
Maire Ränkel
raamatukogu direktor

Palju õnne, Põrpijad!

Andrus Kiviräha “Rikka õelusel ei ole piire” suurejooneline finaal – uhke näitlejate plejaad,
FOTO: Erakogust
kes etenduses mängisid.

Pilistvere rahvamaja
näitering Põrpijad tuli esmakordselt kokku 1978.
aastal. Esimesele ülesastumisele järgnes viie aasta
pikkune paus, kuid sealt
edasi said Põrpijad hoo
sisse – uueks suuremaks
lavastuseks sai Enn Vaiguri „Sikud ja lambad”.

A. H. Tammsaare Vargamäe muuseum
Suure-Jaani raamatukogul külas

Sellele järgnes veel mitu
sama autori lugu – „Kraavihallid” koos järjega ja
muudki.
Üheksakümnendatest
aastatest ilmus trupi repertuaari ka teiste autorite
teosed, millest menukaimaks kujunes „Farss pastoraadis”.

Etendusega „Peremees
majja” käisime külas Soomes meie toonases sõprusvallas Köyliös Tuiskula
suveteatril.
Aastal 2005 lahkus meie
seast näitetrupile alusepanija ja pikaajaline juht Hilla
Piilman. Kuna üks lastelavastus oli parajasti töös,

otsustasime jätkata. Esialgu
ainult sellega, aga märkamatult jätkus näiteringi elu
edaspidigi. „Tütarlaps otsib
õnne“, „Rikka õelusel ei ole
piire“, mitmed lastelavastused, „Kalevipoeg”, kilplaste
lood – see on ainult osa
meie tegemistest.
Läbi aastate on näiteringiga seotud olnud 40
ja rohkem inimest, keda
kõiki nimepidi välja tuua
ei jõuagi. Hetkel mängivad
Põrpijate koosseisus Heiki
Aren, Diana Aren, Eelika
Ütt, Rein Vahtra, Piret Jukk,
Viive Reinsalu, Jane Nirgi,
Andrus Ojalill ja Tarmo
Siimula. Nii oleme jõudnud
40. verstapostini.
Palju õnne meile kõigile!
EDA PIILMANN
Pilistvere näiteringi
juhendaja aastast 2005

..................................
Joo kasulikku kitsepiima!

Toome kitsepiima koju kätte!

Hind sõltuvalt kaugusest ja kogusest 2.30-3€/liiter

Tel: 52 51 635

murrosilvia@gmail.com
www.aaviksaare.ee

Kui teil on kas koristamise käigus või mõnel muul põhjusel
ette jäänud vanu fotosid, millel puudub isiklik seos või huvi,
ka siis, kui fotol on tundmatud isikud – ärge hävitage fotosid!
Vanad fotod on väärtus ja need jutustavad meile lugusid.
Ajastu hõng kõneleb suures osas fotode keeles.
Tooge oma vanad fotod kohalikule raamatukogutöötajale,
sest tema veregrupp hakkab kohe selle peale isemoodi tööle.
Adrenaliin tõuseb. Elevus, huvi ja infootsija olemus eralduvad
olmemuredest ja te märkate järsku tekkinud suurt rõõmu, sest
just see „puuduolev tükk“ oligi veel fondist puudu.
Seega, rõõmustage oma raamatukogu töötajat.
Pildi saab omanik soovi korral tagasi. Tehakse kiire skaneerimine ja asi korras.
Ootame vanu fotosid! Tuntud ja tundmatute inimeste,
-kohtade ja -olukordadega.
Fotod süstematiseeritakse ja säilitatakse koduloolise materjalina.
Ühtlasi ootame ka vanu fotosid kohapeale vaatama ja
„Vanade fotode maailmast“ ürituste sarjast osa saama! Info
437 1385.
Viivika Lepp
Suure-Jaani raamatukogu direktor

Aktiivne seltsielu hoiab vaimu
erksa ja hinge noorena
Koksvere seltsimajas peeti taas eakate kevadpidu,
mille juhtmõtte sõnastas võõrustajaseltsi perenaine Tiina Leis järgmiselt – rohkem aktiivset seltsielu ja vähem
teleseriaale!
Kõnedega tervitasid pidulisi Helir-Valdor Seeder ja
Tarmo Riisk ning seejärel vabastas Uno Jürisson oma
jahipasunast kevadised helid. Peo eestvedajaks oli sel
korral kutsutud rahvamuusik Piret Aus, kes alustas
oma eeskava enda sõnul maailma kauneima, karmoškal
esitatud Arvo Pärdi Ukuaru valsiga. Piret lasi kõlada
ka akordionil ning enda lauluhäälel, millega pidulised
innukalt ühinesid.
Lisaks muusikale kutsus Piret, kes on Viljandi Kultuuriakadeemias Väärikate Ülikooli üks korraldajatest,
julgelt osa võtma selle õpistu kevadistest loengutest.
Muusikalist külakosti tõi ka Eevi Taburi juhitud Võhma naisansambel Laulurõõm, kadunud kolhoosiaegu
sketšeeris meeleolukalt Viive Velsimäe.
Flamenkotantsuga astusid publiku ette Vilge, Lembe
ja Silvi Annus.
Täname Koksvere Maanaiste Seltsi kevadiselt kirju
lauakatte eest!
SILVI ANNUS
Kõo kultuuritöötaja

24. märtsil käisime väiksema seltskonnaga SuureJaanis naabrite 60+ kevadballi uudistamas. Kiirustades
olime peo kohta täpsema kodutöö tegemata jätnud, mistõttu võttis lausa ahhetama kohalike daamide nägemine
– kõigil olid väga uhked tualetid ja kübarad.
Pidu ise kujunes meie pidudega sarnaseks: väike
eeskava, natuke laulmist ja kõige rohkem tantsimist.
Rahvastki oli sama palju, mis näitab, et meie oma hõreda
asustusega piirkonnas oleme linnarahvaga võrreldes
isegi aktiivsemad pidutsejad. Heas mõttes tegi kadedaks,
et Kondases on oma majast võtta ansambel A.G.E., kes
mängis nauditava esinemisrõõmuga eakohast tantsumuusikat.
Kui edaspidi 60+ pidude korraldamist valla piirkondade vahel koordineerida, annab see väärikas eas
inimestele võimaluse sagedamini peol käia. Pikaealisuse
saladus peituvatki aktiivses seltsielus.
Kutsume kõiki nautima meie avardunud seltsi- ja
kultuurielu võimalusi!
ILLE RIISK
Pilistvere Labajala tantsija
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Laupäeval, 26. mail kell 10
endise vallamaja hoovil

4. aprillil kell 18

KERAAMIKARING
kaanega anuma tegemine.

KÕO KÜLALAAT

VASTEMÕISA RAHVAMAJAS

28. aprillil kell 21–03

MEIE MEES ja HELLAD VELLED
Pääse 15 eurot

5. mail kell 12

Põhja-Sakala valla õpilaste
lauluvõistlus
NOORUSE LAUL
Tasuta

Info ja kohtade broneerimine 526 4590 (Rein)

•
•
•
•
•
•
•

kauplemine maaeluks vajaliku kraamiga
laadaloterii, rohevahetus
võistlus Kõo Kange Mehe tiitlile
kapell Pilistvere Pillimehed
taidlejate kontsert
näomaalingud

TULE JA VEEDA ÜKS MÕNUS LAUPÄEV!
Korraldaja MTÜ Kõo Külaselts
Info tel 518 7129 Kaie

9. aprillil kell 19

ÜLE VALLA MÄLUMÄNGUSARJA
III VOOR
Osalema on oodatud kõik Põhja-Sakala vallas elavad ja
töötavad inimesed: külade, asutuste, firmade, klubide,
seltside, sõpruskondade, perede võistkonnad.
Eelregistreerimine kuni 6. aprillini e-posti aadressil: aire@
suure-jaani.ee.

14. aprillil kell 10

Suure-Jaani koolis

VILJANDIMAA TÄISKASVANUTE
HARRASTUSTEATRITE PÄEV
Esinevad Võhma Linna Teater Rassijad, Sürgavere näitering, Vastemõisa näitetrupp Poolvillased, Suure-Jaani
kultuurimaja näitering Tegeltkah, Abja EHH-Teater, Abja
kultuurimaja näitering Kolmas Voorus, Mõisaküla näitering.
Tasuta!

KÕO JÜRIÖÖ JOOKS
esmaspäeval, 23. aprillil

17.00 Mudilaste jooks endise Kõo vallamaja hoovis
17.15 Start kepikõndijatele
18.00 Start jooksjatele
Finiš Pilistveres
Esikolmik süütab Vabadussõjas langenute
ausamba jalamil küünlad.
Võistkonnas 5 naist + 5 meest.
Võistkondade registreerimine 18. aprillini
tel 5301 2279 Silvi Annus.

Juhendaja Anu Pindsoo. Osalustasu 12 eurot.
Eelregistreerimine telefoni teel või e-posti aadressil:
aire@suure-jaani.ee.

18. aprillil kell 19

Leedu muusikute kontsert
„BALTI MUUSIKA KEE“

Pilistvere rahvamajas
reedel, 20. aprillil kell 19

Dalia Dédiniskaité (viiul), Gleb Pyšniak (tšello), Tadas Motiecius (akordion).
Pääse 5 eurot / õpilased, pensionärid 3 eurot.

28. aprillil kell 12

Suure-Jaani piirkonna
eelkooliealiste laste
kevadkontsert
„LAULULIND 2018“.

Pilet 7 eurot
Tõsine, et mitte öelda rusuv lavastus, mis võiks
olla lähisuhte vägivalda käsitlevas õpikus.

Tule ja vali oma lemmik väike laulja! Tasuta!
Kõik sündmused toimuvad Kondase majas, kui toimumiskohana pole märgitud muud kohta

Info tel 5301 2279 Silvi Annus

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku

Kõpu Peetri kogudus
Jeesus ütleb: Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud
minu, nõnda saadan ka mina teid. Jh 20:21
T, 10. aprill kell 17
Koguduse kohtumisõhtu „Reis Kanaari saartele“ – Sirje
Kannel Kõpu külastuskeskuses
N, 12. aprill
EELK Viljandi praostkonna sinod Viljandis
T, 17. aprill
Külatund Puiatu raamatukogus
T, 24. aprill
Kirikutund Kõpu hooldekodus
K, 25. aprill kell 18
Kõpu kihelkonna konvent – külas on EELK Konsistooriumi
arhivaar Janis Tobreluts

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

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

Pilistvere rahvamajas
neljapäeval,

24. mail
kell 10.30

Viljandi laste- ja noorteteater Reky

etendus

Oskar Luts
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Õnnitleme aprillikuu sünnipäevalapsi!

OÜ HERTLANG
Ehitus- ja
renoveerimistööd,
elektritööd

5645 8425

hertlang01@gmail.com

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

KALJULA KOPPEL
METHA RIISK
ALVINE KIVI
ASTA NAELASTE
MAGATIA ARB
ÜLO SILM
VIRVE JÜRIS
AINO KOKS
ELLA LIHO
OLGA SOOP
SILVIA RINK
OLGA PIMENOVA
VAIKE AIDAK
HELMI RULL
ANNI-MARIE SAARITS
VELAINE JÕGI
HANS TÕNUVERE
SILVI MURUMÄE
HELJU ARUMÄE
ATSI KOIK
LAINE TÕNISSON
LEIDA MÄNDLA
MARTA URBEL
ELVI NAANO
HEINO SIMSON
SALME VÄLI
EVI OOLO
LEIDA PAIMLA
LIISA SIIMER
LILLE JOHANSON
TEREESE PORSIN
REINU KUUM
LEIDA TIKUT
LINDA KUKK
LEONS-ANDRIS SELG
HELGI SASSIAD

14.04.1923
25.04.1923
25.04.1925
02.04.1926
21.04.1926
26.04.1927
04.04.1928
17.04.1928
20.04.1928
02.04.1929
02.04.1930
08.04.1930
15.04.1930
19.04.1930
28.04.1930
24.04.1931
25.04.1931
01.04.1932
06.04.1932
09.04.1932
14.04.1932
13.04.1933
29.04.1933
16.04.1934
17.04.1934
14.04.1935
14.04.1935
03.04.1936
04.04.1936
16.04.1936
19.04.1936
23.04.1936
24.04.1936
30.04.1936
02.04.1937
08.04.1937

95
95
93
92
92
91
90
90
90
89
88
88
88
88
88
87
87
86
86
86
86
85
85
84
84
83
83
82
82
82
82
82
82
82
81
81

VAHUR SIIM
AIME KIRM
MARET ALLE
MATS TEPPER
AMALIA KAJASALU
LUULE LIPPUS
IVI ZERNOVA
LEHTI PÄHKLEMÄE
AIME KÜMNIK
HELJU SILM
OTT VÕHMA
HELI RAUD
ANTS LEHTLA
TOIVO SAAR
VAIKE LUBI
MAIRE MARJASOO
ERIKA KUNDLA
SIRJE TIMPSON
LEMBIT PRANTSUS
KALLE TEOR
MATTI PARM
ELMA AREN
MARE KOLK
LJUBOV ŠARŠOVA
RIHO JÜRMANN
URVE LEITEN
MARE TAMMARU
MARIKA SARITS
LIDIA VENNE
SIRJE LILLEMÄE
TEA SANGERNEBO
ÜLO KOND
MILVI VALDMAA
LEA REMMEL
JAAN ZILMER
EVE KÄRT

09.04.1937
14.04.1937
17.04.1937
20.04.1937
24.04.1937
01.04.1938
02.04.1938
04.04.1938
15.04.1938
15.04.1938
16.04.1938
03.04.1943
03.04.1943
04.04.1943
05.04.1943
10.04.1943
25.04.1943
02.04.1948
09.04.1948
16.04.1948
18.04.1948
20.04.1948
23.04.1948
24.04.1948
26.04.1948
26.04.1948
27.04.1948
01.04.1953
06.04.1953
07.04.1953
14.04.1953
17.04.1953
20.04.1953
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