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O

n mai – mõtted kipuvad juba vägisi suvele ja puhkustele. On aeg teha plaane, kuhu minna ja mida teha.
Kõigis meie valla piirkondades on omad plaanid, omad
ettevõtmised. Olgu see Kõpu Pizzafest, Võhma linnapäevad,
Kõo külalaat või järvepidu Suure-Jaanis. Lisaks ühised
sündmused. Suurim neist Põhja-Sakala valla I laulu- ja
tantsupidu 17. juunil Suure-Jaanis. Samal päeval toimub
ka viies aiakohvikute päev. Praeguse seisuga osaleb 6 kohvikut. Kel veel soov liituda, võtke palun kohe ühendust
aiakohvikute päeva korraldaja Viivika Lepaga (viivika.
lepp@suure-jaani.ee).
Üheks piirkonna esindusürituseks on Suure-Jaani Muusikafestival, mis toob meie inimestele koju kätte vabariigi
parimad muusikud ja kollektiivid – igal aastal jaanipäeva
eel traditsioonilises headuses. Mida sel aastal uut on?
Festivali esimesel päeval toimub rock-kontsert „Kõigi
aegade suurim kitarrivirtuoos – Jimi Hendrix 75”. Kitarri
mängib sellel kontserdil Laur Joamets – Grammy võitja
2016, vokaal Robert Linna. Kaasa teevad Kammerkoor Collegium Musicale ja Kammerorkester Estonian Sinfonietta.
Suvised ilmad on heitlikud – paar aastat tagasi sadas muusikafestivali ajal isegi pisut lund! Seekord on korraldajatel
õnnestunud end kindlustada ja ühtlasi üks uus kontserdikoht kasutusele võtta. Kontsert toimub Olustvere viljaaidas,
mida paljud teavad kohana, kus on kahel eelmisel aastal
toimunud Olustvere hoidiste mess.
Esimest korda toimub festivali raames pianistide konkurss – Mart Saare nimeline. Võisteldakse kahes vanuseastmes: keskastme õpilased ja vanemad. Kõigil osalejatel
tuleb ette kanda ka kaks Mart Saare teost.
Festivali uueks kontserdikohaks on Suure-Kõpu mõis,
kus kuulajate ette astuvad kammerorkester BachFest ja
solistid.
Sel aastal pakub festival vaatamist ka balletihuvilistele.
Suure-Jaani kooli aulas saab vaadata Rahvusooperi Estonia
esituses lühiballette ja katkendeid balletist „Luikede järv”.
Lõunatundides saab teiste hulgas kohtuda ka ühe pea
kõigile tuttava artistiga – Helgi Salloga. Oma isiklikke kohtumisi Mart Saare ja Kappidega meenutab aga Heino Veldi.
Traditsiooniliselt ootavad festivalil kuulajaid Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
sümfooniaorkester, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
ooperistuudio, õigeusukirik – ja muidugi päikesetõusukontsert. Hüpassaares saab sel korral muusikale lisaks kuulata
kirjaniku ja loodusmehe Valdur
Mikita mõtisklusi.
Loodan, et iga inimene leiab
meie oma ettevõtmisest midagi,
mis talle huvi pakub. Tehkem
siis oma suveplaanid nii, et sinna
mahuks ka Suure-Jaani Muusikafestival.
Ilusat suveplaanide tegemise
aega kõigile!
LEILI KUUSK
avalike suhete spetsialist

Artikleid ja kuulutusi ajalehte Leole ootame
aadressil leole@pohja-sakala.ee
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks
rajame Suure-Jaani linna, noortekeskuse lähedusse (Sangari tn 6) Eesti 100
tamme tammiku – Nooruse tammiku.
Tammiku istutamine toimub
11. mail kell 14 Suure-Jaani kooli
eestvedamisel.
Tammiku pidulik avamine pargi
juures 1. juunil kell 13. Üritust korraldab Suure-Jaani kultuurimaja.

FOTOD: Marko Reimann

Laululind 2018 on Simona Brauer!
28. aprillil toimus Suure-Jaanis kohalik eelkooliealiste laululaste kontsert
„Laululind 2018“. Osa
võtsid Karoline Valtna,
Kreete-Karmel Anderson,
Kermo Talviste, Eleriin
Mei, Tanel Sepp, Köidama
lasteaiast Traksik; Mareliis
Gerdt, Renelin Kukina,
Annabel Kõvatomas, Ruuben Reinkubjas, Konrad

Reinkubjas, Emily Sikora
Olustvere lasteaiast Piilu;
Cassandra Pillak, Mariliis
Mäe, Kristofer Tammist
Sürgavere lasteaiast Vembu; Allar Arula, Simona
Brauer, Marelle Ratassepp,
Alissa Keskülla, Helery
Tikut, Heili Rajamäe, Alex
Sulamanidze, Daniela Sulamanidze Suure-Jaani
Muusikastuudiost; Susan-

na Silm ja Greta Olev Võhma Vaba Aja Keskusest.
Oma lauludega rõõmustasid kuulajaid Suure-Jaani
kooli teise klassi esindus ja
Suure-Jaani muusikastuudio mudilased.
Publiku lemmikuks valiti ehk „Laululind 2018“
tiitli pälvis Suure-Jaani
muusikastuudio laululaps
Simona Brauer, kes esitas

Kustas Kikerpuu laulu
„Mängib poodi väikene
Liis“! Palju õnne võitjale!
Täname kõiki lapsi ja
nende vanemaid, laste
juhendajaid ja kõiki kaasaelajaid!
AIRE LEVAND
Suure-Jaani kultuurimaja
kunstiline juht

Etluskonkursilt
eripreemiaga
Põhja-Sakala valla
noormees Rasmus Ronin
Jõgi sai 14. aprillil Alatskivil Liivi muuseumis
toimunud XXX vabariiklikul koolinoorte etluskonkursil Liivi muuseumi eripreemia luuletuse
esitamise eest.
Vanaveski küla noormees õpib Viljandis Jakobsoni kooli 5. klassis,
tema juhendaja oli Reet
Leets.

Varem oli Rasmus Ronin võitnud Juhan ja Jakob Liivi ning Juhan Liivi
luuleauhinna laureaatide
loomingule pühendatud
XXX etluskonkursi Viljandi maakonna võistluse
5.–9. klasside arvestuses, esitades Juhan Liivi
luuletuse „Isa manitsus
pojale” ning katkendi Jüri
Kolgi (laureaat 2015) raamatust „Teisipäevamaa“.
FOTO: Erakogust
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Põhja-Sakala Vallavalitsuses
03.04.2018
Otsustati anda välja raieluba puu raiumiseks;
anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks ühele jäätmevaldajale;
moodustada Põhja-Sakala valla I laulu- ja tantsupeo korraldustoimkond: Evelyn Härm – peakorraldaja; Merilin
Metsatsirk – korraldaja, kunstiline juht; Anett Ant – korraldaja, idee autor, vahetekstid; Priit Toobal – korraldaja; Aire
Levand – korraldaja; Leili Kuusk – korraldaja, kujundus;
Eda Nodapera – toitlustamine; Eve Soopa – käsitöönäituse
korraldamine;
maksta valla eelarvest ööpäevaringsel üldhooldusteenusel
viibiva isiku hoolduskulude puudujääv osa igakuuliselt
hoolekandeteenuse osutaja esitatud arve alusel kuni
31.12.2018;
määrata Lõhavere külas Mäeotsa kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
kasutusload Kõidama külas Olustvere tee 5a // Metsatööstuse kinnistul laiendatud katlamaja hoone kasutusele võtmiseks ning Suure-Jaani linnas Ringpuiestee 20 kinnistule
püstitatud elamu ja majandushoone kasutusele võtmiseks;
lõpetada Sürgavere külas Roostalu puurkaevu kinnistu
detailplaneeringu menetlus;
maksta valla eelarvest ühekordset toetust kaheksale isikule kogusummas 1146 eurot; küttetoetust kolmele isikule
kogusummas 300 eurot; toetust prilliklaaside kompenseerimiseks kolmele lapsele kogusummas 233 eurot; maksta
õppeaasta lõpuni toetust hariduse omandamiseks ühele
lapsele kogusummas 228 eurot;
saata kohtule avaldus alaealise viibimiskoha määramiseks
ning määrata tema viibimiskoht;
lükata Võhma linna MTÜ-dele toetuse määramise otsustamine edasi, sooviga saada ülevaade projektidest, mille
kaasﬁnantseeringuga on tegemist;
kehtestada 10. maist 2018 Kõpu hooldekodu kohatasu
suuruseks 570 eurot, millele lisandub: põetusmähkmete
kasutajatele 35 eurot kuus; retseptiravimite kasutajatele
retseptiravimite maksumus vastavalt arvele;
eraldada isikule sotsiaalpinnana kasutamiseks korter 5
aastaks;
lükata Tääksi lasteaia taotluse otsustamine edasi.

eraldada endise Suure-Jaani valla piirkonna 24 mittetulundusühingule 2018. aastal tegevustoetust kokku 8520
eurot;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
ehitusteatis Tällevere külas Tamme kinnistul asuva elamu
ümberehitamiseks;
lükata edasi ehitusteatise väljastamine Loopre külas
Loopre-Veski kinnistul paisu ümberehitamiseks;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
ehitusluba Koksvere külas Viljakuivati kinnistule teraviljahoidla püstitamiseks ja teraviljakompleksi laiendamiseks;
määrata Ivaski küla Lehtaia kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
lõpetada isikule seatud hooldus ning hooldajatoetuse
maksmine seisuga 31.03.2018;
anda sotsiaaltööspetsialistile Aigi Pihlakule volitused
valla eestkostetava täisealise isiku esindamiseks;
tutvuti volikogule 1. lugemisele esitatavate eelnõudega
ning otsustati: tunnustamise korra, hoolekogu moodustamise korra, kasside ja koerte pidamise eeskirja ning
heakorraeeskirja eelnõud vaadata üle valitsuse 12.04. elektroonilisel istungil; detailplaneeringu menetluse lõpetamise
eelnõud saata volikogule vastu võtmiseks; vallavalitsuse
volitamise (puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetus) eelnõud mitte saata – sotsiaalosakonna
juhatajal esitada eelnõu valitsuse 12.04. elektroonilisele
istungile või see jääb järgmisele volikogu istungile;
kinnitada Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019–2025 koostamiseks valdkondlike töörühmade
koosseisud;
anda välja vallavalitsuse tänukiri segarahvatantsurühmale Loits rahvakultuuri edendamise eest vallas ja seoses 25.
tegevusaasta täitumisega;
kinnitada raieloa taotluse vorm.

10.04.2018
Otsustati määrata Lahmuse külas, Taavi-Puu ja Liivamäe
liitmisel moodustatud uuele katastriüksusele koha-aadress ja sihtotstarve: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald,
Lahmuse küla, Taavi-Puu; sihtotstarve 100% tootmismaa
ning Lahmuse külas asuva Vanatoa kinnistu jagamisel
moodustatud uutele katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarbed: (1) Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald,
Lahmuse küla, Vanatoa; sihtotstarve 100% elamumaa;
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lahmuse küla, Vanapõllu; sihtotstarve 100% maatulundusmaa;
kinnitada OÜ Kõpu Majandus 2017. majandusaasta
aruanne;
määrata OÜ Kõpu Majandus endisele juhatuse liikmele
Andres Laurile 2017. aastal juhatuse liikmena tehtud töö
eest tasu 1600 eurot (bruto) ja OÜ-l Kõpu Majandus maksta
nimetatud tasu välja;
kinnitada vallas eriolukorras ulatusliku evakuatsiooni
korraldamiseks järgmised majutuspaigad: Olustvere
Teenindus- ja Maamajanduskool – 100 kohta; Sürgavere
Spordihoone hostel – 40 kohta; Vanaõue Puhkekeskus
– 40 kohta; Kildu ratsakeskus-külalistemaja – 30 kohta;
Suure-Jaani Kohvik Külalistemaja – 16 kohta. Majandus- ja
rahandusosakonnal koostada nimetatud majutuspaikade
kohta majutusplaanid ja esitada need hiljemalt 30.04.2018
Politseiametile;
anda nõusolek vee erikasutusloa muutmise taotlemiseks
Loopre külas Loopre-Veski kinnistul seoses kalapääsu
rajamisega;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaardid kahele
isikule;
anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks kolmele jäätmevaldajale;
eraldada Spordiklubi Võhma MTÜ-le tegevustoetust ja
ürituse korraldamise toetust 850 eurot (sh petangi 7 karikasarja etapp 350 eurot, petangi meistrivõistlused 150
eurot, laste petangi võistlused 150 eurot, Ümber Võhma
jooksu korraldamine 130 eurot, Terviseraja maratoni korraldamine 70 eurot);
eraldada Võhma Vaba Aja Selts MTÜ-le tegevustoetust ja
projektitoetust 1000 eurot (sh käsitöötoa tegevus 500 eurot,
Võhma Vaba Aja Seltsi tegevus 500 eurot);
eraldada Võhma aiandusseltsile Kanarbik tegevustoetust
ning ürituse korraldamise toetust 600 eurot (sh kevadlaada
Lillepäev 2018 korraldamine, sügislaada Võhma Juurikas
2018 korraldamine, VAS Kanarbik teabepäevade korraldamine);

19.04.2018
Otsustati eraldada tegevusalalt “Seltsitegevus” ühekordset toetust 500 eurot raamatu „Suure-Jaani suminad“
väljaandmise kulude katteks;
eraldada ja maksta välja MTÜ-le Kildu Külade Ühendus
KOP-i projekti „Vastemõisa kandi ühistegemised: 2” kaasﬁnantseering 164,50 eurot;
tutvuti Tartumaa Spordiliidu kirjaga noortelaagri teemal
ja otsustati määrata kontaktisikuks Tarmo Riisk;
lükata Viljandi Spordikooli taotluse võlgnevuse tasumiseks otsustamine edasi asjaolude selgitamiseks;
eraldada tegevusalalt Seltsitegevus ühekordset toetust 150
eurot Hillar Mutlile raamatu „Tääksi kool – need aastad ei
unune“ väljaandmise kulude katteks;
eraldada tegevusalalt “Seltsitegevus” 200 eurot MTÜ-le
Valma Käsitöö ja Looduse Selts näituse eksponaatide aluste
soetamiseks EELK Suure-Jaani kirikusse;
eraldada tegevusalalt Seltsitegevus 851 eurot MTÜ-le
Arengu Helin Vastemõisa rahvamaja harrastusteatri Poolvillased ja Pilistvere Rahvamaja harrastusteatri Põrpijad
ühiseks esinemis- ja koostööreisiks Soome Jokioise valda;
lükata haridusspetsialisti ettepaneku huvitegevuse vahendite jaotuseks otsustamine edasi asjaolude selgitamiseks;
sõlmida vallale kuuluvate Tipu tänava (isikliku kasutusõiguse ala pindala 912 m2), Viljandi mnt 4 (15 m2) ja
Viljandi mnt 8 (42 m2) Kõpu alevikus osa suhtes isikliku
kasutusõiguse leping Telia Eesti AS-iga. Kasutusõiguse
pindala muutumise tõttu muuta Telia Eesti AS-i ja Kõpu
Vallavalitsuse vahel sõlmitud Viljandi notari Kersti Kulla
poolt 23.10.2012 tõestatud isikliku kasutusõiguse lepingut
nr 2480 Põhja-Sakala vallale kuuluva Tipu tn 1 Kõpu alevikus kinnistu osa suhtes. Uus kasutusõiguse pindala on
kokku 99 m2 (94 m2 ja 5 m2);
kooskõlastada esitatud Võhma Kooli õpilaskodu inventari müügihinnad ja lubada Võhma koolil müüa avalikult
esildises nimetatud õpilaskodu inventar;
anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks ühele jäätmevaldajale;
lükata Kõpu põhikooli arengukava eelnõu arutelu edasi
istungile, kui arutatakse järgmise volikogu istungi eelnõusid;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaardid kahele
isikule;
maksta valla eelarvest ööpäevaringsel üldhooldusteenusel
viibiva isiku hoolduskulude puudujääv osa igakuuliselt
hoolekandeteenuse osutaja esitatud arve alusel;
lükata KOV DHS projektitaotlusega liitumise otsustamine
edasi;

12.–13.04.2018
Otsustati edastada valitsuse liikmetele saadetud 12 eelnõust volikogu komisjonidele aruteluks 11 eelnõud, välja
arvatud eelnõu nr 1 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord“, sest vallavalitsus peab veel muudatusettepanekud läbi vaatama ja nende suhtes otsuse tegema.
Elektrooniliselt ei ole võimalik seda teha.

määrata Pärakülas Ruusi tee 12 kinnistule laohoone,
Koksvere külas Kontori kinnistule korterelamu ja Koksvere
külas Mangelu kinnistule vedelsõnnikulaguuni ehitusprojektide koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
väljastada kasutusluba Kõidama külas Olustvere tee
5a // Metsatööstuse kinnistule püstitatud puidukuivati
kasutusele võtmiseks;
väljastada ehitusluba Kõidama külas Tankla kinnistule
puidutööstuse hoone püstitamiseks;
väljastada ehitusteatis Loopre külas Loopre-Veski kinnistul paisu ümberehitamiseks. Korraldus jõustub Keskkonnaameti antud vee erikasutusloa nr L.VV/325876 muutmisel
Põhja-Sakala vallas Loopre külas Loopre-Veski kinnistul
seoses kalapääsu rajamisega;
rahvusvahelisel riigihankel „Elektrienergia ostmine Põhja-Sakala valla tarbimiskohtadele” (viitenumber 194627)
tunnistada edukaks pakkumuseks pakkujate INTER RAO
Eesti OÜ (11879805), Eesti Energia AS (10421629), Scener
OÜ (11623709) ja Imatra Elekter Aktsiaselts (10224137)
pakkumused. Majandusliku soodsuse hindamisel arvestati börsihinna marginaali 1 MWh kohta, mis lisandub
elektrienergia maksumusele. Sõlmida riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja edukaks tunnistatud
pakkumuses esitatud andmete alusel esimese perioodi
hankeleping Eesti Energia AS-ga, kes pakkus kõige madala
maksumusega marginaali. Sõlmida riigihanke raamleping
pakkujatega INTER RAO Eesti OÜ, Eesti Energia AS, Scener OÜ ja Imatra Elekter Aktsiaselts; raamlepingu objektiks
on elektrienergia, mida müüja kohustub tarnima vastavalt
riigihankele ja minikonkursile ning nende järgselt ostjaga
sõlmitud hankelepingutele;
anda nõusolek Viljandi Spordikoolile projektlaagrite
„Viljandi Spordikooli kergejõustiku suvelaager“ ja „Viljandi Spordikooli maadluse suvelaager“ korraldamiseks
vallas.
24.04.2018
Otsustati seada täisealise isiku üle eestkoste ning määrata
tema eestkostjaks Põhja-Sakala Vallavalitsus;
lõpetada isikule seatud hooldus ning hooldajatoetuse
maksmine seisuga 31.03.2018;
rahuldada Suure-Jaani Kultuurimaja taotlus korraldada
05.05.2018 kell 11–12 Suure-Jaani bussijaamas avalik üritus
Puhkpilliorkestri kontsert;
rahuldada Sürgavere Kultuurimaja taotlused korraldada 05.05.2018 kell 12.30–13.00 Sürgavere bussijaamas
avalik üritus Puhkpilliorkestri kontsert ja 23.06.2018 kell
17 – 24.06.2018 kell 03 Sürgavere kooli pargis avalik üritus
Jaanipidu;
anda välja vallavalitsuse tänukiri Pilistvere näiteringile
Põrpijad meeleolukate hetkede ja harrastusteatri vaimu
edasikandmise eest vallas ning seoses näiteringi 40. tegevusaasta täitumisega;
anda välja vallavalitsuse tänukiri Eda Piilmannile hingega
tehtud töö eest Pilistvere näiteringi Põrpijad kauaaegsel
juhendamisel ja seoses näiteringi 40. tegevusaasta täitumisega;
pikendada isiku sotsiaaleluruumi üürilepingut 5 aastaks;
eraldada isikule eluruumina kasutamiseks korter;
väljastada ehitusluba Punakülas Jõeääre kinnistul asuva
elamu ümber ehitamiseks ja laiendamiseks;
väljastada ehitusteatis Metskülas Männiku kinnistul asuva elamu ümberehitamiseks;
sõlmida uuendatud leping infosüsteemi KOVGIS EVALD
kasutamiseks;
suunata isik ööpäevaringsele üldhooldusteenusele ning
maksta valla eelarvest tema hoolduskulude puudujääv
osa igakuuliselt hoolekandeteenuse osutaja esitatud arve
alusel;
anda nõusolek Viljandi Spordikoolile projektlaagrite
korraldamiseks: „Viljandi Spordikooli võimlemise suvelaager“ 15.–21.07.2018 ja 13.–18.08.2018; „Viljandi Spordikooli
võrkpalli suvelaager“ 06.–12.08.2018;
vallavalitsus on nõus 100% Põhja-Sakala vallale kuuluvate
äriühingute OÜ Kõpu Majandus (registrikood 10867243;
ühendatav ühing) ja AS Suure-Jaani Haldus (registrikood
11351613; ühendav ühing) ühendamisega. Volitada OÜ
Kõpu Majandus juhatuse liiget Kalevi Kauri ette valmistama ühinemiseks vajalikke dokumente ja tegevusi ning
neid läbi viima;
tunnistada Võhma linnas asuvate Kalevi tn 6-59 ja Veski
tn 9-33 korteriomandite ning Serukülas Vahtra kinnistu
müümiseks korraldatud enampakkumised nurjunuks
pakkujate puudumise tõttu;
maksta valla eelarvest ühekordset toetust kümnele isikule
kogusummas 706,03 eurot; küttetoetust ühele leibkonnale;
toetust prilliklaaside kompenseerimiseks kahele lapsele
kogusummas 531 eurot;
kinnitada vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanek ja
mitte maksta valla eelarvest toetust ühele isikule.

Mai 2018. Nr 5

3

Põhja-Sakala Vallavolikogus
26.04.2018
Otsustati omandada enamusosalus (nimiväärtusega 1275
eurot, mis moodustab 51% osaühingu osakapitalist) Koksvere Maja osaühingus;
otsustati, et Koksvere Maja OÜ täidab Põhja-Sakala
vallas Koksvere külas elamumajanduse alaseid avalikke
ülesandeid;
võeti vastu Põhja-Sakala Vallavalitsuse töökord;
võeti vastu Põhja-Sakala valla arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord;
loeti esimest korda hoolekogu moodustamise korda ja
töökorda; muudatusettepanekud esitada 10. maiks;
loeti esimest korda Põhja-Sakala valla tunnustamiste
korda; muudatusettepanekud esitada 10. maiks;
loeti esimest korda Põhja-Sakala valla heakorraeeskirja;
muudatusettepanekud esitada 10. maiks;
loeti esimest korda Põhja-Sakala valla koerte ja kasside
pidamise eeskirja; muudatusettepanekud esitada 10. maiks;
volitati vallavalitsust lahendama keskkonnaseadustiku üldosa seadusest, maapõueseadusest, veeseadusest,
atmosfääriõhu kaitse seadusest ja tööstusheite seadusest
tulenevaid küsimusi;
võeti vastu hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning
hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord;
võeti vastu puudega inimesele eluruumi kohandamiseks
toetuse määramise ja maksmise kord;
otsustati lõpetada Suure-Jaani katlamaja detailplaneeringu menetlus;
otsustati lõpetada Sürgavere küla Kõrtsi kinnistu detailplaneeringu menetlus;
otsustati algatada Kootsi külas Mardi kinnistu osa
detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga kavandada jõe
ehitukeeluvööndi vähendamine, ja määrata ehitusõigus
kavandatavatele ehitistele ning mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist;
anti revisjonikomisjonile õigus kontrollida vallavolikogu- ja valitsuse liikmete ning vallavanema huvide
deklaratsioone;
muudeti Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.03.2018 määrust
nr 28 „Põhja-Sakala Valla põhimäärus järgmiselt:
1) jätta § 2 lõikest 2 välja sõna „samaaegselt“;
2) tunnistada kehtetuks lõige nr 3;
kinnitati Põhja-Sakala Vallavolikogu 2018. aasta tööplaan;
kuulati vallavanema ülevaadet Suure-Jaani tervise- ja
külastuskeskuse tegevusplaanist, edasisest haldamisest;
kuulati avalike suhete spetsialisti ülevaadet Põhja-Sakala
valla sõprussidemetest.

Keskkond ja jäätmemajandus
Tahan teile kõigile südamele panna, et oleksite tähelepanelikumad ja hoolivamad
end ümbritseva elukeskkonna osas. Igal tekkival jäätmel
on oma koht – segaolmejäätmed tuleb panna kinnistul olevasse konteinerisse,
pakendid viia vastavatesse
konteineritesse ning muu on
võimalik viia jäätmejaama.
Tuletan siinkohal meelde,
et segaolmejäätmete jaoks
peab majapidamisel olema
jäätmekonteiner, mille tühjendamiseks on sõlmitud
leping jäätmevedajaga. Suuremates asulates on olemas ka
taaskasutusorganisatsioonide
poolt paigaldatud pakendikonteinerid. Muud jäätmed
saab viia aga jäätme- ja keskkonnajaamadesse.
Põhja-Sakala valla elanikke teenindab Suure-Jaani

jäätmejaam, mis asub SuureJaani linna külje all Pärakülas
ning Võhmas asuv jäätmejaam. Lisaks neile asuvad
Olustveres ja Kõos keskkonnajaamad, kus võetakse
lisaks pakenditele ka ohtlikke
jäätmeid vastu. Vastemõisas
asub taaskasutatavate jäätmete punkt, kuhu saab viia
segapakendid, kilepakendid,
paberi ja papi. Kui aga ei tea,
kuhu tekkinud jäätmed viia,
siis leiad abistava info valla
kodulehelt www.pohja-sakala.ee/kogumissusteemid või
helista keskkonnaspetsialistile ning leiame jäätmete jaoks
sobiva vastuvõtukoha.
Prügi koht ei ole aga kindlasti looduses! Jäätmed ei
reosta mitte ainult loodust,
vaid kujutavad endast ohtu
loomadele, lindudele ja looduses viibivatele inimestele.

SUURE-JAANI JÄÄTMEJAAM ASUB PÄRAKÜLAS
aadressil Pärnu tänav 35 ja on avatud kolmel päeval
nädalas: neljapäeval, reedel ja laupäeval kell 10–18.
Täpsem info jäätmejaama töötajalt telefonil 517 3751.
Vastuvõetavate jäätmete nimistu ja hinnakiri:
Hind €/
tonn

Jäätmete nimetus
Ohtlikud jäätmed

tasuta

Vanarehvid

tasuta

Metallijäätmed

tasuta

Pakendijäätmed

tasuta

Paber ja kartong

tasuta

Tekstiil / riided

tasuta

Elektri- ja elektroonikaseadmed
(komplektsed)

tasuta

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed

tasuta

Puidujäätmed

43,92

Mitte biolagunevad aia – ja haljastujäätmed

85,38

Volikogu liikme volitused
lõppesid

Ehitus- ja lammutussegapraht

106,62

Eterniit

106,97

Klaas (nt lehtklaas)

127,44

Põhja-Sakala vallavolikogu liikme Tõnu Kiviloo suhtes
jõustus 16.04.2018 kriminaalasjas nr 1-14-10988 süüdimõistev
kohtuotsus.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lõike 1
punkti 8 alusel lõpevad volikogu liikme volitused enne tähtaega seoses tahtliku kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse
jõustumisega. § 20 lõike 1 alusel astub sellisel juhul volikogu
liikme asemele volikogu asendusliige.
Kuna Tõnu Kiviloo oli varasemalt peatanud oma volikogu
liikme volitused kuni 27. juunini 2018 ja tema asendusliikmeks
oli valla valimiskomisjoni 27.03.2018 otsusega nr 16 määratud
Kalev Sengbusch, siis ei ole vaja määrata uut asendusliiget.

Suurjäätmed (sh vana mööbel)

147,17

Plastid

155,32

Valla valimiskomisjon võttis 26.04.2018 vastu otsuse nr 17:
1. Lugeda Põhja-Sakala Vallavolikogu liikme Tõnu
Kiviloo volikogu liikme volitused lõppenuks tagasiulatuvalt
16. aprillist 2018 seoses tahtliku kuriteo eest süüdimõistva
kohtuotsuse jõustumisega.
2. Tõnu Kiviloo asendusliikmena jätkab valla valimiskomisjoni 27.03.2018 otsusega nr 16 määratud Kalev Sengbusch.
VERONIKA LING
valimiskomisjoni esimees

Tähelepanu!
Avatud on taotlusvoor puudega inimeste eluaseme
füüsilise kohandamise toetuse taotlemiseks. Toetust on
võimalik taotleda tulenevalt puudega isiku erivajadusest eluruumi olemasoleva olukorra, liikuvusega seotud, hügieeni- ja/või köögitoimingute parandamiseks.
Täpsem info Põhja-Sakala valla kodulehel.

Põhja-Sakala valla loomaomanikud!
Koerte ja kasside kohustuslik marutaudivastane vaktsineerimine:
P, 20. mail 2018 Suure-Jaanis

T, 29. mail 2018

10

vallamaja juures

10

Tällevere

11

Kondase maja juures

11

Mudiste kaupluse juures

12

Konsumi parklas

12

Võivaku

12.30

Alexela tankla juures

12.30

Kuhjavere bussipeatuses

13

Pihlaka pst ja Ringpuiestee ris�l 13

Aimla

14

Olerexi tankla juures

13.30

Ülde bussipeatuses

T, 22. mail 2018

14.30

Tääksi

10

Jälevere

15

Jaska bussipeatuses

10.30

Naves� bussipeatuses

N, 7. juunil 2018 Kõo piirkonnas

11

Reegoldi kontori juures

10

Pilistvere

11.30

Lõhavere bussipeatuses

10.45

Loopre

12

Lahmuse bussipeatuses

11

Kõo

12.30

Sakala bussipeatuses

12

Kangrussaare

13

Vihiküla

12.15

Venevere

13.30

Vanaõue

13

Paenas�

14

Kootsi

13.30

Unakvere

K, 23. mail 2018

R, 8. juunil 2018 Kõo piirkonnas

10

Võlli

10

Kirivere

11

Arjadi

10.30

Arussaare

11.30

Ängi Loopre

11

Koksvere

12

Kõidama bussipeatuses

12

Soomevere

13

Olustvere kaupluse juures

12.30

Paaksima

P, 25. mail 2018 Võhmas
18

endise kultuurimaja ris�s

19

raudteeülekäigu juures
(Tallinna ja Laia tn ris�s)

Kompenseerimaks sõidukulu maksab loomade vaktsineerimine
5 eurot (omaniku kohta). Info tel 509 1526 Ivan Ignatov

Prügi Jälevere külas.

Kui leiate nt metsast või teepervelt prügihunniku, siis
teavitage sellest kohaliku
omavalitsuse keskkonnaspetsialisti või Keskkonnainspektsiooni, kes püüavad
reostaja kindlaks teha. Siinkohal tänan ka inimesi, kes
on andnud oma panuse nii

FOTO: Kärt Linder

mind teavitades kui ka teiste
järelt koristades, et meid
ümbritsev loodus saaks jälle
pisut puhtamaks.
Aita meil hoida elukeskkond puhtana!
KÄRT LINDER
keskkonnaspetsialist

VÕHMA JÄÄTMEJAAM asub Kirsi tn 3 ning on avatud
kolmel päeval nädalas: neljapäeval ja reedel kell 15–18
ning laupäeval kell 10–14. Täpsem info jäätmejaama
töötajalt telefonil 5343 9114.
TASUTA võetakse vastu: kodumajapidamises tekkinud
ohtlikke jäätmeid (värvid, lakid, vanaõli, ravimid, kodukeemia, akud, patareid jne), vanapaberit ja pappi, pakendijäätmeid, metallijäätmeid, vanarehve, olmeelektroonika
jäätmeid.
TASU EEST: klaasijäätmeid, suurjäätmeid (mööbel), ehitusjäätmeid (aknad, kraanikausid, kivid jne).
OLUSTVERE KESKKONNAJAAM on avatud esmaspäevast pühapäevani kell 10–19. Info telefonil 524 1730.
Saab tasuta ära anda: segapakendijäätmed, paberi- ja
papijäätmed, elektroonikajäätmed, ohtlikud jäätmed ja
vanarehvid. Olme- ja ehitusjäätmeid, vana mööblit vastu
ei võeta!
KÕO KESKKONNAJAAM asub Kõo külas (Põltsamaa–
Tartu maantee ääres Kõo bussipeatuse taga) ja on avatud
ettehelistamisel telefonil 504 0985.
Sinine ja kollane konteiner on kättesaadavad iga päev!
Elanikelt võetakse tasuta vastu ainult liigiti kogutud
jäätmeid: vanapaberi- ja papijäätmed, pakendijäätmed,
elektri- ja elektroonikajäätmed ning ohtlikud jäätmed.

Kasside-koerte marutaudivastane
vaktsineerimine on kohustuslik ning vajalik
Loomatauditõrje seaduse kohaselt on omanikul kohustus
lasta oma lemmikloomale regulaarselt teha marutaudivastane
vaktsiinisüst.
Marutaud on nakkusohtlik ning ühtviisi surmav nii inimestele
kui loomadele. Haigusesse nakatutakse peamiselt haige looma
hammustuse tagajärjel, kui sülg satub haava. Viiruse ülekanne
võib toimuda ka siis, kui haige looma sülg satub silma, ninna,
suhu või värskele haavale. Nakatunud loom võib ise veel silmnähtavalt haige olemata nakatada suurt hulka inimesi või loomi,
sest looma süljes võib haigust põhjustav viirus esineda üldjuhul
4 kuni 10, vahel isegi kuni kaks nädalat, enne kui haigusnähud
ilmnevad. Maailmas sureb iga päev sadu inimesi marutaudi,
kusjuures ~95% juhtudest saadi nakkus koeralt.
Marutaud on 99,9% surmav, kuid 100% ennetatav.
Vaktsineerimine on ainus kaitse marutaudi vastu!
Vaktsineeri oma koera ja kassi regulaarselt marutaudi vastu.
Tee seda vähemalt üks kord kahe aasta jooksul!
Ära lase oma loomi hulkuma!
Väldi kokkupuuteid võõraste kodu- ja metsloomadega.
Õpeta lastele, et võõraid kodu- ja metsloomi ei tohi puutuda,
isegi kui nad näivad sõbralikud.
Kui sinu lemmikloom saab pureda, siis teavita sellest loomaarsti.
Kui saad hammustada, pöördu kiiresti traumapunkti või
perearsti poole.
Lemmikloomaga reisimisel järgi loomadega reisimise reegleid.
ENEL NIIN

Veterinaar- ja toiduameti marutaudivastase
vaktsineerimise projektijuht
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Saame tuttavaks

Aino Viinapuu – Põhja-Sakala vallavolikogu liige, piirkondliku arengu komisjoni esimees
Leili Kuusk (L.K): Oled
Rohelise Jõemaa Koostöökogu juhatuse liige.
Aino Viinapuu (A.V): Jah,
veel olen MTÜ Kalastusklubi
Suure-Jaani Säga juhatuse
liige ja Mulgimaa Arenduskoja hindamiskomisjoni liige
eksperdina.
L.K: Kas mäletan õigesti,
et oled pärit Viljandist pisut
lõuna poolt?
A.V: Olen pärit Kärstnast.
Sündisin ja kasvasin ning
elasin seal 24 aastat. Olen
suure pere laps – oma pere
viies ja viimane. Kooli läksin
6-aastaselt. Pärast Kärstnas
põhikooli lõpetamist – siis oli
see 8 klassi – õppisin Viljandi 5. Keskkoolis (praeguses
Paalalinna koolis – Toim).
Selleaegsed lapsed tegelesid kõik pea kõigega – nii ka
mina. Spordis oli mu lemmik
suusatamine – olin mitmekordne rajooni meister. Aga
osalesin näiteringis, lugesin
luuletusi ning mulle meeldis
ka laulda ja tantsida. Millest
mul on aga kahju, et sel ajal
ei olnud võimalik Viljandisse muusika-, kunsti- või
spordikooli käia. Olen hästi
rõõmus, et tänastel lastel on
see võimalus.
L.K: Viljandis kooli lõpetamise järel läksid kõrgkooli?
A.V: Jah, aga läksin samal
ajal ka tööle – olin siis 17. Sel
sügisel saab mul 30 aastat
tööstaaži täis. Läksin tööle
Kärstna raamatukokku. Raamatukogu oli ühe töötajaga,
aga mind kui alaealist ei
tohtinud vormistada juhtivale kohale. Nii vormistati
mind Kärstna kultuurimaja
kütjaks! Kuni ma sain 18.
Raamatukogus töötasin 5
aastat. Seal tuli nii koristada
kui kütta, olla raamatukogu
juhataja ja letitöötaja. See
oli üks tore töö, aga ma ei
tahtnud seda elu lõpuni teha.
Tolleaegne Viljandi raamatukogu direktor Evi Murdla
keeldus mulle ülikooli minekuks soovituskirja andmast
– tookord oli seda vaja – sest
mina tahtsin minna õppima
eesti filoloogiat, aga tema
ütles, et ma pean minema
õppima bibliograaﬁat. Olin
kange ja läksin ikkagi ilma
soovituskirjata Tartu Ülikooli
kaugõppesse eesti ja soomeugri ﬁloloogiat õppima.
Neljandal kursusel tundsin, et tahan erialasele tööle
minna. Olin hakatuseks Viljandis pool aastat Männimäel
8. lasteaias asjaajaja ja sain ka
rühmas töötada. Sügisel 1994
oli Viljandimaal kaks vaba
eesti keele õpetaja kohta –
üks neist Sürgaveres. Ma ei
olnud varem kunagi Sürgaveres käinud, tulin bussiga
Viljandi poolt ja vaatasin, et
vau, milline vägev koolimaja. Bussipeatuses läksid aga
ranitsatega lapsed hoopis
teisele poole! Tee ääres olin
näinud spordihoonet.
L.K: Hiljem oled töötanud ka Olustvere koolis?

A.V: Kahes koolis. Sinna sattusin nii, et kui olin
11-kuuse lapsega kodus, tuli
Liivi (Lindemann – Toim)
mulle koju ja ütles, et tema
peab hakkama direktoriks
ja mina pean tööle tulema.
Et samal ajal oli Sürgavere
kooli kokk samuti lapsega
kodus, siis hoidis ta ka minu
last ning nii hakkasin mina
4 päeval nädalas 4 tundi
tööl käima. See oli elu kõige
ilusam aeg – oli nii tore töö
kui ka aega lapsele. Sügisel
läksin täiskoormusega tööle.
Kaks-kolm aastat õpetasin lisaks põhikoolile ka Olustvere
Teenindus- ja Maamajanduskoolis.
L.K: Kuidas tuli töö omavalitsuses?
A.V: Olin 12 aastat õpetaja ja mulle meeldis koolis.
Aga miks ma koolist ära
tulin? Kõik oli väga selge
ja lihtne – võisin ilma ette
valmistamata minna ükskõik
millisesse tundi. Vahepeal
olin omandanud ka pedagoogi kutse. Eluaeg olen ma
kartnud, et mu aju ära hallitab – seepärast olen alati
õppida tahtnud. Oli suvevaheaeg ja ma võtsin kätte Eesti
Päevalehe ning seal oli kaks
kuulutust: Tallinna Ülikoolis
oli uus eriala magistriõppes
– hariduse juhtimine. Sinna
võeti küll vastu ainult koolijuhi kohal töötanud inimesi,
aga otsustasin sinna astuda
– sõitsin Tallinna õe juurde ja
kirjutasin valmis magistritöö
kavandi, mida nõuti. Igaks
juhuks tegin sisseastumiskatsed ka kasvatusteadustesse.
Selgus, et sain mõlemasse
sisse – valisin hariduse juhtimise. See oli väga mõnus
teadlik õppimine väga toredas seltskonnas. Alustajaid
oli 20 ringis, aga lõpetajaid
päris vähe – paljudel jäi (ja on
siiani) tegemata magistritöö.
Peaaegu pidi ka minuga nii
minema, sest olin vahepeal
pikalt haige. Aga siis tulid
ülestõusmispühad – kolm
vaba päeva. Ja kuna mul oli
tegelikult materjal kogutud,
siis mõtlesin, et kolme ööpäevaga pean suutma töö valmis
kirjutada. Sulgesin end pere
eest väiksesse tuppa ja ainult
kirjutasin. Siis läks küll meel
väga haledaks, kui lapsed
teise päeva õhtul ukse alt
kirja saatsid, et emme, kas me
võime sinu juurde tulla. Aga
valmis see töö sai.
Nii minu esimene kõrgharidus Tartu ülikoolist kui
see viimane magistriharidus
Tallinna ülikoolist on mind
aidanud läbi elu. Teadsin
juba, mida tahan õppida ning
sain väga hea juhtimisalase
hariduse. Kõik ained lõppesid eksamiga, suulise kaitsmise-esitlusega auditooriumi
ees. See andis kooli, mida on
mul elus tohutult palju vaja
olnud.
L.K: Õppimise ajal kandideerisid tööle Suure-Jaani
vallavalitsusse?
A.V: Jah, isegi mitu korda.
Kandideerisin kõigepealt

Vastemõisa lasteaia juhatajaks.
L.K: Siis haridusnõunikuks ja siis arendusnõunikuks?
A.V: Ei, arendusnõunikuks ma enam ei kandideerinud. Sellega läks nii, et ma
tegin vallavalitsuses sügisest
2006 lepingu alusel projektijuhi tööd ja sellele lisandus
uue valla arengukava koostamine. Kui arengukava vastu
võeti, sain tööd arendusnõunikuna – vallavolikogu
otsustas, et seda ametikohta
on valda vaja.
L.K: Kuidas selline pööre
sinu ellu tuli – projektide
kirjutamine, arendustöö?
A.V: See ei olnud minu
jaoks pööre. Arvan, et arendustöö mulle sobib. Aga selles, et seda tegema hakkasin,
on kõige rohkem süüdi Mati
(Aino elukaaslane – Toim).
Tema läks 1997. aastal tööle
Tallinnasse ELO peakontorisse. Eestisse jõudis sel
ajal projektimajandus. Enne
andis haridusministeerium
suurtele lasteorganisatsioonidele aastatoetuse niisama, aga siis tuli hakata seda
projektidega taotlema. Siis
ei teatud tegelikult täpselt
isegi seda, mis sõna ’projekt’
tähendab. Arvati, et ega kirjutada ja lugeda ei oskagi
peaaegu keegi teine kui eesti
keele õpetaja – siis ma lihtsalt
hakkasin kõrvalt neid aitama.
Arendusnõuniku ametikoht
oli loogiline jätk, sest selleks
ajaks olin ma juba kümme
aastat edukalt projekte kirjutanud.
L.K: Kas ametnikuna
töötatud aeg tuleb praeguses
töös kasuks, on sellest abi?
A.V: Kindlasti. Võin öelda, et mul ei ole elus ühtegi
aega, mida kahetseksin. Õpetasin ka oma lapsi klassijuhatajana, et tundke huvi võimalikult kõige vastu, proovige
kõike – ükski teadmine, ükski
oskus, ükski kogemus ei võta
teilt midagi, aga see võib
anda elus ootamatult täiesti
uue võimaluse. Kui sa ei
proovi, siis sa ei saagi teada.
L.K: Oled esimest korda
volikogus?
A.V: Jah. Ei ole ka kandideerinud varem. Seegi kord
kirjutasin avalduse kas eelviimasel või viimasel päeval.
Mõtlesin väga pikalt. Olen
n-ö kõrvalt kaasa elanud
palju kordi varemgi, kui Mati
on kandideerinud.
L.K. Kas volikogust vaadatuna on asjad teistsugused, kui varem ametnikuna
olid?
A.V: Ma ei oska öelda,
et see oleks erinev – mina
ei tunneta seda. Eeldan, et
see ei tohikski olla väga erinev. Mina kandideerisin
mõttega, millega loodan, et
kandideerisid ka kõik teised:
kaasa aidata, et saaks midagi
paremini teha, et saaks arendada seda piirkonda. Meil on
kõigil sama eesmärk, ka igal
vallas töötaval ametnikul. Ei
ole vahet, millisel toolil keegi

istub, kui töötatakse sama
sihi nimel.
L.K: Kuidas hindad valimistulemusi, kas tulemused
vastasid sinu ootustele?
A.V: Minu jaoks ületasid
tulemused (110 häält – Toim)
ülisuurelt igasuguseid eeldusi. Tänan kõiki, kelle arvates
oli mõistlik mind volikokku
valida.
L.K: Kuidas toimib teie
valimisliit?
A.V: Aeg on muidugi
pisut lühike. Võiks toimida
paremini. Kahju, et ajaressurss on nii piiratud, me
saame liiga vähe kokku, et
asju pikemalt arutada.
L.K: Kirjutasid alla „Hea
tahte kokkuleppele PõhjaSakala valla juhtimiseks
ja arendamiseks”, kuidas
koostöö edeneb?
A.V: Nii ja naa. Ei ole
edenenud nii nagu oleks
võinud, aga võib-olla on see
alguse viga. Praegu on veel
vara hinnangut anda.
L.K: Mis on piirkonna
arengu jaoks praeguses ajahetkes kõige olulisem?
A.V: Et me ühtegi kanti ei unustaks ära. Külade
ja piirkondade jaoks ei ole
suuremat muret kui teede
mure. Omavalitsuse käed on
siin paraku väga lühikesed ja
rahakott õhukene.
Tegelikult on meie piirkonnas tingimused head.
Käin oma töö tõttu hästi palju
ringi – nii Eestis kui kaugemal. Kui võrdleme, siis meil
on asjad päris hästi. Võibolla on eestlaslik olla hästi
kriitiline, aga ainult viriseda
ei tohi. Kriitika on edasiviiv
jõud ja peab kriitiline olema – kriitikat tuleb osata ka
vastu võtta. Kui keegi ütleb,
et saab paremini, siis see ei
tähenda sugugi, et kõik on
väga halvasti.
L.K: Millistes küsimustes tunned ennast kõige
tugevamalt ja kas on ka selliseid teemasid, kus jätaksid
otsustamise pigem teistele?
Või jõuad ja oskad kõik teemad endale piisavalt selgeks
teha?
A.V: Kindlasti tunnen end
kõige kodusemalt sellistel
teemadel nagu haridus, kultuur, arendus. Suure-Jaani
kanti tunnen väga hästi: mis
on mis ja kes on kes ning
kuidas toimetab – Võhmat,
Kõod ja Kõput tunnen veel
pisut vähe.
Kui eelnõud jõuavad, siis
teen pühapäeva hommikul
perele kohustuslikud pannkoogid ja istun täpselt nii
kaua arvuti taga, kuni kõik
eelnõud on läbi töötatud.
See võtab muidugi hirmpalju
aega ja seetõttu olengi vahel
natuke pahane, kui eelnõud
on mittekorrektsed – vabandan väga. Aeg on väga
kallis. Kui seletuskiri midagi
ei seleta, siis pean väga palju
lisatööd tegema.
Seda, et jätaks teiste otsustada – volinikel ei ole
seda võimalust. Iga volinik
peab iga eelnõu kohta tegema
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otsuse, igas küsimuses. Tuleb
endale asjad selgeks teha. See
ei ole auamet – see on kaugel
sellest. See on sisuline töö.
Elan oma isa sõnade järgi,
kes ütles: „Ükskõik, mida sa
teed, igasse töösse tuleb panna killukene oma südant”.
Olen alati püüdnud nii teha.
L.K: Kui valmis sa oled
oma otsuseid muutma –
kui sulle esitatakse uusi
argumente, seisukohti, asjaolusid?
A.V: Võiks ehk olla altim,
aga kindlasti ei ole ma nii jäärapäine kui eeldaks tähtkuju
Jäär, kes ma olen. Kompromisse tuleb teha nii volikogus
kui oma isiklikus elus. Peaga
seinast auku läbi ei jookse.
Mulle meeldib ikkagi käia
ja tegutseda mõistuse hääle
järgi. Iga muudatus on jube
raske ja ma saan tegelikult
aru, miks neid kardetakse –
me oleme kõik ühesugused
inimesed.
L.K: Kas on nii, et paigalseis on hullem kui muutus?
A.V: Minu arvates on paigalseis pigem tagasiminek.
Kui saame aru, et muutus ei
toimi, siis tuleb julgeda taas
kord otsustada muuta. Tuleb
julgeda tunnistada oma vigu.
L.K: Pärast lahingut sa
rusikatega ei vehi?
A.V: Ei ole ju mõtet asjatult energiat raisata.
L.K: Kas oma seisukohtade eest peab võitlema – kui
oled veendunud, et sul on
õigus?
A.V: Ma olen oma seisukohtade eest üsna vihane
võitleja. Olen väga põhimõttekindel. Kaitsen täitsa
kindlasti argumenteeritult
oma seisukohti. Viimasel ajal
on mind pannud päris mitu
korda kõrva teritama meeste
ütlemine, et „need on ainult
emotsioonid”. Et emotsioonidesse ei ole mõtet laskuda
– minu arust tuleb laskuda
ka emotsioonidesse. Kõiges

– olgu see mu igapäevatöö,
toa koristamine või ettekande
ettevalmistamine – on minu
jaoks ainult kaks võimalust:
kas teen seda väga hästi või
jätan pigem tegemata. Mulle
„kuidagimoodi” ei sobi.
L.K: Kas see on sulle n-ö
sisse kasvatatud või tuli see
iseenesest?
A.V: Mul on olnud õnnelik lapsepõlv, ma sain päris
vabalt ise kasvada – raamid
muidugi olid. Juba lapsepõlves mõtlesin, et ma tahan
oma lapsi nii kasvatada nagu
mind on kasvatatud. Täna
ma arvan, et see on mul õnnestunud. Ma ei ole oma lapsi
vati sees hoidnud ja sõna otseses mõttes kasvatanud ning
minu meelest on neist päris
toredad inimesed saanud.
L.K: Mis on hetke suurim
probleem vallas, Eestis ja
maailmas?
A.V: Vallas on hetkel kõige tähtsam see, et me hakkaks
n-ö ühes suunas liikuma.
Ikka on veel ärevust ja hirmu,
aga kõige parem oleks, kui
saabuks rahu, et midagi hullu
ei juhtu, et maailm ei lõpe
ära ja me peame siit punktist
ettepoole vaatama. Püüame
seda teha rahulikult ja kõiki
arvestades. Olen kindel, et
see võtab väga kaua aega.
Oma töö tõttu näen kahjuks,
et igal pool on kaos. Küsimus
ei ole üldse selles, kas muutus valla nimi või mitu valda
liitus, vaid et samaaegselt
kadus ka maavalitsuse tasand. Mitte ükski asi ei toimi
hetkel normaalselt – ja see on
tekitanud palju probleeme.
Eesti tasandil on hetkel
tõesti see mure, et korraga
lõigati kõik toimiv katki –
kuidas minna edasi?
Ühtepidi on rõõm, et
maailm on lahti – teiselt
poolt teeb muret see närviline
situatsioon, mis maailmas
on – ja kiireid ning lihtsaid
lahendusi ei paista. Ma tege-
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Saame tuttavaks
likult ei saa aru: me oleme
jõudnud 21. sajandisse ja
me ei suuda lahendada
asju ilma sõdimata – see on
hirmus tõdemus.
L.K: Milline on sinu
jaoks Põhja-Sakala valla
nägu?
A.V: Kahjuks veel ei ole
seda nägu. Ma isegi ei tea,
kas see lähema nelja aasta
jooksul tekib. Identiteet ei
kujune välja poole aastaga
või aastaga – seda ei saagi
tahta. Võib-olla ongi lahenduseks maakonnasuurused omavalitsused.
Me hakkame tegema
arengukava. Seda ei saa ju
teha mõttega, et „noh, mis
me siin ikka” – me peame
ju teadma, kuidas ja kuhu
me minna tahame. Me peame leidma kompromissi.
Kui tegime 2007. aastal liitunud omavalitsuse
arengukava, siis algus oli
väga raske. Poole aastaga
sai vähemalt ametnikkond
aru, et see n-ö suurem meie
ongi meie. Eelis oli see, et
paljud olid enne koostööd
teinud. Küllap läheb ka
nüüd nii. Peame hakkama
ühiselt laiemalt mõtlema.
Olen optimist. Tärminit
muidugi ei saa sättida ja
vägisi ei saa midagi teha.
L.K: Milline on sinu
seisukoht meie hariduse
korralduses tehtud muudatuste kohta – oled ju hariduse juhtimist õppinud?
A.V: Mu mõlemad lapsed on mitte väga ammu
Suure-Jaani koolis õppinud. Arvan, et nii edasi
minna ei saa ega tohi.
L.K: Kas peaks julgema teha uue otsuse?
A.V: Jah, peab julgema.
Tuleb kõik kaardid lauale
panna – kõik koolimajad, kõik õppekohad ja ka
gümnaasium. Mäletan,
kui ma ise käisin volikogu
ees rääkimas, et euroraha
toetusmäärus ei anna valikuid – kui otsustame jätkata gümnaasiumiga, siis
ei saa me ühtegi toetust, et
teha praegune koolihoone
korda.
Minu arvamus on, et
me ei suuda pidada tänases
mõistes heal tasemel gümnaasiumi, meil oleks tark
teha otsus lõpetada, kuigi
see ei ole kerge. Kõige
olulisemaks argumendiks
minu jaoks on see, mis sai
minu tütre klassikaaslastest, kes jäid meie gümnaasiumi. Enamik neist,
kuigi olid nelja-viielised, ei
saanud asuda õppima seda
eriala, mida tahtsid. Me ei
tohi võtta oma lastelt ära
valikuvõimalust. Kolme
aastat noore inimese elust
ei sa mitte keegi mitte kunagi tagasi anda.
L.K: Vastuargumendiks on, et ka meie gümnaasiumis on tublisid
õpilasi, kellel on väga
head tulemused.
A.V: Head ja tublit õpilast ei riku tõesti ükski
kool, aga just nõrgale õpilasele on väga vaja õiget
abi. See ongi see „võluvit-

sake”. Alusharidus olgu
kodulähedane, olgu lapsekeskne. Õnneks pakub
riik riigigümnaasiumide
tasemel head haridust. Mu
poeg läks õppima Pärnu
riigigümnaasiumisse. Valikud missugused, klassis
17 spordipoissi, palju toredaid sõpru. Nõudmised
on kõrged, aga peavadki
olema ja mu laps on üliväga rahul. Mu mõlemad
lapsed valisid kooli ise.
Tütar läks sügisel Tartu
Ülikooli riigiteadusi õppima – ta on samuti hästi
rahul. Hakkas süvendatult
õppima türgi keelt – Treffneris õppis ta prantsuse
keelt – ja loodab minna
sügisest Türki Erasmus
programmi kaudu rahvusvahelisi suhteid õppima.
Gümnaasium ei pea
olema lapsepõlve pikendus kodu lähedal. Vanemad peavad ise oma laste
eest seisma ja rääkima
– minul võiks ju täna olla
üsna ükskõik, aga ei ole.
L.K: Võib-olla on
probleemiks ka see, et
tihti tõmmatakse võrdusmärk selle vahele, et kui
räägime, et meie kooli
haridus ei ole konkurentsivõimeline, siis võetakse
seda kui süüdistust konkreetsete õpetajate tööle ja
kvaliﬁkatsioonile?
A.V: Need ei ole mingil juhul võrdusmärgiga.
Igas koolis teeb enamus
õpetajaid oma tööd väga
hästi ja südamega. Minu
sügav kummardus kõigile
õpetajatele, kes täna tahavad ja suudavad koolis
töötada. Me ju tahame, et
meie lastel oleks rohkem
võimalusi. Inimesena olen
väga õnnelik, et tänastel
lastel on võimalusi. Maailm on lahti. Näiteks mu
tütar otsib juba aastaid
ise odavaid lennupileteid
välja ja reisib väga palju
maailmas. Mina arvan, et
andku ainult minna!
L:K: Kas ta tuleb ükskord tagasi?
A.V: Ta on ise öelnud,
et väga kiiresti mitte, aga
kindlasti tuleb. Lapsed tahavad ka praegu väga koju
tulla, kui võimalik, kasvõi
pooleks päevaks – tüdruk
hakkas juba gümnaasiumi
kõrvalt ka tööl käima.
L.K: Mis sulle kõige
rohkem rõõmu teeb?
A.V: Oma pere, lähedased ja see, et tegelikult
on ju kõik hästi läinud.
Nii minu elus kui suuremas plaanis. Eesti 100 on
ju tegelikult ime. Mõned
asjad võiksid jääda nagu
nad on: näiteks vabariigi
aastapäeva kontserdil on
liigutav, kui väikesed lapsed loevad luuletust oma
Eestimaast – see on igal
aastal liigutav ja võikski
nii jääda, elu lõpuni. Nad
võiksid lugeda kasvõi igal
aastal sama luuletust. See
on imeliselt rõõmus päev.
Teatud pühad asjad võiks
jääda – kuigi ma olen aldis
muutustele.

Tuleb rohkem ringi
käia, siis jõuab kohale, kui
hästi me tegelikult elame.
L.K: Millega sa vabal
ajal tegeled – kui sul üldse
vaba aega on?
A.V: Mul ei ole sellist
asja – seetõttu pole vastamisega mingit muret.
Armastan väga laulda,
tantsida. Hoian hammastega kinni tantsurühmast,
kui ka vahel ei ole aega.
Teatrisse saan siis, kui mu
kaheksakümneseks saav
ema piletid ära võtab – siis
ma saan mindud küll.
L.K: Millist teatrit sa
armastad? Kino? Raamatud?
A.V: Halba teatrit ei ole
olemas, vaatan ka balletti ja
ooperit. Kui on võimalus,
olen kõigesööja. Kui teos
ei ole selline, mida vaataks,
siis on kas suurepäraseid
näitlejatöid või kihvt lavavõi muusikaline kujundus.
Eesti teater on väga hea.
Kino suhtes olen päris
lootusetu – käin seal üliharva. Nüüd vaatasime
tütrega „Seltsimees last”
– väga liigutav ﬁlm.
Raamatuid on omal ajal
palju loetud, praegu loen
ülivähe – tihti sirvin, ei loe
korralikult. Kindlasti hakkan kunagi jälle rohkem
lugema. Tahaksin lugeda
hommikuni, aga siis ei ole
ma enam piisavalt töövõimeline.
L.K: Siis ei suuda enam
Torisse sõita.
A.V: Jah. Sõitmisega
on mul omad suhted, ma
olen autojuhi tütar. Tööle ja
tagasi sõidan iga päev 131
km. See ei ole minu jaoks
probleem – mulle meeldib
sõita. Kasutan seda aega
hästi palju kõnede tegemiseks – mul on „käed vaba”
süsteem.
L.K: Kui sul rohkem
aega oleks, mida siis õpiksid?
A.V: Tütar õppis mul
muusikakoolis klaverit ja
kitarri. Olen võtnud temalt
lubaduse, et ta õpetab mulle kunagi klaverimängu.
Loodan, et see aeg tuleb.
L.K: Kui sa oleksid
täna kõrgkooli astumas,
mida siis õpiksid?
A.V: Millest ma täna
puudust tunnen ja mida
ma kiiresti pean juurde
õppima, on inglise keel.
Õnneks õpetab elu ise ka
– teen hetkel mitut rahvusvahelist koostööprojekti.
Omal ajal õppisin vene
keele eriklassis. Vahepeal
ei olnud seda eriti vaja,
aga nüüd rahvusvaheliselt
suheldes tuleb see õnneks
uuesti meelde.
Kunagi ütlesin, et kui
ma enam õpetaja ei ole,
hakkan jalgpallitreeneriks.
Olen jalgpalli mänginud ja
vahepeal pidin isegi trenni minema. Ma ei ole ise
mingi sportlane, aga sport
ei ole mulle võõras. Olen
kohtunikulaua taga olnud
kogu aeg – korvpallist kuni
… ma ei teagi milleni. See
on tasuta kaasaanne Ma-

tiga. Olen litsentseeritud
kohtunik kergejõustikus
ja korvpalli lauakohtunik.
Naudin seda tööd – see tuleb mul ka hästi välja. Sport
pakub emotsiooni. Mulle
ei meeldi ainult poks ja
jäähoki – kõike muud võin
nautida. Kohtunikutöö on
muidugi õpetanud ka oma
emotsioone vaka all hoidma. Ma loomulikult elan
meeletult kaasa – vahel on
protokolli raske täita.
Mulle meeldib inimesi
ja nende käitumist jälgida.
Psühholoogiat võiks veel
juurde õppida.
L.K: Kus on meie vald
nelja aasta pärast?
A.V: Ma loodan, et samal kohal Põhja-Viljandimaal. Aga ma loodan, et
suudan siis hetkega vastata, mille või kelle nägu on
Põhja-Sakala vald.
L.K: Kas teenuskeskused on siis olemas?
A.V: Kardan, et pigem
mitte. Sotsiaaltöötajad on
muidugi kohapeal. Näen
ju Toris, et kui kollektiiv on
mitmes kohas laiali, siis see
ei toimi. Peab saama üheks
kollektiiviks, olema koos.
Soovin, et meie vallas oleks
liimi, mis hoiab koos.
L.K: Oled sa õnnelik,
et „inimesed on nii ilusad
ja head”?
A.V: Tõesti olen. Inimesed on tõesti ilusad ja head.
Ikka tuleb, et tera pipart
satub sekka ja vahel tilk
tõrva meepotti, aga suuremas plaanis on ju kõik
hästi. Ei ole nii palju vaja
muretseda.
Kui tuled ja naeratad ja
oled heas tujus, siis lähebki
ju paremini. Tahan, et meil
oleks järjest rohkem neid
inimesi, kes suudaksid
vaadata natuke kaugemale
ja natuke kõrgemalt. On
vaja pikemalt nägemise
perspektiivi. Võib-olla on
see arendustöötaja unelm,
aga tahan tõesti, et oleks
neid, kes oskavad ja julgevad kaugemale vaadata
ja räägiksid sellest ka teistele. Siis oleks ehk vähem
väiklust ja tühiseid asju.
Ei tasu kulutada oma aega
asjadele, kust ei ole midagi
head sündimas. Alati ei
suuda sellest muidugi ka
ise kinni pidada. Ma olen
terava keelega ja ütlengi
valusasti ning mõnikord ei
oleks seda tõesti vaja.
L.K: Mida tahaksid
veel lugejatele öelda?
A.V: Teeme seda intervjuud ilusal ajal: kevadel. Igal aastal tuleb
kevad uuesti – on võimalus
uuestisünniks. Usume iseendisse rohkem! Kui me
usume, siis me suudame.
Maailm ei lõpe ära, kui me
otsustame midagi valesti.
Saame uue võimaluse. Kui
me ei proovi, siis me ei saa
teada. Julgust proovida!
Küsis

LEILI KUUSK

Kalev Heli

Kõpu spordihoone ja noortetoa juhataja
Möödunud aasta 1. novembrist asusin tööle
Kõpu põhikooli kehalise kasvatuse õpetajana. Mõne
aja pärast lugesin lehest, et otsitakse inimest Kõpu
spordihoone ja noortetoa juhi ametikohale. Kuna
mul tööalaselt on noortega tegelemise kogemus,
samuti mõningane juhtimiskogemus, siis peale
mõningat mõtlemist otsustasin kandideerida sellele
ametikohale. Pealegi tundus töö olevat huvitav ja
FOTO: Erakogust
mitmekülgne, kus on võimalik ennast nii mõneski
mõttes proovile panna – loodan, et tegin enda jaoks õige otsuse.
Olen töötanud 18 aastat Viljandi spordikoolis, millest 15 aastat
aerutamistreenerina. Olen töötanud ka 8 aastat Vana-Võidus, Viljandi
kutseõppekeskuses kehalise kasvatuse õpetajana, mis oli minu jaoks
tõeliselt hea kogemus. Paraku jäi töökoormus seal nii väikseks, et olin
sunnitud sellest töökohast loobuma.
2015. aasta augustist alustasin tööd Viljandi Jakobsoni kooli ujula
juhataja ametikohal. Töötasin seal kuni selle ametikoha koondamiseni
2017. aasta detsembrini. Ka seda töökohta jäävad meenutama ainult
positiivsed mälestused ja kogemused. Oli väga meeldiv kollektiiv ja
puutusin kokku väga toredate ja rõõmsate inimestega.
Kuni selle õppeaasta lõpuni töötan veel Holstre koolis ja Kõpu põhikoolis õpetaja ametikohal, siis pean ikkagi mingi valiku enda jaoks
tegema.
Nüüd, kus mind valiti Kõpu spordihoonet ja noortetuba juhtima,
on mõtted liikunud ka tulevikku. Tööd, mida peaks kiiremas korras
ära tegema, on palju. Võimla põrand vajab kiiresti hooldamist, jõusaal
komplekteerimist, olmeruumid veidi vuntsimist, noortetoa töö arendamist jne. Peab hakkama otsima vahendeid ja võimalusi nende tööde
teostamiseks, mis kindlasti ei ole just kõige lihtsam ülesanne.
Kindlasti on eesmärk erinevate treeninggruppide loomine. Meie
koolis käib palju toredaid lapsi, kellest võiks tulevikus tulla väga head
sportlased. Üritan neid siis veidikene sellele rajale suunata. Kuna kooli
juhtkond soosib sporditegemist ja liikumist noorte hulgas, siis loodan,
et lapsed ka sellega ikka kaasa tulevad.
Mõtteid on veel: tööle panna erinevad ringid, kus noored saaksid
ennast proovile panna, näiteks valgustamine digimaailmas toimuvast
või karaokering, kus saab ennast kurssi viia eestimaise estraadimuusika
ajalooga jms. Mõtteid on, kas need ka teoks saavad, näitab tulevik?!

Sirje Fedjuk
Võhma Vaba Aja Keskuse juhataja
Olen sündinud, kasvanud ja koolis käinud
Viljandis.
Kultuuritööle sattusin juba 1983. aastal.
Suurema osa oma elust olen töötanud Viljandi
kultuurimajas ning selle õigusjärgses asutuses,
Sakala Keskuses. Vaatamata sellele, et olen paikkondseks jäänud, on mul olnud väga huvitav ja
põnev tööelu, mida on rikastanud suurepärased
töökaaslased, koostöö põnevate isikutega ja eriFOTO: Leili Kuusk
nevate sündmuste korraldamised Viljandi linnas.
Armastan seda tööd.
Olen loonud MTÜ klubi Ajaratas, mille tegevust Viljandis ka jätkan.
Loomuomaselt olen tasakaalukas, hea kuulaja ja rõõmsameelne.
Hobideks on reisimine, psühholoogia, võrkpall ja kudumine.
Usun, et minu ümber on jätkuvalt häid ja sõbralikke inimesi, kellel
silm särab midagi luues!

Olga Laanepuu
sotsiaaltööspetsialist Võhmas
Pärit olen Läänemaalt, lapsepõlv ja kooliaeg
möödusid Haapsalus. Lõpetasin Haapsalu I
keskkooli. Esimene töökoht oli samuti Haapsalus, lasteaias. Seejärel abiellusin ja tulin elama
Järvamaale Kabalasse. Lapsi on kaks, mõlemad
elavad ja töötavad Tallinnas.
Maale elama tulles töötasin mõned aastad
kolhoosis sekretärina. Uute talude taastamise
aegadel hakkasime talu pidama. Mina linnatüdFOTO: Leili Kuusk
rukuna muidugi sellest tööst midagi ei teadnud,
aga tuli kaasa teha. Täna elan Türi vallas Arkma külas.
2000. aastal läksin õppima hooldustöötajaks ja asusin tööle
Kabala valda koduhooldajana. Kuna inimesed, kes abi vajasid,
elasid üksteisest väga kaugel, siis kulus palju aega lihtsalt sõidule.
See tekitas mõtte, et võiks inimesed paigutada ühisele pinnale ja neid
siis hooldada. Koos endise Kabala valla sotsiaaltöötajaga tegimegi
sotsiaalmaja, kus saime neile pakkuda korralikku hooldust. Tänaseks
on sotsiaalmaja töötanud 18 aastat ja elu on näidanud, et see on väga
vajalik koht. Minu viimane töökoht oligi otseselt seotud erinevate
Türi ja Kabala sotsiaalmajade elanike probleemide lahendamisega ja
nendes majades tööde korraldamisega.
2006. aastal asusin õppima sotsiaaltööd Lääne-Viru rakenduskõrgkoolis ja valdade ühinemisel sain tööle Türi valda sotsiaaltöötajana.
Töötasin Türi vallas pikalt ja õppisin nende aastate jooksul kindlasti
palju. Olen selle aja eest väga tänulik.
16. aprillist 2018 töötan Võhma teenuskeskuses sotsiaaltööspetsialistina. Tean, et töö inimestega mulle meeldib ja püüan teha seda
tööd nii hästi kui oskan. Tahan olla mõistev ja abivalmis ning loodan
suheldes inimestega sama ka vastu saada.
Mulle meeldib reisida. Olen seda ka palju aastaid teinud, reisides
suviti autoga Euroopas. Samuti teen hea meelega aias tööd. Käin palju
kontsertidel ja loomulikult nostalgiast teen kaasa kõik Haapsalus
toimuvad suuremad suveüritused. Ilusat kevadet ja sooja suve kõigile!
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Avatud uste nädal tõi Suure-Jaani
koolile palju rõõmu
16.–20. aprillini olid Suure-Jaani kooli Suure-Jaani
õppekoha uksed avatud
kõigile huvilistele.
Aktiivsed lapsevanemad
said viie päeva jooksul jälgida
meie igapäevaelu: nad külastasid tunde, jälgisid söökla
korraldust, degusteerisid koolitoitu ning avaldasid söökla ja
toidu kohta arvamust. Lisaks
said vanemad osa meie vahetundidest, jälgisid infovahetunnis toimuvat ning kuulasidvaatasid 8. klasside loovtööde
kaitsmist.
Teisipäeval toimus 6.–12.
klasside ning õpetajate osavõtul kooli ajaloo teine osaluskohvik, kus õpilased said avaldada
arvamust ning oma mõtted
ühiselt välja öelda. Koos otsiti
vastust mitmele meie jaoks
olulisele küsimusele: Mis on
meie koolis head? Vastustena
nimetasid õpilased kõige enam
suurt ja ilusat koolimaja, laia
huviringide valikut, tervislikke
eluviise propageerivat hoiakut,
sh puuviljapause ning pudruhommikuid, kaasaegseid õppimisvõimalusi, kogenud ning
motiveerivaid, innustavaid
õpetajaid, head netti koolimajas ning õpilastele meeldivaks
muudetud koolikeskkonda.
On uhke ja meeldiv tõdeda,
et vastates küsimusele, kuidas õpilane saaks panustada
kooliellu ja selle arengusse,
tõid õpilased kõige enam välja
enda vastutuse tajumise ja
suurendamise. Nii arvasid
nad, et võiksid ise rohkem

FOTO: Erakogust

probleemidest rääkida ja oma
mõtteid välja öelda, julged olla,
traditsioone hoida, viisakalt,
empaatiliselt ning väärikalt
käituda.
Kolmanda teemana soovisime õpilastelt mõttevahetust,
mis meie koolis puudu on ning
kuidas seda lahendada. Tuli
palju mõistlikke arvamusi ja
ettepanekuid, mida kindlasti
edaspidi koolielu planeerides
tõsiselt arvestada saab: jagati rohkelt ideid ja soovitusi
huvitegevuse mitmekesistamiseks ning ka õppetöö ja
koolikeskkonna huvitavamaks
muutmiseks. Näiteks soovivad õpilased fotograafia- ja
ﬁlminduseringi, teivashüppekasti, kooliraadio käivitamist,
e-õppetunde ning võimalust
teha mopeedilube. Nad tunnevad puudust koolipsühholoogist, korras staadionist ning
leiavad, et kaks kooli ühe katuse all ei ole kõige parem mõte.
Kolmapäeval sai 27 tulevasel koolilapsel läbi eelkool

ning uuel õppeaastal esimesse
klassi astujad said pidulikult
kätte tunnistuse eelkooli lõpetamise kohta. Lisaks kaitsesid
8. klasside õpilased loovtöid
ja said esimese tõsiseltvõetava
eksamikogemuse. Sellel aastal
uuriti näiteks oma vanaema
küüditamislugu, Islandi hobuseid, korraldati pidusid
ja spordivõistlusi, kirjutati
inglisekeelseid jutte, koostati
oma lennu raamat, meisterdati
lilleriiul, kassi ronimispuu,
koerakuut ja kuusejalg. Üks
mahukamaid töid oli Nora ja
Anete Haridusmeeter 330, mis
avati sügisel kooli sünnipäeval. Ka on Suure-Jaani koolil
nüüd oma laul, seegi valmis
loovtööna.
Neljapäeval toimus lastevanemate koostöökogu abil
kavandatud 1.–5. klassi õpilaste ja vanemate rohelise koolihoovi õhtu. Mõte meie kooli
sisehoov õppimiskeskkonnana
kasutusele võtta tekkis juba
rohkem kui kaks aastat ta-

gasi, kui liitusime projektiga
„Lapsed koolihoovi liikuma
ja õppima!” Sellest ajast alates
oleme järk-järgult oma ideed
edasi arendanud ja koostöös
algklasside õpetajate, lapsevanemate ja toetajatega kulmineerus projekt talguõhtuga,
kuhu kogunes pea 50 talgulist.
Kahe tunni jooksul ehitati
valmis kaks suurt istutuskasti,
mille jaoks vajalikud detailid ning prototüüp oli varem
haldusjuhi Claid Ježovi ning
õpilaste abiga valmis saetud
ja ära värvitud. 1. klassi lapsevanemate eestvedamisel
kaevati maasse turnimispakud,
maja ette ringpeenrasse külvati
teravilju. Sillutiskivile nii hoovi
kui maja ette maaliti erinevaid keksu- ja hüppemänge,
kolm „peeglit”, labürint ja kaks
street racketi platsi, jalgratturite harjutusväljak ning kõige
lõpuks ka koolirõõm. Ühelgi
keksumängul koolimaja ümber
ei ole vanusepiirangut, kõik
möödakäijad on oodatud end
proovile panema!
Ja reedel jooksis koolipere ümber Suure-Jaani järve.
Nii hoiame aastatepikkust
traditsiooni, näitame üles, et
austame tervislikke, sportlikke eluviise ja saame rõõmuga
minna vastu kevadvaheajale.
Täname kõiki, kes panustasid meie avatud uste nädala
kordaminekusse!
EPP VÄLBA
Suure-Jaani kooli direktor
MARI KASE
Suure-Jaani kooli
õppejuht

KIRIVERE KOOL
kuulutab välja konkursi järgmiste
ametikohtade täitmiseks:

• õppealajuhataja
(1,0 ametikohta koolis ja lasteaias);

• logopeed-eripedagoog
•

100 kostüümi
Eesti riigile

Kõpu kooli kostüümide meisterdajad koos Daniel Leviga.

KOV koostöögruppide projekti raames osales Kõpu põhikool ühistegevuses „100 kostüümi vabariigile“. Antud ühistegevuses pidid kõigi koostöögruppi kuulunud piirkondade
õpilased disainima ise kostüümi ning selle u 80 cm kõrgusele
nukule selga meisterdama. 9 piirkonna peale koguti kokku
100 kostümeeritud nukku, Kõpu koolist osales projektis viis
õpilast: Kätriin Kink, Kairi Nurk, Anna Miia Sepper, Carmen
Männigo ja Paula Statsenko. Õpilaste kostümeeritud nukke
eksponeeritakse kordamööda kõigis koostöögrupi piirkondades. Maikuus on näitus üleval Viljandi Muuseumis.
Ühisürituse lõpetas pidulik vastuvõtt Suure-Kõpu mõisas
25. aprillil, kuhu olid kutsutud kõik 100 nobenäppu koos
juhendajatega. Pidulistele esinesid Lõõtsavägilased ning Daniel Levi. Õhtu lõpetas disko. Pidulistele oli kaetud maitsev
banketilaud. Daniel Levi esinemine oli õhtu tipp, ta suutis
noored endaga kaasa laulma panna ning kutsus mõned
tüdrukud isegi lavale endaga koos laulma. Pärast esinemist
tehti ühispilt ning kõik huvilised said staariga ka eraldi pilti
teha. Daniel Levi külastas ka kostüümide näitust ning kiitis
tööd suurepärasteks, öeldes, et kostüümid on fantaasiaküllased ja väga erinevad. Teda üllatas noorte kokku hoidmine
ja ühtne energia – esinemise ajal oli ta mõelnud, et tegemist
on ühe piirkonna noortega, kuid kuuldes hiljem, et noored
on koos üheksast erinevast piirkonnast, oli ta positiivselt
üllatunud, kui külg külje kõrval ja ühtehoidvalt olid noored
tema esinemisele kaasa elanud.
Üritus on kena lisa vabariigi 100. aastapäeva üritustele
ning jääb osalenud noortele loodetavasti kauaks meelde.
Ühisürituse toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
Tekst ja foto
KADRI LINDER

(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 25. maiks 2018
digiallkirjastatult e-posti aadressil direktor@koo.ee.
Lisainfo direktor Heilika Ressarilt (e-post: direktor@koo.ee)

Põhja-Sakala valla koolide joonistusvõistluse
„Rukkilill” tänuüritusel tunnustatud tööd:
1.–3. klass
Truude Lillemäe – Tääksi õppekoht
Ralf Grünberg – Suure-Jaani õppekoht
Margus Niine – Sürgavere õppekoht
Kiire-Katrin Vingisaar– Sürgavere õppekoht
Nette Ly Männingo – Kõpu kool
Sandra Roosileht – Vastemõisa õppekoht
Lahmuse kooli 1. klass
4.–6. klass
Henri Ressar – Kirivere põhikool
Aliise Valvik – Suure-Jaani õppekoht
Kertu Saksniit – Suure-Jaani õppekoht
Annabel Abramov – Võhma kool
Hanelle Kaugerand – Suure-Jaani õppekoht
Kirke Katrin Vingisaar – Sürgavere õppekoht
7.–9- klass
Anett Kalberg – Võhma kool
Heilika Ventsel – Suure-Jaani õppekoht
Helena Rantanen – Olustvere põhikool
Kati Roosi – Suure-Jaani õppekoht
Alari Särg – Lahmuse kool
Anna Linda Meerbach – Võhma kool
10.–12. klass
Carolina Puiste – Suure-Jaani gümnaasium
Lorett Tamm – Suure-Jaani gümnaasium
Kerli Pelt – Suure-Jaani gümnaasium
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TOIMEKAS APRILL KIRIVERE KOOLIS
Kirivere õpilaste „Kastist
välja“ päev Tartus

Riigikohtu laua taga.

Omaloomingupäev Kirivere
koolis

Kirivere Väikese Pilgari
tantsuöö koolimajas

FOTO: Liina Nikonorova

Märtsikuu lõpul toimus Kirivere kooli 8.–9. klassi õpilastele
teistmoodi koolipäev. Õpilased said toreda võimaluse külastada
Tartu Riigikohust ning Tartu Ülikooli Kunstimuuseumi. Sellel
õppeaastal on paljud õpilaste tegevused seotud EV 100 raames
üritustega ning Riigikohtu külastus sai teoks just selle projekti
läbi, mida pakuti koolidele. Riigikohtus toimus õpilastele ühiskonnaõpetuse tund. Põnevaks tegi päeva see, et meile avanes
võimalus kohtuda kohtuniku Villu Kõvega ning õpilased said
esitada küsimusi.
Seejärel suundusime õpilastega Tartu Ülikooli Kunstimuuseumi ning jällegi põnev ajalootund Vana-Kreeka kultuurist.
Kuna muuseumil on olemas originaalnäidised muumiatest,
siis saime ka loengu Egiptuse muumiate teemal.
„Kastist välja“ päeva rahastas haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste
raames Põhja-Viljandimaa koostöögrupp.

Muinasaeg 2. klassi õpilaste esituses.

FOTO: Liina Nikonorova

Meie koolis on traditsiooniks korraldada aprillis tore
loominguline päev. Seekordse ürituse teemaks oli „Pildikesi
Eesti ajaloost“. Klasside vahel jaotati erinevad ajaloolised
sündmused, mida õpilased esitasid nii näidendi kui ka põnevate ettelugemistega. Esindatud oli muinasaeg, Võnnu lahing,
Jüriöö ülestõus, vanaaja kool, ärkamisaeg, regilaul, 1918. a Eesti
iseseisvumine, ENSV aeg (pioneerid) ning esinemise lõpetasime
Balti ketiga.
Kõik õpilased olid välja mõelnud vahvad esinemise numbrid ning ajatelge ilmestasid 7. klassi õpilaste väikesed vahetekstid erinevatest ajastutest.
Kogu üritusele pani punkti TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
tudengi Carl Heinrich Pruuni tantsuetendus. Carl on Kirivere
kooli vilistlane ning praktiseeris sellel sügisel meie koolis kehalise kasvatuse tundides. Tore on, kui endised õpilased valivad
ühe või teise tegevuse läbiviimiseks vana armsa koolimaja.

Õhtusöögiks valmisid pitsad ja muffinid.
FOTO: Liina Nikonorova

Koolivaheaja esimese päeva otsustasid meie vahvad rahvatantsijad veeta koolimajas tantsu ja ühise kokkamisega. Lapsed
alustasid päeva tantsuga – tehti veel viimased ettevalmistused
saabuvateks esinemisteks, et siis juba rõõmsalt suvele vastu
minna. Õhtu eel võeti osa jüriöö jooksust, kus anti endast parim.
Pärast väsitavat jooksu said lapsed uuesti koolimajas kokku
ning asusid ühiselt õhtusööki meisterdama: küpsetati pitsat ja
magustoiduks ikka kõigi lemmikuid mufﬁneid. Õhtu saabudes,
kui kõhud omatehtud sööki täis, asuti üheskoos ﬁlme vaatama
ning lihtsalt mõnusasti aega veetma. Päev täis füüsilist tegevust
tõi kaasa oi kui hea une.
LIINA NIKONOROVA
huvijuht

LASTEAIALOOD

Sipsikud liikusid südame heaks

FOTO: Erakogust

Südamekuu raames toimusid Sipsiku lasteaias
mitmed südant rõõmustavad tegevused.
Rühmade seintele said
liikumispüramiidid, et oleks
lihtsam selgitada liikumise
olulisust nii lastele kui nende
vanematele. Kuidas ja miks
laps liigub, ei ole väga oluline,
tähtis on, et lapse iga päev
oleks aktiivne füüsiliselt ning
seepärast peab see olema tore,
sest muidu kaob huvi ja tekib
tüdimus.
16.–20. aprillil toimus Sipsiku lasteaia liikumisnädal,
kus õpetaja Agnes oli orga-

niseerinud toreda avamisürituse, ja seejärel oli igal päeval
sportlik tegevus – joosti, hüpati kaugust ja visati palli.
Lastevanemate kaasamiseks toimus liikumisnädala
neljapäeval sportlik pereõhtu,
kus kõik lapsevanemad olid
oodatud lasteaiaõuele, et siis
üheskoos minna Kondase
parki sportima. Pargis oli
ettevalmistatud väike orienteerumisrada, mida mööda
liiguti rühmade kaupa. Igas
punktis said nii lapsed kui
vanemad oma liikumiskiiruse
või -oskused proovile panna
ja üheskoos mõnusalt liikuda.
Tunniajase liikumisraja lõpe-

tuseks tänati osalenud peresid
liikumisrattaga ning kõigile
osalejatele jagati puuvilja, et
end kosutada. Osalenud lapsevanemad andsid positiivse
tagasiside ja see andis lasteaia
töötajatele hoogu ja mõtteid
järgmisteks ühisüritusteks.
Reedel tehti lastele teatavaks nende tulemused, mis
igaühele diplomi peale kirjutatud. Ei olnud võitjaid ja
kaotajaid, kõik liikusid oma
südame heaks. On oluline,
et lastel kujuneks harjumus
olla kehaliselt aktiivne ja seda
nautida. Selleks on lastel vaja
toetavat ja positiivset kasvukeskkonda – samuti vanemate

ja lasteaiatöötajate positiivset
hoiakut, toetamaks laste kehalist aktiivsust ja arengut.
Liikumisrõõmu pakkus ka
traditsiooniline staadionijooks
jüripäeval. Taas kord said suured ja väikesed Sipsikud käsikäes sõbraga liikuda kunstlike tõrvikutega teatejooksu
ning näidata üles hoolivust ja
sõbralikkust kaaslase suhtes.
Laste liikumine peab olema
mitmekesine. Neile on vaja
anda võimalus erinevateks liikumisviisideks, mis arendaks
laste erinevaid külgi ja tekiks
huvi liikumise ning spordi
vastu. Oma keha saab laps
õppida tundma mängides,
joostes, kõndides, hüpates,
ronides, tasakaalu hoides,
esemeid visates ja püüdes
ning roomates. Oluline on
luua lapsele huvipakkuv keskkond, kus on lõbus liikuda ja
mängida, eakaaslastega suhelda ning samas last arendada.
Loodame, et peagi saame ka
lasteaia õuele uue ronila, et
liikumist veelgi mitmekesisemaks muuta.
Rõõmsad
SIPSIKUD Suure-Jaanist

pilistvere rahvamajas

neljapÄeval,

24. mail
kell 10.30

viljandi laste- ja noorteteater reky

etendus

Lasteaedade sportlik päev
Vastemõisas

FOTO: Erakogust

Täna oli vahva päev –
vihmapäev, rahepäev,
lasteaialaste spordipäev.
Vastemõisas kokku saadi
ja siis hullult sporti tehti.
Tulid lapsed Olustverest,
Kõidamalt ja Sürgaverest,
Suure-Jaanist tulid ka –
hoirassaa ja valleraa!
Luud ja kondid soojaks tehti
ja siis läkski kohe lahti:
kummikuid sai loopida,
palli paberil tassida,
kotis rõõmsalt hüpata,
jalg jala küljes kõndida.
Väga lõbus oli ka
palli üle pea upitada.
Siis sirgu tõmbasime köie
ja lapsed panid käekesed külge –
tiriti ja sikutati,
uperkuuti potsatati.
Poisid olid triksid-traksid,
plikad aga niksid-naksid.
Kaasas olnud kenad prouad
lapsi ergutasid varmalt.
Kaelas kandsid tabeleid,
et ei oleks igav neil.
Tabelis kui täpid koos
olid prouad naeruhoos.
Iga laps sai medali,
diplomi ja pika pai.
Haugati siis seemneid, kurki,
õunu, banaani ja moosiga kommi.
Ja enne kui bussi said tädi ja laps,
joosti ümber aia üks ring või kaks.
VASTEMÕISA LASTEAED PÄEVALILL 2018
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Head mõtted saavad teoks!
Põhja-Sakala vald (endiste Võhma linna, SuureJaani ja Kõo valla osas)
osaleb Põhja-Viljandimaa
koostöögrupis koos Järva vallaga (endise Imavere valla osas) Haridus- ja
teadusministri kinnitatud
ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidavas ESF
kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“. Raamleping sõlmiti
eelmise aasta aprillis ning
nüüdseks on projekti 1.
hankelepingu järgsed tööd
teostatud. Oleme esitanud
pakkumuse uueks perioodiks, mis lõpeb kavandatava lepingu kohaselt detsembris 2018. Programm
toetab naaberomavalitsuste noorsootööalast koostööd
eesmärgiga mitmekesistada noorsootöös toimuvat
ning noorte võimalusi tööja kooliväliseks tegevuseks.
Olulisel kohal on see, et üha
rohkem noori leiaks endale
huvipakkuva eneseteostuse
oma kodukoha lähedal.
Kõik kavandatud tegevused õnnestus esimesel
perioodil ellu viia, sealjuures võib eriti rahul olla
sujuva koostööga koostöögrupi siseselt. Esmase uue
võimalusena korraldatud
noorte koolitusprogramm
oli väga tulemuslik – tagasisides on mitmed noored
välja toonud, et tänu koolituse käigus omandatud
pädevustele õnnestus neil
suvel leida uusi töövõimalusi ning samuti on nad
aktiivsete eestvedajatena
olnud igati toeks ja abiks
teistele uute noorsooteenuste elluviimisel. Huvitegevuse võimalused on
oluliselt rikastunud tänu
mitmetele soetatud vahenditele (robootika, tehnoloogiaõpe, võimlemisring,

maadlus, erinevad muusikaringid, kokaklubi jne) ja
seeläbi loodud uutele huviringidele. Igati õnnestus ka
seikluslik öömatk Jaamast
Jaama, kus noortel tuli kõik
oma meeskonnatööoskused
ja olemasolevad teadmised proovile panna öisel
jalgsi- ja kanuumatkal.
Planeeritust oluliselt enam
noori kaasati rahvusvahelisse noorsootöösse (üle
100 osaleja) ning samuti
võib rõõmu tunda igati õnnestunud piirkondlike mitteformaalse õppe päevade
„Kastist välja“, huviringide
ja noorteorganisatsioonide
võimalusi tutvustava seiklusliku perepäeva „Parim
Pühapäev Perega“ ning
huviringide suvelaagri üle.
Igati edukas oli ka ettevõtluskuu elluviimine. Ettevõtluskonverentsi noortehommikul kuulasid 170
noort huviga ettekandeid,
mis tulevikule mõeldes
kindlasti igaühele neist kasuks tulevad. Oma esimesi
saavutusi ettevõtlusvaldkonnas tutvustasid SuureJaani Kooli algklassilapsed ning noortekonkursil
„Põhja-Sakala valla meene“
osalenud noored esitlesid
pakutavaid uusi meeneid,
mida valla külalistele kinkida saaks. Väga elavat
huvi pakkusid osalejatele
ka ettevõtete külastused.
Noortele tutvustasid oma
igapäevatöid ja tegemisi
Võhma Valgusevabrik, OÜ
Eesti Höövelliist ja Mangeni PM OÜ. Ettevõtluskuu
tähtsündmuseks kujunes
10. novembril toimunud
Ideeöö, mis kestis tõepoolest õhtul kella kaheksast

hommikul kaheksani, seega
magamiseks polnud kellelgi
mahti. Omavaheliste tutvumismängudega alustanud
Urmo Reitav aitas 25 noorel
keskenduda „kastist väljas”
mõtlemisele ning valmistuda ajurünnakuks. Tauno
Tilk rääkis õpilasﬁrmadest
nii meie valla koolides kui
kaugemalgi. Aino Viinapuu
tutvustas ettevõtlusfondi
noortele ning seejärel said
noored ise välja pakkuda
fondi konkursitingimusi.
Rühmatööde esitlemise ja
väikese vaimuturgutuse
järel tuli noorte ette Rita
Raadik, kes jagas praktilist
kogemuslugu toimivast
õpilasﬁrmast. Oma elust ja
tegutsemisest ettevõtjana
rääkis noortele ka Aivar
Paas. Pärast temaatilist
ööﬁlmi algas aga hullude
ideede ajurünnak. Ainuüksi idee väljamõtlemisest sugugi ei piisanud
– noortel tuli Imre Annuse
kaamera ees ka oma ideed
tutvustada ning keerukatele küsimustele vastates
nutikust tõestada. Kogenud
kaameramehe sisukas tagasiside andis noortele hea
võimaluse asjatundlikke
soovitusi kõrva taha panna.
Ideeöö oli noorte arvates
vahva ning loodame, et
juba maikuus avatavasse
ettevõtlusfondi esitatakse
tõeliselt väärt ideid, mille
elluviimist saame toetada.
Programmist rahastame ka huvitegevuse transporti – tänu toetusele on
meie noored saanud oluliselt rohkem kõikvõimalikel
huviüritustel ning võistlustel osaleda. Märtsikuus sai
alguse viiest koolitusest

Positiivsed projektiotsused toovad
noortekeskustesse palju uut põnevat

koosnev noorte eestvedajate koolitusprogramm.
Seeläbi on sügiseks oodata
meie piirkonda tublisid
liidreid, kes on valmis seisma kõigi meie noorte huvide eest. Kokku luuakse
meie piirkonnas 57 uut
võimalust noortele, mis
on planeeritust tunduvalt
enam. Igati rahul saab
olla ka uute võimaluste
kasutamisega noorte poolt.
Peatselt valmiv noorteinfo
e-lahendus ehk mobiiliäpp
aitab edaspidi kogu meie
piirkonna noori puudutavas infos kõigil nutikalt
orienteeruda.
Mahukas projekti tegevuskava saab teoks ESF
kaasrahastatud programmi
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine”
kirjeldatud tegevuste raames. Tehtust saab täpsema
ülevaate kodulehel http://
noortekas.suure-jaani.ee/
noorsootoo/torjutusriskisnoorte-kaasamine-ja-noorte-toohoivevalmiduse-parandamine/, uue perioodi
info lisandub jooksvalt.
Kõik käesoleva projekti
tegevused aitavad kaasa
peamisele eesmärgile, et
meie piirkonnas elaksid
terved, aktiivsed ja ettevõtlikud noored, kellele on
siin loodud tänapäevased ja
mitmekesised tingimused
eneseteostuseks. Aitäh kõigile projektis osalejaile ja
loomulikult korraldusmeeskonnale! Jätkame samas
vaimus, sest head mõtted
saavad alati teoks!
AINO VIINAPUU
Põhja-Viljandimaa
koostöögrupi projektijuht

Hakkajatest noortest saavad eestvedajad
Reedel sai jätku viiest
koolitusest koosnev Kõo,
Võhma, Suure-Jaani ja
Imavere noorte eestvedajate koolitusprogramm.
Vanaõue Puhkekeskuses
arendati Urmo Reitavi
juhendamisel juhi- ja
liidriomadusi. Sügiseks
on koolitusprogrammi
tulemuseks eestvedajate
võrgustik noortest, kes
aitavad noorsootöö teenuseid ellu viia. Aktiivsed
ja teadlikud eestvedajad
suudavad ka teisi noori
kaasata ning oskavad
nende võimalusi, õigusi
ja kohustusi tutvustada. Koolitustele lisaks on
eestvedajate programmis
kavas õppekäigud, kohtumised edukate noorteorganisatsioonide esindajatega, kohaliku omavalitsuse juhtide ja volikogu

Aasta algus oli noorsootöötajatel tihe projektikirjutamise aeg – Eesti Noorsootöö Keskuse projektikonkursile oli
võimalus esitada projekte, mille eesmärgiks oli seekord
just keskuste igapäevase töö arendamine ja ka inventari
soetamine. Koostöös noortega selgitati välja vajadused ja
soovid ning sellest hakkasid sündima projektide ideed.
Põhja-Sakala vallast osales konkursil 3 projekti ning
kõik said positiivse rahastusotsuse.
Suure-Jaani noortekeskuses sai täisrahastuse projekt „Reaalsuse avastamine läbi virtuaalsuse”. Projekti
raames soetatakse Suure-Jaani noortekeskusele Sony
Playstation 4 Pro mängukonsool koos VR stardikomplektiga, samuti lisavarustust, mis annavad lisaväärtust ja
põnevust mängudele. Lisaks veel palju erinevaid mänge,
mis sobivad erinevas vanuses lastele ja noortele. Uute
vahenditega korraldame projekti raames turniire ja
sügisesel koolivaheajal ülevallalise mängudeöö. Eriline
tänu Mattiasele, Arturile ja Reimole, kes aitasid tublisti
projekti valmimisele kaasa.
Paala noortekeskuse projekt “Muusika ja värvid
ühendavad” pakub alates sügisest vahvat UV-valguse
disko sarja erinevates valla noortekeskustes, et koondada meie valla noored eri paikadest kokku. Projekti
rahastusega on võimalik soetada enneolematult ägedad
tarvikud valgusdisko läbiviimiseks, et disko atraktiivsemaks muuta, on võimalik endale näo- ja kehamaalinguid
teha, mis UV-valguses helendavad. Projekti ideede generaatoriteks on meie valla tublid noored – Timo, Barbara,
Kristel, Kristjan ja Henry.
Sürgavere noortekeskuse projekti „Kiika kööki“
raames saab noortekeskus uue kööginurga koos kõigi
lisadega – pliit, külmkapp, mikrolaineahi jne. Projekti
raames korraldatakse nelja erineva teema ja sisuga
toidukultuuri õhtute sari. Nende eesmärk on noortele
tutvustada erinevate maade toite, avardada silmaringi
ja õpetada noori tervislikult ning iseseisvalt süüa valmistama.
Projekte rahastab Eesti Noorsootöö Keskus ning
Põhja-Sakala Vallavalitsus.
Ootame projektitegevustes kaasa lööma kõikide Põhja-Sakala valla piirkondade noori. Jälgige reklaami noortekeskuste Facebooki lehelt ja olge aktiivsed osalema!
Rõõmsate kohtumisteni noortekeskustes!
MARLEN SILM
Suure-Jaani noortekeskuse juhataja

Spordi- ja noorsootööst
Põhja-Sakala vallas
Juba neli kuud oleme saanud noorsoo- ja sporditegevuses
käia ühte sammu. Mul on ääretult hea meel, et olen saanud
töötada koos oma alale pühendunud inimestega ja edasiliikumised on olnud märgatavad. Õnneks andis noorsoovaldkonna
koostööprojekt meile võimaluse juba enne ühinemist koostööd
teha ja nii oleme saanud ühistegevuste korraldamisel kasvada
ühise meeskonna suunas. Tõsine eksam ootab noorsootöötajaid
veel ees, sest ühine suveprogrammi elluviimine on tõeline väljakutse meile kõigile. Sportlased, treenerid, spordientusiastid
ja spordiklubid on samuti pakkunud tänavuse aasta 4 kuu
jooksul palju õnnestumisi ja positiivseid emotsioone. Mul on
ääretult kahju, et poliitikud suutsid käe ette panna suurele
spordipeole – meie spordirahva tunnustusüritusele, mis elas
oma elu 17 aastat. Tänaseks on Kõpu spordihoone juhatajana
alustanud tööd Kalev Heli ja Võhmas on nüüdsest piirkonna
spordielu eestvedajaks Virgo Õitspuu. Püüame koos ellu viia
kõik senised traditsioonilised spordivõistlused ja tegutseme
aktiivsema ning tervema Põhja-Sakala valla elanikkonna nimel.
Praegu hakatakse koostama valla uut arengukava.
Ootan kõigilt häid mõtteid, kuidas paremini ellu viia noorsoo- ja sporditegevusi meie vallas.
MATI ADAMSON
spordi- ja noorsootööspetsialist

KOMMENTAAR

Eestvedajate programmi noored.

liikmetega. Koostöös mittetulundusühendustega
arutatakse ka, kuidas
panustada kohalikku tegevusse ja piirkonna arendamisse. Algatatakse ka
Põhja-Sakala valla noortevolikogu loomine.

23 noore koolitusprogrammi jätk on 30. aprillil Pilistveres. Koostöös toimuvat noorsootöö
arendamist rahastatakse
haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt ellu-

FOTO: Mati Adamson

viidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse
parandamine” kirjeldatud
tegevuste raames.
MATI ADAMSON

Koostöö sporditegevuses üle valla on saanud tubli alguse.
Oleme suutnud leida eestvedajad nii Võhmasse kui ka Kõpu
piirkonda. Kindlasti seisab veel ees suur töö, et ühtviisi edasi
minna.
Vallavolikogu ja -valitsus peavad valdkonda väga tähtsaks
ning eelarvesse on leitud vahendeid nii spordihoonete- ja
rajatiste majandamiseks, spordivõistluste ja -ürituste korraldamiseks kui sportlaste toetamiseks.
Ka spordipeole on rahalised vahendid eelarves olemas.
Küsimus on pigem meie eestvedajates, kas neil jätkub jõudu
korraldamiseks. Loodan, et Mati leiab energiat ja tahtmist
ning sportlased saavad oma kauaoodatud peo.
TÕNU AAVASALU
vallavanem
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Iszkaszentgyörgy – sõprusvald Ungaris
Iszkaszentgyörgy on vald
Ungaris, mis asub Ungari
pealinnast Budapestist 80
km edelas. Iszkaszentgyörgyst vaid 12 km kaugusel
asub Ungari vana pealinn
Székesfehérvár, lisaks on
valla lähedal, kõigest 50
km kaugusel, ka Balatoni
järv. Vald ise on Ungari
mõistes väike, pindala on
26,27 km2, elanikke pisut
üle 2000.
Kõpu valla sõprussuhted Iszkaszentgyörgyga
said alguse 2012. aasta
sügisel, kui ungarlaste
valla delegatsioon käis
Kõpus tutvumas mõisas
tehtavate restaureerimistöödega –esimene kontakt
saigi alguse tänu mõisa
restaureerimisele. Nimelt
asub Iszkaszengtyörgys
suur Amadé-BajzáthPappenheimi loss, kus
tegutseb mõisakool ja
antiigimuuseum. Kuna
ka ungarlastel olid oma
lossiga restaureerimisplaanid, jõudsid nad erinevate kontaktide kaudu
Eestini ja Kõpuni. Kui
ungarlased koos vallavanem Attila Galliga 2012.
aasta sügisel esimest korda Kõput külastasid, sai
selgeks, et kuigi valdade
vahemaa on 1700 km,

Külalised Põhja-Sakala vallamajas.

on omavalitsustel palju
ühist ning nii otsustatigi
hakata suhtlema omavalitsustasandil.
Kõpu delegatsioon
käis Iszkaszentgyörgys
esimest korda 2013. aasta veebruaris. Suurema
delegatsiooniga külastati
Iszkaszentgyörgyt 2016.
aasta juulis, kui seal viibis 26-liikmeline Kõpu
delegatsioon. 2016. aastal
oli Iszkaszentgyörgy koos
lähedal asuva Vespremi
linnaga soome-ugri kultuuri pealinn ning Kõpu
delegatsiooni ülesandeks

FOTO: Leili Kuusk

sõprusvallana oli sisustada Ungaris juulikuu
kui Eesti kultuuri kuu.
Iszkaszentgyörgys asuvat
Kõpu poole näitavat sõprusvalla suunaviita käis
juhuste kokkusattumiste
tõttu avamas tollane Eesti välisminister Marina
Kaljurand isiklikult, kes
2016. aasta aprilli alguses
soome-ugri kultuuripealinnu külastas.
Ungarlased on erinevate delegatsioonidega
Eestis viibinud mitu korda, ühel korral käidi külas Kõpu Pizzafesti ajal,

siis pakuti külalistele traditsioonilist Ungari guljašisuppi, näidati kohaliku
lapitehnikaringi näputööd ning esinesid nende
rahvatantsijad. Viimati
viibis ungarlaste delegatsioon Kõpus selle aasta
märtsis, kui külas oli vallavalitsuse ja õpetajate
8-liikmeline delegatsioon.
Seekordsel külastusel
käisid õpetajad tutvumas
Eesti koolieluga – osaleti
Kõpu kooli tundides ning
arutati Kõpu õpetajatega
Eesti ja Ungari haridussüsteemide üle. Lisaks
tutvuti seekord ka PõhjaSakala vallaga laiemalt
– külastati Põhja-Sakala
vallavalitsust ja käidi
vaatamas Suure-Jaani
kooli, Lahmuse Kooli ning
Olustvere kompleksi.
Sel suvel toimub koos
ungarlaste Prantsuse
sõpruslinna Craoniga
ühine Erasmus+ projekt,
mille raames Kõpu 12
noort sõidavad kaheks
nädalaks Ungarisse kolme riigi ühisesse laagrisse, kus toimuvad töötoad
ja arutelud erinevatel
noorsooalastel teemadel.
KADRI LINDER

Turvaline kogukond
MTÜ Kõpu Tuletõrjeseltsi
eestvedamisel on lõppemas pea aasta kestnud
projekt „Kogukondliku
turvalisuse suurendamine
Kõpu vallas”, mis hõlmas
endas väga mitmeid erinevaid turvalisuse aspekte,
kaasates kogukonna igas
vanuses elanikke. Projekti
rahastas siseministeerium
ja Kodanikuühiskonna
Sihtkapital kogukondliku
turvalisuse maakondliku
vooru kaudu.
Projekti läbivateks teemadeks olid interneti turvalisus, tuleohutus, veeohutus,
liiklusohutus, esmaabi õpe
ning naabrivalve.
Interneti turvalisuse
raames käis sügisel koolis
vestlemas nii laste, õpetajate kui lastevanematega
noorsoopolitseinik Elerin
Tetsmann, kes rõhutas taaskord, et tänapäeva noorte
elus käib väga suur osa
suhtlusest läbi interneti
ning selgitas sellega kaasnevaid ohte.
Tule- ja veeohutuse teemadel rääkisid õpilastega
Päästeameti esindajad, samuti räägiti nendel teemadel klassijuhatajatundides
ning selgitati ohte aastaajast lähtuvalt. Lisaks sai
veeohutuse teema raames
korrastatud Kõpu paisjärve
ujumiskoht, kuhu eelmisel
kevadel „Teeme ära“ talgute
raames juba veeohutusstend
oli püstitatud. Projekti raames puhastati ujumiskoha
kallas võsast ning toodi
kaldale ja vette liiva.
Liiklusohutuse alaselt
toimus sügisel Küla Toas
helkurite meisterdamise õpituba, kus kõik huvilised said

Fotol (vasakult) Kadri Linder, Riina Soolo, Külli Röand, KitseKopra naabrivalve sektori vanem Veronika Isberg, MTÜ Eesti
Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari.
FOTO: Margus Vähi

teha endale ja oma sõpradele
sobiva disainiga helkurid, et
neid pimedatel talveõhtutel
liigeldes kanda ja end sõidukitele nähtavaks teha.
Esmaabiõpe on vajalik
igas vanuses elanikele. Antud projekti raames said
esmaabi algtõed teada kooliõpilased ja õpetajad, esmaabiõpe jätkub sügisel
ning siis kaasatakse juba
ka kogukonna teisi huvilisi.
Kõigi läbitud teemade
puhul joonistasid kooliõpilased nõuandvaid plakateid,
mille põhjal valmib kogukonna turvalisuse voldik,
mida jagatakse Kõpu piirkonna elanikele tasuta.
Antud projekti üheks
teemaks oli ka naabrivalve.
Kõpus on mitmeid piirkondi,
tänavaid, kus elanikud omavahel tihedalt suhtlevad,
on tähelepanelikud ning
hoolivad nii enda kui naabrite heaolust. Kuna üksteise
märkamine ja omavaheline
suhtlus on naabrivalve alustaladeks, siis tekkis mõte
viia omavaheline suhtlus
uuele tasandile, ehk liituda

naabrivalvega. Naabrivalve teemadel käis kohalike
elanikele 3. aprillil Küla
Toas vestlemas MTÜ Eesti
Naabrivalve maakondlik
arendusjuht Jüri Siim, 22.
aprillil käisid huvilised õppesõidul Harjumaal, kus
tutvuti Kitse-Kopra naabrivalve sektoriga Uuesalu
külas. Külalisi võttis vastu
sektori vanem Veronika Isberg koos abikaasaga ning
MTÜ Eesti Naabrivalve
tegevjuht Marek Väljari,
kelle jutust jäi kõlama lause, et naabrivalvet lihtsalt
tegemise pärast pole mõtet
teha, selle rakendamise
aluseks on kogukond ja selle
omavahelised suhted.
Tegevjuht rõhutas seda,
et naabrivalve plakatid ise
turvalist kogukonda ei loo,
vaid selleks on mitmed faktorid ja tegurid, mille kaudu
saab elukeskkonda turvalisemaks muuta. Näiteks elementaarne suhtlus naabritega – kohtumisel leia hetk, et
lisaks teretamisele ka mõni
sõna juttu puhuda. Hoolitse
oma kinnistu eest – kui sinu

majaümbrus, tänavalõik,
kodu ümbrus on puhas ja
korras, on näha, et inimesed
toimetavad pidevalt ning kurikaeltel ei teki mõtet minna
kinnistule luusima, kuna
„seal vist kedagi koguaeg
ei toimeta”. Lisaks rõhutas
Marek Väljari ka märkamise
olulisust – ära jäta jalgrattaid, tõukerattaid, korralikke tööriistu maja seina
äärde, nii et need igat tulijat
tervitavad – ei ole mõtet tekitada ahvatlusi, mis võivad
lõppeda asjade kadumisega.
Tõsta asjad garaaži, kuuri
alla või lihtsalt maja taha,
kus nad igale möödujale
silma ei paista. Oma aeda
kujundades mõtle sellele,
kui oluline on sulle sinu täielik privaatsus naabrite ees,
sest kõrget hekki istutades
tagad endale igati privaatse
aiakese, kus ise end hästi
tunda, siis tagad samasuguse privaatse nurgakese ka
kurikaeltele oma äraoleku
ajaks – ka neid ei märka
su naaber toimetamas, kui
hekk sinu aia-ala varjab.
Kogu jutuajamistest ja
nähtust jäi kõlama mõte,
et üksteisega arvestamine,
mõistev suhtumine oma
naabritesse ja kogukonda
ning vastastikune suhtlus
on alus tugevaks ja turvaliseks keskkonnaks. Kes
soovib naabrivalve teemast
rohkem teada saada, võib
lugeda täpsemalt ühingu kodulehelt www.naabrivalve.
ee, Kõpu piirkonna-alaselt
võib nõu küsida ka Kadri
Linderilt, kes antud teemaga Kõpu piirkonnas tegeleb.
KADRI LINDER

Suusakursus Lapimaal

Põhja-Sakala valla noored ja noorsootöötajad Rukas.

FOTO: Erakogust

Igal aastal suure reede paiku lähevad meie valla 14 aktiivset
noort, kolm juhendajat ja bussijuht Soome. See võib kõlada nagu
tavaline reis, kuid seda see kindlasti pole. Võib öelda, et tegu on
juba traditsiooniga: nimelt kuus aastat on suurepärane koostöö
Jokioise vallaga Soomes ja meie noortele on võimaldatud kolmepäevane suusareis Lapimaale. Mäel, kust noored alla tuhisevad,
käivad suusatamas ja lumelauaga sõitmas mitmed tuhanded
inimesed. Ruka on üks Soome palavamalt armastatumaid suusakuurorte. Ise juba kolmandat korda käies läksin ka seekord
mäele sära silmis ja suures õhinas. Ruka pakub oma järskude
nõlvadega mõnusaid väljakutseid, laugete metsaradadega põnevust ja lummava vaatega mäe tipust puhast silmailu.
Suusareisi esimesel kahel päeval sõitsime bussiga, mis oli
omamoodi kogemus. Kokku ligi 1000 km – pole just eriti vähe!
Rönnynranta puhkekeskusesse kohale jõudes langes kõigil kivi
südamelt, sest järgmisel kolmel päeval oli Ruka täiesti meie päralt. Võin öelda, et kõik 14 noort said mäesuusatamise selgeks ja
nautisid tegevust täiel rinnal. Suusaoskuste omandamise tegid
palju lihtsamaks muidugi meie juhendajad Marlen, Egle ja Kaisa.
Kolm päeva mägesid vallutatud, tuli õhtul Ruka ja Lapimaa
lumi seljataha jätta. Algas pikk tagasisõit Jokioisesse, kus ootas
meie armas Südosti buss. Hommikuks olime Helsingis ja pärastlõunal tagasi meie armsas kodulinnas Suure-Jaanis. Tänavust
suusareisi rahastati haridus- ja teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.
Olen väga tänulik, et selliseid reise meile organiseeritakse,
sest seda lihtsalt ei anna sõnadesse panna, kui äge võib olla üks
suusareis. Aitäh ja näeme mäel!
ROBIN LEPIK

PILTUUDISED

21. aprillil toimus Kuremaa lossis 21. korda traditsiooniline
vokaalansamblite päev „Vooremaa 2018“. Seal osalesid mittekutselised vokaalansamblid neljas kategoorias üle riigi. Viljandimaad
esindas äsja 30. juubelikontserti pidanud Põhja-Sakala valla
Vastemõisa rahvamaja meesansambel Pange Poisid.
FOTO: Erakogust

27. aprillil oli Kõo raamatukogus külas Riigikogu liige Helmen
Kütt. Külaline tutvustas muudatusi pensionisüsteemis ja tervishoius, rääkis hoolekandeteenustest ja sellest, kuidas peaks
tulevikus olema rahastatud hoolekanne. Tõi välja mõned Eesti
toetuste eelised võrreldes Läti ja Soomega. Lõpetuseks pakkus
külaline kõigile kohvi ja kringlit ning kutsus sügisel külla Riigikokku. Helmeni energilisus ja positiivne eluhoiak tegi kõigil
kohaletulnutel meele rõõmsaks.
FOTO: Ille Riisk

FOTO: Liina Nikonorova

Kirivere kooli võimlejad koos treener Annika Karin Vahteriga
osalesid Paide muusika- ja teatrimajas festivali Koolitants 2018
pidulikul finaalüritusel.
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Türi-Tori kiirlaskumine

14. aprillil toimus TüriTori kiirlaskumine – kevadise
suurveega Pärnu jõel toimuv
aerutamismaraton sportlastele ja veematkajatele kanuudel,
süstadel, raftidel ja teistel
inimjõul liikuvail ujuvvahendeil. Põhidistants oli 78 km,
start anti Veskisillalt TüriAllikul ja finiš oli Tori põhikooli juures. Suure-Jaanist osales 6-liikmeline rafti

Hõbe maadluses

meeskond, kes saavutas tihedas konkurentsis oma võistlusklassis esimese koha. Lõpuaeg oli 10 tundi ja 1 minut,
mis on üks parimaid aegu üle
nelja aasta. Võistkonda kuulusid Toomas Aavasalu, Siim
Aavasalu, Mardo Moorats,
Veiko Tõkke, Andrus Mägi ja
Tanel Sepp.

FOTO: Erakogust

PILLE-RIIN SEPP
FOTO: Erakogust

Wado karate võistlus Kiriveres
21. aprillil toimus
Kirivere koolis üle-eestiline Wado karate kumite võistlus. Osalesid
õpilased Kirivere koolist, Suure-Jaani gümnaasiumi huvikoolist ja
Tallinna võitluskunstide klubist Budokan.
Võistluse peakohtunik
oli sensei Kajar Help (4 dan),
keda abistasid Madis Koitla,
Margot Maksing ning Evald
Sepp.

Õpilased tänavad treener Evald Seppa, kelle trennidesse nad
suure õhinaga lähevad ja keda treenerina väga hindavad.
Foto Liina Nikonorova

Võistluse tulemused jagunesid vanuseklassiti poisid ja

tüdrukud eraldi arvestuses.

Tüdrukud 7–9-a Nora
Renter I, Emma Välja II, Itimadli Riga III. Poisid 7–9-a
Ekke Marko Reedik I, Tim
Sulamanidze II, Ottomar Jung
III. Poisid 10–12-a Gabriel
Stern I, Oskar Ülavere II, Kevin Kiis III.
Tüdrukud 13–15-a Ave
Nael I, Ly Luik II. Poisid 13.+
vanuseklassis Hans Kristjan
Reimann I, Mattias Randaru
II, Marek Vainola III.
Täname Kirivere kooli
külalislahkuse eest.
EVALD SEPP

Jüriöö teatejooksu rändkarikas kolis Võhmast Kiriverre
Kõo valla ühe pikema
ajalooga spordivõistlus
toimus tänavu sooja
kevadpäikese paistel.
Nagu ikka, läksid rajale
osalejad pisipõnnidest
täiskasvanuteni.
Endise Kõo vallamaja hoovis mahamärgitud lasterajal
vudis kokku 24 innukat võistlejat, kes kõik said premeeritud kuldse šokolaadist medali
ja mälestusdiplomiga.
Hetke, mil rajale sööstsid
rändkarikapretendendid, tähistas traditsioonilise püstolipauguga Tarmo Riisk.
Tänavu 36. korda toimunud jüriöö teatejooksul osales

6 võistkonda: Võhma linn,
Kirivere kooli vilistlased, „Endiselt viimased“ ja kolm Kirivere kooli õpilaste võistkonda.
Rändkarika, mille vanim
gravüür kannab aastanumbrit
1983, võitis sel korral Kirivere
kooli vilistlaste võistkond, teiseks tuli „Endiselt viimased“
võistkond ja kolmandana
lõpetas eelmise aasta võitja –
Võhma linna võistkond.
Kokku osales tänavusel
jooksuvõistlustel üle 80 osaleja, kellele lisandusid veel
kümmekond abilist raja äärde ja rahvamajas toimunud
kringlipeole.
Kasutan siinkohal võimalust tänada ettevõtmise kordamineku eest lisaks võistlejatele

Kirivere vilistlaste võidukas võistkond.

FOTO: Imre Annus

ka kõiki abilisi: Jane Riisk, Mariel Meriste, Karmen Kallais,
Kalev Johannes Purge, Elle ja
Gunnar Leis, Liina Nikonorova, Henry Sälik, Merle Sepp,

SILVI ANNUS

Jane Nirgi, Piret Jukk, Tarmo
Riisk, Kaie Loigo, Urmas Aun,
Imre Annus ja politseiekipaaž.

Võistkondliku maleturniiri võitis Viljandi huvikool
3. aprillil toimus SuureJaani noortekeskuses noorte
võistkondlik maleturniir. Turniiril osales kokku kaheksa
võistkonda ja maleheitlused olid põnevad. Mängiti
mõtlemisajaga 10 minutit ja
võistkonnad mängisid kõik
omavahel läbi. Põneva võistluse võitis Viljandi Huvikooli
võistkond 24 punktiga. Võistkonnas mängisid Hugo Soo,
Villem Mändmaa, Antonio
Ibrus ja Eke Elmer Hani. Teise
kohaga lõpetas 19 punktiga

Noorte võistkondlik maleturniir.

Kesklinna kooli I võistkond –
Maarja Kährik, Simo Marvin
Viir, Aksel Aavik ja Anton
Aavik. Kolmas koht õnnestus

FOTO: Mati Adamson

18,5 punktiga kodukohta jätta
Suure-Jaani kooli võistkonnal
koosseisus Henry Tikut, Tanel
Männik, Robin Selberg ja Ran-

del Teever. Neljanda kohaga
lõpetas võistluse 16 punktiga
Lahmuse I võistkond, neile
järgnesid Kesklinna kooli II
võistkond 14 punktiga, Lahmuse kooli II võistkond 12,5
punktiga, Heimtali kool 4,5
punktiga ja Kalmetu kool 3,5
punktiga. Täname kõiki osalejaid ja õnnitleme parimaid!
Eriti suur tänu korraldajale
Jüri Hansenile ja õpetajatele,
kes võistkondade ettevalmistusse on panustanud!
MATI ADAMSON

Laidoneri rada 2018
Võistlus toimus tänavu
7.–8. aprillil Põhja-Sakala valla ja Järvamaa territooriumil.
Rada oli linnulennult 25 km
pikk ja võistlusel osales kokku 15 meeskonda (4 liiget
võistkonnas) – nii poisid kui
ka tüdrukud ning kaks külalisvõistkonda Rapla malevast.
Ülesandeid, mida lahendada
tuli, oli erinevaid: näiteks vibuja õhkrelvast laskmine, loomade tundmine koljude ja kihvade järgi, köisrada üle veekogu
jne. Suure-Jaani piirkonnast
osales kaks võistlejat – Reno
Toobal ja Erlend Valvik ning

nendega koos kaks võistlejat
Karksi-Nuia piirkonnast – Tanel Rasmus Teesalu ja Georg
Teiter. Võistkonda juhendas
Einar Vendelin. Võistlus toimus kahel päeval, alustati
Tõrvaaugust reede öösel kell
23 ja lõpetati Kurgjal laupäeval kell 20. Paistu poiste järel
saavutati auväärne teine koht.
Õnnitleme tublisid Suure-Jaani
noorkotkaid ning nende juhendajat Einar Vendelini! Võhma
võistkond koosseisus Lauri
Sarv, Jass Kiisler ja Siim Piip
saavutas samuti tubli 7. koha.
MATI ADAMSON

Gümnaasiumi spordisuunal õppiv Tääksi spordiakadeemia maadleja Marek Kütt võitis 7. aprillil K. Palusalu
UWW turniiril hõbemedali. Teel ﬁnaali võitis ta austerlast,
soomlast ja poolﬁnaalis hispaanlast punktidega. Finaalis
kaotas kasahstani maadlejale võitlusliku kohtumise 12 : 6.
RAIN ALEKSANDROV

Üleriigilised võistlused lauatennises
Reedel, 20. aprillil toimusid Tallinnas EKS Liidu
üleriigilised võistlused lauatennises. Suure-Jaani gümnaasiumi poisid Timo Siim ja Karl Erik Korell saavutasid I koha. Põhikooli õpilastest olid võistlustules Maris
Mankin, Sanna-Ly Pähklemäe, Henry Tikut ja Marek
Kaljurand. Marek ja Henry tulid võistlustelt tagasi III
koha karikaga.
ERLA SOOTS

Meie mehed edukad
21. aprillil osalesid meie valla mõlemad lauatennisevõistkonnad edukalt üleminekumängudel Tallinnas. Klubi
Lehola 2005 I võistkond heitles II liigasse püsima jäämise
eest ning see neil ka õnnestus. Võistkond saavutas 5 punktiga II koha. Lauatennisekeskus/XO alistati tulemusega 4 :
3 ja Keila Pinksiproff I võistkond resultaadiga 4 : 0. Kaotus
tuli vastu võtta LTK Kalev II võistkonnalt 0 : 4.
Lehola 2005 II võistkonnal õnnestus üleminekumängudel kõik suurepäraselt ja nad saavutasid 6 punktiga võidu.
Tartu LTK PiPo II võistkond alistati tulemusega 4:3, Keila
Pinksiproff VI tulemusega 4 : 0 ja Keila Pinksiproff V tulemusega 4 : 2. Seega tõusti järgmiseks aastaks mängima
III liigasse. Jaksu edasisteks treeninguteks ja edu meie
lauatennisistidele uueks hooajaks!

Kuld, hõbe ja pronks maakonna
meistrivõistlustelt
Maakonna meistrivõistlused võrkpallis lõppesid PõhjaSakala vallale täiskomplekti medalitega. Naiskond pälvis
ﬁnaalis kindla võidu 3:0 spordikooli vilistlaste üle, tasuks
kuldmedalid ja meistritiitel. Põhja-Sakala valla meeskond
lõpetas hõbedaga. Näidati küll väga nauditavat võrkpalli,
kuid siiski tuli alla vanduda Baltichouse meeskonnale.
Tääksi Spordiakadeemia/Põhja-Sakala meeskond võitis
kindlalt Viljandi valla meeskonda ja saavutas pronksmedalid. Mängu kangelane oli kolmandas geimis vigastada
saanud Taavi Visnap. Kuna vahetusmängijat polnud, näitas
Taavi tõelist spordimehe hinge ja aitas tõsisest vigastusest
hoolimata pronksivõidule punkti panna.
Aitäh kõigile, kes valla nimel väljakul higi valasid ning
tänu ka toetajatele ja kaasaelajatele!
Võrkpall on võrratu!
Spordiveeru tekstid MATI ADAMSON
spordi- ja noorsootööspetsialist

Põhja-Sakala valla laste ja
noorte suveprogramm
Valla lastele ja noortele mõeldud suvelaagrite
ja -ürituste programm on veel koostamisel. Info
suveprogrammi ning registreerumise kohta leiate
alates 21. maist Suure-Jaani noortekeskuse kodulehelt noortekas.suure-jaani.ee. Kõigile meie valla
koolides õppivatele lastele anname ka voldiku, mis
sisaldab kogu informatsiooni suviste tegevusvõimaluste kohta.
Hõbedased poisid

Õnnitlused Võhma noortele ja juhendajale!

FOTO: Erakogust

MATI ADAMSON
spordi- ja noorsootööspetsialist
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„Kui ma hakkan laulemaie …“
„… lauluviisi laskema,
siis jääb küla kuulamaie,
vallarahvas vaatama“
hõiskas Lehola segakoor
Olustvere lossis 15. aprilli
õhtupoolikul. Kõlasid veel
Aleksander Kunileidi esimese üldlaulupeo aegsed
isamaalaulud ja tänapäevased väga armsad lood – Siiri
Sisaski „Mis maa see on?“
ja Tõnis Mägi „Ilus oled
, isamaa“. Juhatas Agnes
Kurg, klaveril saatsid Maret
Mölder ja Mait Reimann.
Järgmisena astus üles
146-aastane Võhma segakoor Leelo. Kõlas mitmekülgne kava Alen Veziko,
Kadri Hundi ja Charlie
Chaplini lauludest. Esitati ka oma koorijuhi Mait
Reimanni loodud „Õnn“
.Autor ise oli klaverisaatja
rollis. Koori juhatas Agnes
Kurg.
Väga huvitavaks osutus
järgmine kavalõik, kus esinesid lauljate lapsed, noored muusikaõppurid. Kitarristid Gert Laan ja Keven
Küttim ning nende õpetaja
Mait Reimann mängisid
meeleolukalt A.L. Webberi
„Mälestusi“. Lehola endise
tenori Vello Vainola lapsed

FOTO: Kaarel Omel

Laura ja Marek esinesid
meeldiva duetina. Klaveril
saatis Agnes Kurg.
Soprani Katrin Kurvitsa
suurest lasteperest astusid
üles Kiiri Katrin, Kirke
Katrin ja Karl Vahur. Kolmekesi laulsid nad väga
tundlikult ja kaunilt Riine
Pajusaare „Vaadata, näha“.
Sama autori „Ainult head“
laulis Kiiri Katrin. Karl
Vahur mängis tšellol Schumanni „Unistuse“, kus
klaveripartneriks oli Kristi
Kärmas. Oidi „Kevadise
loo“ laulis väga muljetavaldavalt Karl Vahur, keda
viiulil toetas Mait Reimann.
Laule saatis klaveril Maarika Reimand. Kuulajad
võtsid Vingisaare pere esi-

nemise vastu väga tugeva
aplausiga .Oli tekkinud
mäeharjale jõudmise tunne.
Noorte muusikute lõigu
lõpus esines kuldselt oma
kuldsel trompetil Mattias
Randaru. Tema klaveripartneriks oli Kristi Kärmas.
Oma teises plokis esitas
Lehola lõbusamaid laule.
Naljakaid luuletusi lugesid
sekka Madis Randaru ja
Tõnu Kukk.
Kontserdi lõpetuseks
esitasid kaks naaberkoori
koos Kait Tamra „Oma saare“ ja Karl Agust Hermanni
„Kungla rahva“.
Oli ilus kontsert ilusal kevadpäeval ilusas
Olustvere lossis. Tänan
kõigepealt muusikaloo-

jaid – neid, kes juba ammu
teispoolsuses, ja neid, kes
elavad ja aina uut muusikat
kirja panevad.
“Kõik läks südamesse“,
ütles kuulaja, Lehola endine alt Liivi Vainsalu. Kava
ideestiku väljamõtleja oli
Agnes Kurg. Mait Reimann
oli sel kontserdil klaverisaatja, kitarrist, viiuldaja ja
solist. Ta oli ka laululooja
ning Leelole lugude selgeksõpetaja. Koorilauljad
esinesid hingeminevalt.
Noored andsid oma panuse. Oli ilus muusikaõhtu nii
esinejatel kui kuulajatel.
AITA TAMMPERE

Karikaturniir males

FOTO: Mati Adamson

14. aprillil korraldati Suure-Jaani noortekeskuses
Põhja-Sakala valla karikaturniir males. Turniir toimus
üheteistkümnendat korda, kuigi uues vallas esmakordselt.
Võistlusel osales 20 maletajat ja see oli igati põnev. Mängiti 7
vooru, turniiri võitis Siim Kanep, teise kohaga lõpetas Aivo
Hommik ja kolmanda koha saavutas Ants Pihlak. Neljanda
kohaga lõpetas võistluse Hillar Kuhi, viies oli Hugo Hommik ja kuuenda kohaga lõpetas Tarmo Sukk. Naiste parim
oli Marju Valmsen ja noorte arvestuses saavutas esimese
koha Randel Teever.
Võistlust toetas Kultuurkapitali Viljandi ekspertgrupp.
Turniiri korraldas Jüri Hansen koos Põhja-Sakala vallavalitsusega.

Maakonna meistrivõistlused
sulgpalli paarismängudes
31. märtsil saavutasid Viljandi maakonna paarismängu
meistrivõistlustel sulgpallis Heimtalis meie sportlased kaks
pronksmedalit. Segapaarismängus said Tiina ja Meelis Aule
kolmanda koha. Sama tulemusega lõpetasid meespaarismängus Veiko Sepp ja Meelis Aule. Naispaarismängus said
Tiina Aule ja Reet Mutso neljanda koha. Täname sulgpallureid ja õnnitleme medaliomanikke!
Spordiveeru tekstid MATI ADAMSON
spordi- ja noorsootööspetsialist

„Appi! Ooper!?” – üks osa inimestest paneb jooksu, teine
osa jookseb kuulama. Mina olen see „teine”. Ma jumaldan
ooperit, see toob minus esile nii rõõmu kui kurbust.
Muusikatund „Appi! Ooper!?” tõi väikesele ooperivõhikule selle žanri palju lähemale. Külas olid Vanemuise teatri
ooperisolistid Merle Jalakas ja Jaan-Willem Sibul, kes viisid
tunni läbi. Kaasas oli ka kontsertmeister Ele Sonn klaveril.
Tund oli mänguline ja naljakas. Meile tutvustati ooperimaja
ehitust, hääleliike ja kuulsamaid aariaid ning retsitatiive
ooperist.
Näiteks saime teada, et kõrgeim meeshääl, tenor, mängib
ooperis alati esimest armastajat, aga madal bass mängib
kurja meest, isa või tähtsat meest. Lauldi aariaid ooperitest
„Carmen”, „Võlufööt”, „Hansuke ja Greteke”. Näiteks ei
teadnud keegi, et
Lund kui sadas alla
ja valgeks läks maa.
Kaks väikest hanepoega
välja ei saa...
on pärit ooperist „Hansuke ja Greteke”.
Tundi ilmestasid uhked kostüümid, kõrged parukad,
lehvikud, lilled, õlarätid, pikad kleidid. Kostüümidel on
ooperis väga oluline osa. Loodan, et see tund tõi ooperi
lastele lähemale.
LAURA VAINOLA (11-a)
Suure-Jaani muusikastuudio õpilane

12. aprillil Kondase majas toimunud muusikatund “Appi!
Ooper!?” oli suurepärane hariv ja lastesõbralik etendus.
Vaheldusrikas tegevus laval, põnevad kostüümid ja rekvisiidid (butafoorne toit, pehmed lavanoad jt) lisaks kaunitele
ja tugevatele häältele ning võluvale muusikale hoidsid laste
tähelepanu etenduse lõpuni. Lapsed lõid kaasa ka mõnede
stseenide läbiviimisel ning kiiremad küsimustele vastajad
said esinejatelt väikesed meened.
Loodetavasti õnnestub meil järgmisel õppeaastal tellida
Vanemuisest ka muusikatund “Appi! Ooper!? Eesti lavamuusika” II osa ning tantsutund “Tants läbi aegade”.
JELENA SULAMANIDZE
Suure-Jaani muusikastuudio õpetaja

Sürgavere tantsijate juubelid

SPORDIUUDIS

Karikaturniiri kuus parimat.

Ooperitund Kondase majas

20. mail tähistavad Sürgavere naisrühm 50. ja tantsurühm Südikad 20. aastapäeva.
Sürgavere uues kultuurimajas alustasid 1968. a tegevust isetegevusringid. Loodi ka naisrahvatantsurühm,
keda hakkas juhendama õpetaja Ivi Lass. Esimesed esinemised tehti laenatud rahvarõivastega, kuid õige pea
saadi Suure-Jaani kihelkonna triibustikuga seelikuriie.
Seelikud õmmeldi ise. Õmmeldi ka pluusid, põlled ja
vestid sinna juurde. Esinemisi oli kohalikel ja maakondlikel pidudel, 1970. ja 73. a üldtantsupidudel Tallinnas.
Maia Luukase juhendamisel tantsiti kolm aastat.
Sel perioodil saadi uued esinemisrõivad. Pühalepa
kihelkonna rahvarõivad telliti Ukust. Rühm sai õiguse
esineda 1981. a üldtantsupeol külalisrühmade kavas.
1983. aastast juhendab tantsijaid Helgi Linnas. Oleme osa võtnud kõigist maakonna ja valla laulu- ja tantsupidudest, kahest naiste tantsupeost Jõgeval. Meelde
on jäänud suured üldpeod, kuhu on õnnestunud pääseda läbi tiheda konkursi. 2009. a peo eel ülevaatuste
käigus omistati rühmale I kategooria.
37 aastat kanname Pühalepa rahvarõivaid. Uuendanud oleme pluusid, põlled, korrastanud rõhud. Kohe
on valmimas uued peakatted.
1998. aastal, tantsurühma 30. aastapäeva eel moodustasime endistest tantsijatest tantsurühma, mis
praegu kannab nime Südikad. Suuremad esinemised
on Lõuna-Eesti memme-taadi peod igal aastal erinevas
maakonnas. Osalenud oleme oma valla ning Kabala
laulu- ja tantsupidudel, Kihelkonnas Saaremaal.
Aegade jooksul oleme selgeks õppinud ja esitanud
ligi 100 autoritantsu, hulgaliselt folkloorseid- ja seltskonnatantse, teiste rahvaste tantse. Pool sajandit oleme
saanud tantsurõõmu, kandnud rahvarõivaid, esinenud
suurematel ja väiksematel pidudel. Meil on olnud head
toetajad: endine kolhoos Kindel Tee, klaverisaatja Arli
Aidak, kultuurimaja juhatajad Niini Veskioja, Kätlin
Kink, Eve Soopa, Arne Miilen spordihoonest, vallavalitsus. Kindlasti kõikide tantsijate pered.
Oleme tantsijatega saanud ja jäänud sõpradeks.
Peame üksteise sünnipäevi ja võtame vahel ette muudki
huvitavat. Meil on alati millestki rääkida, nalja teha ja
naerda. Jätkuvat tantsulusti meile kõigile!
HELGI LINNAS
tantsujuht

Noorte flöödimängijate
tegevused
Suure-Jaani muusikastuudio noored flöödimängijad
käisid aprillikuu alguses esinemiskogemust saamas Pärnu
XI plokkﬂöödiansamblite festivalil. Osavõtjaid oli üle kogu
Eesti – alles oma esimesi muusikalisi samme astujad kui
ka ﬂöödimängu oma elukutseks valinud muusikud. Meie
vaprad esinejad olid Merily Pollmann, Eliise Raude ja Laura
Vainola. Festivalil sai kuulda muusikat renessansiajastust
tänapäevani ja Eesti heliloojate loomingut. Õpilased said oma
tööga suurepäraselt hakkama ja on ürituse heast õhkkonnast
innustatuna meeleldi valmis järgmisel aastal uuesti osalema.
Väike kontserdike toimus meil ka heliloojate Kappide muuseumis ning suvel ootab meid ees plokkﬂöödilaager Rõuges.
KAI-RIIN KONT
Suure-Jaani muusikastuudio õpetaja

Leedu tippmuusikud Suure-Jaanis
18. aprillil oli Kondase maja publikul erakordne võimalus lähedalt ja vahetult, ilma helitehnika abita osa saada
energiast pakatavast, plahvatuslikult emotsionaalsest ning
muusikaliselt laitmatust ja virtuoossest kontserdist. Esinesid
Leedu väljapaistvad ja kõrget rahvusvahelist tunnustust
saanud muusikud: Dalia Dédiniskaité viiulil, Gleb Pyšniak
tšellol ja Tadas Motiecius akordionil.
Muusikud mängisid väga temperamentselt ja seda pehmelt öeldes, sest energia, millega nad oma virtuoosset kava
esitasid, oli pulbitsev ja raju. Osaliselt muusikute enda poolt
tehtud seaded kuulsatest klassikalise muusika paladest (Rossini, Händel, Saint-Saëns) kõlasid uskumatult orkestraalselt!
Suure osa kontserdikavast moodustas Argentina helilooja
,“tangokuninga“ Astor Piazzolla looming, mis oli esitatud
ennastunustava kirega. Lisapalana kõlas Leedu helilooja,
kunstniku ja kirjaniku Mikalojus Konstantinas Čiurlionise
„Pastoraal“, millega muusikud õnnitlesid publikut Eesti
Vabariigi 100. aastapäeva puhul.
Kontsert toimus kontserdisarja „Muusika 100 Eestimaale“
(2017–2020) raames, mille eesmärgiks on tuua muusikaelu
tähtsündmused pealinnast väljapoole.
JELENA SULAMANIDZE
Suure-Jaani muusikastuudio õpetaja
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Kõpu
külastuskeskus
ootab

vanu fotosid ja
meenutusi
Kõpu meiereist.
Oodatud on ka
materjal maja
taastamisest.
e-posti aadress
kopukyk@gmail.com.

Omniva annab teada,

et perioodil
21.05.–3.06.2018 on
Suure-Jaani postkontor
aju�selt SULETUD.
Suure-Jaani postkontorit
asendab ja väljastab
saade�si Viljandi postkontor, asukohaga Viljandi
linn, Tallinna tänav 22.
E–R 9–19; L 9–17;
P 10–15

13. mail 2018 kell 9
Võhma Vaba Aja Keskuses

IX LILLEPÄEV
Imeline näitus „Kevad aias“
Silmailu rikastavad kaunid
lõikelilled
Võhma Vaba Aja Keskuse ees taimelaat
Õpitoad
Kell 12 kevadkontsert
Kell 13 näitusetaimede oksjon
Näitustele pilet 2 eurot
Korraldab Võhma aiandusselts Kanarbik
vaskanarbik@gmail.com

Tääksi õppekoht ootab
9.–11. maini kõiki huvilisi

AVATUD USTE PÄEVADELE
Tutvustame lapsekeskset õpet liitklassis nii toas kui
õues, kooli põnevaid huviringe ja suurepäraseid
sportimisvõimalusi igal aastaajal.
Aadressilt www.taaksi.vil.ee saate hea ülevaate
koolipere senistest tegemistest. Koolimajas asuvad ka
lasteaed, noortekeskus, raamatukogu ja arstipunkt.
Sooviavaldused 1.–6. klassi õppima asumiseks saata
aadressile jsulg@hot.ee või tuua koolimajja.
Lisainfo tel 511 0232.

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

4. juunil alates 10.00st
PÕHJA-SAKALA VALLAMAJAS
ETTEREGISTREERIMINE
telefonil 5323 2454

Kõik katusetööd
Katuste tarvikud
Katuste pesemine
Fassaaditööd
e-post: kalevsen@gmail.com
Asume Kõidamal
Kontakt: Kalev telefon 523 9493
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11. mail kell 17 sinises saalis

KÜLAS MAARJA VAINO,
kirjandusteadlane, kolumnist,

Tallinna Kirjanduskeskuse direktor.
Kuulame ettekannet teemal „Tammsaare preili Marduse
lummuses“ ehk Tammsaare ja muusika. Tasuta!

20. mail kell 14

60+ ÕDUS ÕHTUPOOLIK.
Külalised Suurejõelt esitavad laulutantsu näitemängu.
Tantsuks mängib ansambel A.G.E. Lauake kata end! Tule
ise ja võta sõber kaasa! Osalustasu 3 eurot.
Korraldaja Meelespea klubi, info tel 515 4013

1. juunil kell 13

Suure-Jaani noortekeskuse vastas

Spordivõistlused
11. mail kell 19.00 35. Tääksi järve jooks, start ja finiš Tääksi Villaveski juures.
12. mail kell 11 Põhja-Sakala valla meistrivõistlused ja Lehola-Lembitu mängud
lauatennises Suure-Jaani kooli võimlas.
20. mail kell 10 Võhma karikasarja I etapp loositud paaridele petangis Võhma
petangiväljakul.
26. mail kell 8–11 Suure-Jaani spinningupüügivõistlus 2018 Suure-Jaani järve
ääres. Registreerimine kell 7–8.
26. mail kell 10 XV Suure-Jaani valla GP VI etapp lauatennises Suure-Jaani Kooli
võimlas. Toimub ka paarismäng. Võistluste lõpetamine.
26. mail kell 11.00 42. Lehola Ratsu maleturniir Kildu ratsakeskus-külalistemajas.
27. mail kell 10 Võhma karikasarja II etapp loositud paaridele petangis Võhma
petangiväljakul.
27. mail kell 11–14.30 ”Parim pühapäev perega” Suure-Jaani noortekeskuse juures.
27. mail kell 13.00 45. Lehola-Lembitu mängude tänavakorvpall meeste arvestuses
Suure-Jaani noortekeskuse väljakul.
27. mail kell 15 Jalgpallimatš Suure-Jaani vallavolikogu versus Põhja-Sakala noored
Suure-Jaani noortekeskuse väljakul.
2. juunil kell 10.00 45. Lehola-Lembitu mängude kergejõustikuvõistlus Suure-Jaani
kooli staadionil.
Täpsem info: noortekas.suure-jaani.ee

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku

Kõpu Peetri kogudus
Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus.
Hb 11:1
N, 10. mai kell 18 Taevaminemispüha õhtupalvus.
P, 13. mai kell 11 Ülestõusmisaja 7. pühapäeva
armulauaga jumalateenistus. Emadepäev.
T, 15. mai kell 12 Külatund Puiatu raamatukogus.
P, 20. mai kell 11 I nelipüha armulauaga jumalateenistus.
Ristimis- ja leeripüha. Koosviibimine ja kohvilaud.
R, 25. mai kell 19–24 KIRIKUTE ÖÖ: vestlusring ajaloost
ja tänapäevast, ringkäigud, heategevusmüük,
rõdukohvik, näitus, muusika, õhtu- ja ööpalvused.
P, 27. mai kell 11 Kolmainupüha armulauaga jumalateenistus.
T, 29. mai kell 11 Kirikutund Kõpu hooldekodus.

Armulauaga jumalateenistused igal pühapäeval kell 11

„Eesti 100 tamme“ projekti raames rajatava

NOORUSE PARGI AVAMINE.
Pidupäevakringel!
Kõik sündmused toimuvad Kondase majas,
kui toimumiskohana pole märgitud muud kohta

Laupäeval, 26. mail kell 10
endise vallamaja hoovil

•
•
•
•
•
•
•

KÕO KÜLALAAT
Kauplemine maaeluks vajaliku
kraamiga
Kapell Pilistvere Pillimehed
Taidlejate kontsert
Laadaloterii
Võistlus Kõo Kange Mehe tiitlile
Rohevahetus
Info tel 5301 2279
Silvi Annus
Näomaalingud
ja ponisõit

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

Laupäeval, 9.juunil kell 17
Koksvere seltsimaja juures

EELK Kõpu Peetri kogudus, Pärnu mnt 1, Kõpu, Põhja-Sakala
vald, 71201 Viljandimaa
Koguduse õpetaja on Hedi Vilumaa: tel 5348 5573,
hedi.vilumaa@eelk.ee.
Koguduse juhatuse esimees on Taivo Lehesmets.
Veebiinfo: www.facebook.com/kopupeetri

Oskar Luts

EELK Kõpu Peetri kogudus, Pärnu mnt 1, Kõpu, Põhja-Sakala
vald, 71201 Viljandimaa

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku

Suure-Jaani kogudus

N, 10. mai kell 18 Taevaminemispüha õhtupalvus.
R, 11. mai ja L, 12. mai kell 10–13
Taaskasutuspäevad koguduse majas (J. Köleri 1) –
kasutatud ja uued rõivad, jalanõud ja kodukaup.
R, 25. mai kell 20–22
KIRIKUTE ÖÖ: ringkäigud kirikus, muusika ja ööpalvus.
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

Pühitsemistalituse viib läbi

tähetark Igor Mang,
meeleolu loovad Pange Poisid.
Info tel 521 5310 Tarmo.
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Õnnitleme maikuu sünnipäevalapsi!

Õnnitleme
lapse sünni
puhul!
Kadi Grünbaumil ja Kristo Selbergil Kärevere
külast sündis tütar CRYSTAL Selberg
Kati Meeritsal ja Rait Haarakaljul Olustvere
alevikust sündis poeg KRISTOPHER Haarakalju
Eleryn Leitenil ja Kaimar Lillemäel Kerita külast
sündis tütar LYNETH Lillemäe
Kaia ja Tiit Malõhil Sürgavere külast
sündis tütar HANNA
Danela Šohirevil ja Taivo Taulil Kildu külast
sündis poeg TARVO Taul
Eveli Adamsil ja Tamas Janos Molnaril Kildu
külast sündis tütar HANNA Molnar
Maile ja Kristjan Kaeral Võhma linnast
sündis poeg ARON Kaer
Marit ja Martin Sinirohul Pärakülast
sündis tütar ETHELY
Meidi Metsaroosil ja Alvar Nõmmikul Paelama
külast sündis tütar KAILY Nõmmik
Monika ja Aare Kaukverel Kõpu alevikust
sündis poeg AARE
Keiu Alliksaarel ja Meelis Lauril Olustvere
alevikust sündis tütar KÄTLIN Lauri

AIDA PETERSON
HELJU LEISNER
LEIDA ENNOK
VÄINO NÕMMELO
EDUARD AASAV
LEIDA LUHT
HANS SCHMIDT
ERNA PILT
LEIDA KIPPER
SALME RAUDJÄRV
ASTA MÄLL
ILMAR MÄNNIK
MART KUNDLA
VAIKE POST
SAIDA PÕLDUR
LEILI MAISALU
OLGA UDRAS
HELVE AASAV
LEONHARD TIKUT
ASTA SCHVEDE
SALME PÕDER
HELJU SMIRNOVA
HELJO SAARLA
AINU OLESK
HILDA MIKKOR
HEINO VIIES
AINO PENT
HELJU KUKK
AINO POLLMANN
JÜRI MÄNNIK
LINDA RÖÖMEL
TAMARA SOO
AITA SEEMANN
ANNA IGNATOVA

10.05.1924
21.05.1925
01.05.1926
22.05.1927
02.05.1928
08.05.1928
10.05.1928
11.05.1928
13.05.1929
24.05.1929
10.05.1931
10.05.1931
17.05.1931
02.05.1932
11.05.1932
13.05.1932
15.05.1932
24.05.1932
12.05.1933
16.05.1933
17.05.1933
18.05.1933
23.05.1933
03.05.1934
14.05.1934
18.05.1934
04.05.1935
05.05.1935
09.05.1935
12.05.1935
12.05.1935
13.05.1935
19.05.1935
19.05.1935

94
93
92
91
90
90
90
90
89
89
87
87
87
86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
84
84
84
83
83
83
83
83
83
83
83

MILVI SAARING
ILMA LIIVAKIVI
LEIDA MUKK
ELGI TOOBAL
LAINE OTS
LEA AVIK
MAI LUUP
JAAN KESTER
TIINA ROHTLA
MAIE EEROJA
JAAK SOOME
EVI-MAIA HANSEN
EINO LAAS
JAAN TOMSON
TIIA MÄNNIK
KARL SAMUEL
TIIA MÄGI
AILI RAUDVEE
MILVI TÕNISSOO
ENNO PÜVI
EDUARD SARV
ÕRNE JÜRMAN
VAIKE OLESK
MAIE LEESMENT
TIIU THÄRVELT
MAI JOANDI
AIN PRUUAL
VALENTINA VOORMANSIK
EHA PÕLDES
GILDA VAARIK
ÕNNE ŠEFER
TETYANA PIMENOVA
PEETER SADAM

04.05.1936
13.05.1936
15.05.1936
06.05.1937
28.05.1937
10.05.1938
14.05.1938
19.05.1938
20.05.1938
10.05.1943
10.05.1943
12.05.1943
13.05.1943
15.05.1943
16.05.1943
17.05.1943
20.05.1943
30.05.1943
01.05.1948
07.05.1948
10.05.1948
16.05.1948
19.05.1948
24.05.1948
27.05.1948
27.05.1948
28.05.1948
04.05.1953
04.05.1953
05.05.1953
17.05.1953
18.05.1953
28.05.1953

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

MuuseumiÖÖS ON PIDU!
Kappide muuseumis 19. mail kell 18
külalismuusikud: EMTA puhkpillimängijad,
pärastpoole rahvalikud laulud ja pillilood.
Pakume suupistet ja keelekastet.
Tulge

Ilusa ilmaga toimub osa pidu õues.

peole!

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

Tel 56 111 900

KUULUTUSED
Puurkaevude rajamine ja puhastamine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus.
Maaküttesüsteemide rajamine. Tel 502 1279, 526 9604,
puurkaevumeistrid.ee.
Meditsiiniline transporditeenus. Haigete transport ja saatmine haiglates. Võimalik ka ratastooli teenus. Vajalik eelnev
kokkulepe tel 5624 4912.
Otsime puhastusteenindajat suveperioodiks Lahmusele.
Kontakt 5192 2278 Ketlin.

Mälestame
HILDA LEHTLA

01.06.1924 – 03.04.2018

LIDIA VENNE

06.04.1953 – 10.04.2018

JAAN-MARTIN TEPPER
25.08.1931 – 16.04.2018

LEOLE
Jaanuar 2018, nr 1 (214)

JUHAN OLEV

26.05.1929 – 19.04.2018

TARMO KÖHLER

26.06.1953 – 22.04.2018

HENNO MEIDLA

04.10.1952 – 26.04.2018

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

Ostan vanarauda, teie vana seisma jäänud auto ja muud põllumajandustehnikat. Viin ise ära. Hind kokkuleppel. Tulen kohale
iga ilmaga. Tel 5851 7174.

OÜ HERTLANG
Ehitus- ja
renoveerimistööd,
elektritööd

5645 8425

Tule laupäeviti kauplema oma toodetega (käsitöö, talutoodang)
Võhma teeristi TURUTARE ees ja sees. Info tel 520 0339 Piret.
Kutseline korstnapühkija-pottsepp. Helista tel 5819 7703
Raul Ront.

hertlang01@gmail.com

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

Vajan autojuhti, kes viiks mind vähemalt kord kuus poodi.
Tasuta, kuna olen puudega inimene. Ühendust võtta
tel 5390 8426 või e-posti aadressil minajanek@gmail.com.

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

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

