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n juuni – peagi algab suvi. Suvine soojus saabus
juba mais – just siis, kui tundus, et enam ei lähegi
soojaks. Korraga tuli soojus ja kõik puhkes õide – iga päev
lisas uusi õitsejaid. Aeg on juba pojengide ja lupiinide
käes. Kas seda soojust ja ilusat ilma jätkub ka jaanipäevaks? Kes teab – peagi saame näha.
Õpilased teevad eksameid ja mõtlevad vaheaja peale
– põhikoolide ja gümnaasiumi lõpetajad teevad ilmselt
peagi lõpliku otsuse, kuhu edasi minna. Lasteaedade
lõpupeod on enamasti peetud.
Suveüritused on juba alguse saanud ja kiirelt läheneb
ka valla üks suuremaid kultuurisündmusi – muusikafestival. Sel korral pakutakse kuulamisele lisaks tavalisest
rohkem vaatamist – Rahvusooper Estonia toob SuureJaani mitu lühiballetti ja katkendid balletist „Luikede
järv”. Kõik traditsioonilised festivalipärlid on ka sel korral
reas: kontsert õigeusu kirikus, kontsert Tääksi vesiveski
vabaõhulaval, ERSO, EMTA sümfooniaorkester, EMTA
ooperistuudio – ja muidugi päikesetõusukontsert! Kõigele
sellele lisandub sel aastal rokk-kontsert, mida saab nautida iga ilmaga, sest toimumiskohaks on uus suurepärane
leid – Olustvere viljaait. Esimest korda on festivali kavas
pianistide konkurss. Traditsiooniliselt on festivali kavas
lõunatunnid – kohtumised loovisikutega.
28. mai tõi kurva sõnumi: lahkus Suure-Jaani Muusikafestivali paljukordne esineja ja Rahvusvahelise Artur
Kapp´i Ühingu juhatuse liikmena aastaid Suure-Jaani
kultuuriellu panustanud Mati-Johannes Palm. See kaine
mõistuse, kindla sõna ja võimsa häälega mees ei unune
kindlasti niipea. Ta ei öelnud kunagi ära, kui oli vaja kaasa
mõelda või mõne Kapi sünniaastapäeva tähistamiseks
laulda. Sügav kaastunne Mati lähedastele.
Mõne nädala pärast toimub ka Põhja-Sakala valla selle
aasta üks suuremaid ühiseid ettevõtmisi: valla I laulu- ja
tantsupidu, kuhu on oodata umbes kuutsadat esinejat,
pluss vaatajaid. Samal päeval
toimub ka aiakohvikute päev.
Tänaseks on kohviku pidamise soovist teatanud kolmteist
seltskonda.
Jõudu ja edu kohvikutepidajatele ning palju häid maitseelamusi külastajatele!
Toredat suve kõigile!
LEILI KUUSK

avalike suhete spetsialist

Sigrid Kinguste, Kiiri Katrin Vingisaar, Hiie-Miina Riisk, Karl-Vahur Vingisaar, Anna Krete Kangur.
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Nooruse Laul 2018 võitja on Sigrid Kinguste
Vastemõisa rahvamajas
toimunud Põhja-Sakala
valla õpilaste lauluvõistlusel Nooruse Laul osales
32 lauljat, kes võistlesid
neljas vanuseastmes. Žürii
koosseisus Siirius Sikka,
Sirje Fedjuk ja Merle Mets
tunnistas parimateks:
7–9-aastased
1. Kiiri Katrin Vingisaar
2. Kaisa Kalberg
3. Marii Kalberg

Eripreemia usutavuse
eest Geelyka Müürsepp
10–12-aastased
1. Hiie-Miina Riisk
2. Evelyn Timofejev
3. Kirke Katrin Vingisaar
Eripreemia stiilse esituse eest Kennomar Soolo
Eripreemia kepsaka ja
kerge esituse eest Taavi
Reimann

Eripreemia siira ja armsa esituse eest Krisette
Sova
Publiku lemmikud Kirke Katrin Vingisaar ja Ainar Arula
13–15-aastased
1. Karl-Vahur Vingisaar
2. Merilin Tkatšenko
3. Vaiko Aasaküla

Eripreemia huvitava
ja isikupärase tämbri eest
Angela Aavik.
16–19-aastased
1. Anna Krete Kangur
2. Merli Mäevälja
3. Gerda Ainsalu
Võistluse võitjaks tunnistati Sigrid Kinguste,
kes võistles vanuseastmes
16–19-aastased.
Leili Kuusk

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

Kõo raamatukogus
jagati taas beebidele mõeldud kinkeraamatut „Pisike
puu“. Kümnest kutsutust
oli kohal seitse raamatusaajat, saatjaks terve pere või
ainult ema, kuidas kellelgi
ajakava lubas. Kirivere
kooli tüdrukud esitasid
meeleoluka kontserdi, millesse põimitud nii flöödiviise, kevadluuletusi kui ka
perega seotud laule.
Loodame, et vanemad
hakkavad selle toreda raamatu abil lastes aegsasti lugemishuvi tekitama.
Igatahes olid kõik beebid
rõõmsameelsed ja suhtlemisaldid, raamatukogu
tundus neile meeldivat.
Aitäh kõigile, kes päeva õnnestumisele kaasa
aitasid!

Võidutule jagamine 23. juunil
Põhja-Sakala vallas:
16.30 Kõpu külastuskeskuse lipuväljakul
17.00 Vastemõisa rahvamaja juures
17.30 Suure-Jaanis Lembitu ausamba juures
19.00 endise Kõo vallamaja hoovis
20.00 Võhma Tervisepargis

FOTO: Silvi Annus

ILLE RIISK
raamatukogu juhataja
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Põhja-Sakala Vallavalitsuses
02.05.2018
Otsustati väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart
ühele isikule;
suunata ööpäevaringsele üldhooldusteenusele kaks isikut
ning maksta nende hoolduskulude puudujääv osa valla
eelarvest igakuuliselt hoolekandeteenuse osutaja esitatud
arve alusel kuni 31.12.2018;
muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 24.01.2018 korralduse
nr 80 „Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine“
punkti 1 ja sõnastada see järgnevalt: „1. Kehtestada vallale
kuuluva sõidukiga või muudel alustel osutatava sotsiaaltransporditeenuse hinnaks 0,15 eurot/kilomeeter.“;
hüvitada lapse sotsiaaltranspordi kulud asutuse teatise
ja esitatud arve alusel;
tasuda 2017. aastal tekkinud õpilaskodu üüri võlgnevus
ning sõlmida leping alates 2018. aastast kulude kandmiseks;
määrata puudega isikule hooldaja ja maksta hooldamise
eest hooldajatoetust tagasiulatuvalt 01.05.2018–31.08.2018;
eraldada tegevusalalt Sport Eesti Vaimsete Puuetega
Inimeste Spordiliidule 100 eurot Iloona Kipperi osalemiseks Brnos Euroopa mängude kergejõustikuvõistlustel
06.–10.06.2018
anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks ühele jäätmevaldajale;
anda välja vallavalitsuse tänukiri Marju Grünbaumile
pikaajalise töö eest SA-s Lõhavere Ravi-ja Hooldekeskus;
tegeleda kodaniku ettepanekuga info avaldamiseks valla
kodulehel edaspidi;
eraldada ja maksta välja tegevusalalt Seltsitegevus MTÜle Tipu Looduskool: KOP-i projekti „EV100 Tipu külas”
kaasfinantseering 220 eurot ning KIK-i projekti „Sooülikooli sündmused 2018. ja 2019. aastal“ kaasfinantseering
200 eurot loodusõhtute lektoritasude toetuseks;
eraldada tegevusalalt Seltsitegevus Tiiu Siimule 1500
eurot Põhja-Sakala valla isetegevuslaste osalemiseks 10.–
17.07.2018 II Adriatic Dance and Music festivalil Horvaatias
folkloorikavaga “Eesti 100”;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
ehitusload Suure-Jaani linnas Lembitu pst 51 kinnistul
asuva Suure-Jaani staadioni ümberehitamiseks ja SuureJaani staadioni teenindushoone püstitamiseks; Lahmuse
külas Liivamäe kinnistule teraviljakuivati püstitamiseks;
Võhma linnas Niidu tn 2 kinnistule elamu püstitamiseks;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
kasutusluba Metskülas Männikivi kinnistule püstitatud
üksikelamu kasutusele võtmiseks;
määrata Jälevere külas Vahtrapuu kinnistule sauna ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
eraldada reservfondist tegevusalale 04900 “Muu majandus” 1275 eurot Koksvere Maja osaühingu osa omandamiseks;
mitte esitada Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajale
avaldust seada hagejate (Põhja-Sakala vald ja OÜ Kõpu
Majandus) kasuks kohtulik hüpoteek kostja Tõnu Kiviloo
kinnistule Market summas 25 448,81 eurot;
muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 19.04.2018 korralduse
nr 254 „Isikliku kasutusõiguse lepingu muutmine“ punkti
1 ja sõnastada see järgmisel kujul: „Kasutusõiguse pindala muutumise tõttu muuta Telia Eesti AS-i (registrikood
10234957, asukoht Mustamäe tee 3, 10616 Tallinn) 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 kinnistu
(asukoht Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kõpu alevik; registriosa nr 424039; katastritunnus 36001:001:0420)
osa suhtes. Uus kasutusõiguse pindala on kokku 99 m2
(94 m2 ja 5 m2; vt lisa: asendiplaan). Ehitamise aluseks on
Maanteeameti tellimusel Tinter-Projekt OÜ poolt tööna nr
27-16P koostatud projekt „Riigitee nr 92 Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme km 93,048–101,268 Kõpu–Pärnu maakonna
piir lõigu põhiprojekt“. Projekti töökood Telia Eesti AS-i
andmebaasis on VT965.“;
muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 19.04.2018 korralduse nr 246 „Ühekordse toetuse eraldamine“ punkti 1 ja
sõnastada see järgmisel kujul: „1. Eraldada tegevusalalt
Seltsitegevus ühekordset toetust Kalle Gastonile 500 (viissada) eurot raamatu „Suure-Jaani suminad“ väljaandmise
kulude katteks.“;
võtta Kõpu teelõikudele pikkusega 700, 200 ja 100 m hinnapakkumised ja otsustada peale nende saamist edasine
töö tellimine.
08.05.2018
Otsustati väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaardid kahele isikule;
suunata ööpäevaringsele üldhooldusteenusele üks isik
ning maksta tema hoolduskulude puudujääv osa valla

eelarvest igakuuliselt hoolekandeteenuse osutaja esitatud
arve alusel kuni 31.12.2018;
kehtestada ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava
2014–2020 prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine,
keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele
vastavaks“ tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine“ meetme raames Põhja-Sakala
vallas toetavate kodukohanduste arvuks 2018. aastal maksimaalselt 7 kodukohandust. Põhja-Sakala valla omaosaluse
summa eraldatakse sotsiaalvaldkonna alaeelarve ja reservfondi rahalistest vahenditest. Kui taotlusi esitatakse rohkem kui 7, eelistatakse lapsi ja noori täiskasvanutele ning
erivajadusest tulenevast kodukohanduse saamise olulisuse
määrast. Eelistatakse neid kohandusi, kus olukorra parendamiseks ei ole teisi alternatiive ning kohanduse tegemata
jätmine kahjustab tugevalt inimese ise hakkamasaamist
erivajaduse tõttu;
moodustada 13.–14. juulil 2018 toimuvate Võhma linna
päevade ja Kesk-Eesti laada organiseerimiseks korraldustoimkond ning määrata selle peakorraldajaks ja vastutavaks isikuks kultuurispetsialist Evelyn Härm;
eraldada ja maksta välja eelarve tegevusalalt Seltsitegevus
EELK Kõpu Peetri kogudusele: tegevustoetus 500 eurot;
kaasfinantseeringud PRIA Leader projektile „Kõpu kiriku
pikihoone fassaadi hooldusremont“ 1500 eurot ja projektile
„Väärikas ja funktsionaalne Kõpu kirikupark“ 2000 eurot;
eraldada MTÜ-le Võhma aiandusselts Kanarbik ürituse korraldamise toetust 350 eurot Võhma IX lillepäeva
korraldamiseks;
määrata kinnistute jagamisel moodustatud uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Lahmuse
külas Päraküla suurfarm kinnistu jagamine; Lõhavere
külas Ligude kinnistu jagamine; Vastemõisa külas Ennu
kinnistu jagamine;
määrata Koksvere külas asuva Kontori katastriüksuse
sihtotstarbeks 100% elamumaa;
kinnitada riigieelarvelise toetuse lepingu nr 33KL alusel
eraldatud toetuse kasutamiseks projekti ”500 kodu korda”
raames saadud hinnapakkumused: (1) Võhma linna korteris uue pliidi koos soojamüüriga ja uue ahju ehitamine
kokku summas 5650 eurot; pakkuja FIE Urmas Feldmann;
(2) Seruküla elamus uue ahju ja korstna ehitamine kokku
summas 4900 eurot; pakkuja Koldesepad OÜ, Aavo Sarap;
(3) Suure-Jaani linna korteris uue ahju ehitamine summas
5580 eurot; pakkuja Balti Tuli OÜ, Reigo Sassiad;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
ehitusluba Lõhavere külas Roometi kinnistule puurkaevu
rajamiseks;
määrata Navesti küla Oru kinnistule elumaja ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
mitte teha Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja 30.04.2018
kohtumäärusega kohtuasjas nr 2-17-16912 lisakulutusi
ning mitte tasuda hagi tagamise avalduse tagatist summas
1272,44 eurot;
anda välja vallavalitsuse tänukirjad: Sürgavere naisrahvatantsurühmale pikaajalise rahvakultuuri edendamise eest
vallas ja seoses 50. tegevusaasta täitumisega; Sürgavere
eakate naisrahvatantsurühmale Südikad rahvakultuuri
edendamise eest vallas ja seoses 20. tegevusaasta täitumisega; rahvatantsurühmade juhendajale Helgi Linnasele südikalt ja särasilmselt tehtud töö ja rahvakultuuri edendamise
eest vallas ning seoses Sürgavere naisrahvatantsurühmade
50. ja 20. tegevusaasta täitumisega;
rahuldada Sürgavere Kultuurimaja taotlus korraldada
20.05.2018 kell 16–18 Sürgavere endise kultuurimaja esisel
platsil avalik üritus Sürgavere naisrahvatantsurühma ja
eakate tantsurühma juubelikontsert;
võtta vastu Põhja-Sakala Vallavalitsuse 24.04.2018 korralduse nr 282 „Volituse andmine“ uus redaktsioon;
saata Põhja-Sakala valla jäätmevaldajate registri põhimääruse eelnõu volikogu komisjonidele;
viia mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise
korra eelnõusse ja Põhja-Sakala valla 2018. aasta teehoiuinvesteeringute kava eelnõusse parandused ning arutada
neid uuesti 14. mai istungil;
arutada Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra eelnõud
uuesti 14. mai istungil: eelnõu peab olema ühtselt üles ehitatud, lisada kõikidele tunnustustele eesmärgid, komisjonide
moodustamine sõnastada üldisemalt, sõna preemia asendada sõnaga auhind, kui tegemist ei ole rahalise preemiaga;
arutada Põhja-Sakala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra eelnõud uuesti 14. mai istungil:
vaadata üle reservfondi sõnastus; Võhma auditi ettepanekud.

14.05.2018
Tutvuti valitsuse liikmetele e-posti teel kooskõlastamiseks
saadetud volikogu istungi päevakorra ja volikogu komisjonidele esitatavate eelnõudega ning otsustati edastada kõik
eelnõud volikogu komisjonidele aruteluks;
otsustati sõlmida AS Võhma ELKO ja Põhja-Sakala Vallavalitsuse vahel sihtotstarbeline toetusleping Võhma linna
haljastuse, teede, tänavate ja platside hooldustöödeks;
maksta valla eelarvest ühekordset toetust kahele isikule
kogusummas 250 eurot; toetust prillide ostmiseks kahele
lapsele kogusummas 230 eurot;
rahuldada Suure-Jaani kultuurimaja taotlus korraldada
19. mail 2018 kell 18–23 heliloojate Kappide majamuuseumi
juures avalik üritus „Muuseumiöö“;
eraldada tegevusalalt Seltsitegevus ühekordset toetust
Raimo Männisele 1000 eurot raamatu „Talv ja kevad Kivikülas“ väljaandmise kulude katteks;
kehtestada valla poolt 2018. a suvel korraldavate laste
suvelaagrite osalustasud alljärgnevalt:
1) Puhkelaager „Mürsikud“ 50 eurot;
2) Töölaager „Noortelt noortele“ 8 eurot;
3) Jalgpallilaager 30 eurot;
4) Segasumma suvelaager 25 eurot;
5) Seikluslaager „Tean, et suudan“ 50 eurot;
6) Puhkelaager „Kõpu krapsakad“ 25 eurot.
22.05.2018
Otsustati rahuldada FIE Sirle Sillaste taotlus korraldada
27. mail 2018 kell 10–15 Suure-Jaani kultuurimaja ümbruses
(Ilmatari 9) avalik üritus Suure-Jaani Kevadlaat;
rahuldada Suure-Jaani Kultuurimaja taotlus korraldada
16.–24. juunil 2018 avalik üritus XXI Suure-Jaani Muusikafestival, s.h Põhja-Sakala valla I laulu- ja tantsupidu;
rahuldada Suure-Jaani Noortekeskuse taotlus korraldada
27. mail 2018 kell 11–16 Suure-Jaani noortekeskuse vaba
aja väljakul (Nurme 5, Suure-Jaani) avalik üritus Parim
pühapäev perega;
rahuldada Suure-Jaani Kultuurimaja taotlus korraldada
1. juunil 2018 kell 13–14 Suure-Jaani linnas Sangari 6 avalik
üritus Nooruse pargi avamine;
rahuldada MTÜ Kalastusklubi Suure-Jaani Säga taotlus
korraldada 26. mail 2018 kell 8–12 Suure-Jaani paisjärvel
avalik üritus Spinningupüügivõistlus 2018;
nõustuda OÜ-le Kõo Agro (registrikood 10070214) õhusaasteloa L.ÕV/330907 andmisega ning taotletavale tegevusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmisega;
anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks kahele jäätmevaldajale;
seada sundvaldus tähtajatult Elektrilevi OÜ kasuks
Võhma linnas Kalevi tn 1 kinnistu osale elektrivõrgu
talumiskohustuse kehtestamiseks. Elektrivõrgu talumiskohustus kehtestatakse elektripaigaldise kaitsevööndi,
95 m2 ulatuses;
lõpetada Suure-Jaani linnas Karja tn 1a kinnistu detailplaneeringu koostamine;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada ehitusload Paaksima külas Luige kinnistule majandushoone
püstitamiseks; Pärakülas Ruusi tee 12 kinnistule PVC-halli
püstitamiseks ja Kõidama külas Olustvere tee 5a kinnistul
10-kambrilise kuivati laiendamiseks üle 33%;
lubada Suure-Jaani linnas Jaama tn 16 kinnistule üksikelamu püstitamine projekteerimistingimuste alusel;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
kasutusload Uia külas Maasikmäe kinnistule ja Serukülas Tagametsa kinnistule püstitatud septiku kasutusele
võtmiseks;
määrata Paaksima küla Raudaru kinnistule kaarhalli
ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
lubada Kõpu Põhikoolil, Olustvere Põhikoolil, Suure-Jaani
Gümnaasiumil ja Suure-Jaani Koolil lõpetada 2017/2018.
õppeaasta õppetöö 11. juunil 2018;
määrata Kõidama lasteaia Traksik lahtiolekuajaks perioodil 11.06.–15.07.2018 kell 06.45–18.00;
hüvitada puudega lapse massaažiteenuse kulud 33 eurot
valla tasandusfondi sotsiaalteenuste osutamise ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise eelarvest;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaardid neljale
isikule;
pikendada isiku sotsiaaleluruumi üürilepingut 2 aastaks;
saata Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajale avaldused
seada täisealise isiku üle ajutine eestkoste ja vajadusel alaealise lapse üle eestkoste ning määrata lapse eestkostjaks
Põhja-Sakala Vallavalitsus;
tasuda ühe isiku kohustused Eesti Energia AS-i ees summas 142,99 eurot;
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Põhja-Sakala Vallavalitsuses
mitte rahuldada Suure-Jaani Kooli taotlust eraldada
reservfondist 1662 eurot õpetaja töötasu suurendamiseks,
kuna valla eelarve ja eelarvestrateegia menetlemise korra
§ 13 lg 4 sätestab otsesõnu, et vallavalitsus ei tohi reservfondi kasutada enda või hallatavate asutuste eelarves
kinnitatud palgafondi ja tegevuskulude suurendamiseks.
Erandiks on koondamishüvitiste maksmine juhul, kui
eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse
likvideerimist või töötajate koosseisude muutmist või
kui asutuse eelarves ei olnud selleks piisavalt vahendeid;
eraldada reservfondist Suure-Jaani Koolile 3528 eurot
Tääksi tegutsemiskohta veepuhasti paigaldamiseks;
edasi lükata Suure-Jaani Kooli ja Olustvere Põhikooli
taotluste HITSA “ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus haridusasutustele” raames robootikaseadmete hankimiseks
saadud toetuse omafinantseeringu katteks otsustamine,
kuna pole nimetatud projekti kohta piisavalt infot;
muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 08.05.2018 korralduse
nr 312 „Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel“ punkti 1 ja sõnastada see järgmisel kujul:
„1. Määrata Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Ängi
külas Päraküla suurfarm kinnistu (kinnistu nr 2204739,
katastriüksus nr 75901:004:0930) jagamisel moodustatud
uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.“;
määrata kinnistute jagamisel moodustatud uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Jaska külas
Lauripõllu kinnistu jagamine; Kangrussaare külas Määra
kinnistu jagamine; Suure-Jaani linnas Johann Köleri tn
26 kinnistu jagamine; Supsi külas Kihuoja põllu kinnistu
jagamine; Supsi külas Toome kinnistu jagamine;
riigihankel „Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone energiatõhususe parandamise projekteerimistööd” (viitenumber
196369) kvalifitseerida eduka pakkujana Eesti Ehitusprojekt OÜ (12374504), kuna tõendatud on ettevõtja vastavus
kõikidele kehtestatud kvalifitseerimistingimustele, ning
sõlmida Eesti Ehitusprojekt OÜ-ga hankeleping riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja edukaks
tunnistatud pakkumuses esitatud andmete alusel;
kooskõlastada alates 01.07.2018 AS Võhma ELKO poolt
osutatavate teenuste hinnad Võhma linnas, Kõo ja Koksvere külades: 1) tasu võetud vee eest 1,20 eurot/m³ (sh on
käibemaks); 2) tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise
eest 1,80 eurot/m3 (sh on käibemaks);
nõustuda eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanekuga,
et toetusest üle jääva raha eest ostetakse teenust ühistute
nõustamiseks;
müüa korteriomand Võhma linnas Veski tn 9-33 (üldpind 47,3 m2) hinnaga 2500 eurot H.P.-le, kes kannab kõik
kinnistu omandamisega kaasnevad kulud, sealhulgas
notaritasu ja riigilõivu.
29.05.2018
Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal
väljastada kasutusluba Sürgavere külas Suurfarmi kinnistul püstitatud vedelsõnnikuhoidla kasutusele võtmiseks;
lubada Ängi külas Ojakalda kinnistule üksikelamu püstitamine projekteerimistingimuste alusel;
määrata Suure-Jaani linnas Jaama tn 16 kinnistule elumaja ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
kinnitada Suure-Jaani raamatukogu struktuurüksuste
suvised lahtiolekuajad (01.06.–31.08.): Paala raamatuko-
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gu E–R 13–17; Olustvere raamatukogu E–R 8.30–16.30;
Vastemõisa raamatukogu: E, K, N, R 10–17 ja T 12–17;
kinnitada Kõo ja Pilistvere raamatukogu suvised lahtiolekuajad (01.06–13.09): Kõo raamatukogu E 9–18 ja T–R
9–16; Pilistvere raamatukogu R 9–12; Koksvere seltsimajas
raamatute laenutamine N 10–12 (14.06, 28.06, 12.07, 26.07,
09.08, 23.08);
anda välja vallavalitsuse tänukiri Saima Kesale kohusetundliku 25 aasta pikkuse töötamise eest Pilistvere
hooldekodus;
jaotada endise Suure-Jaani valla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kavas huvihariduse toetuse fondist
30 000 eurot huviringidele ja huvitegevusele vahendite
soetamiseks, võistlustest osavõtuks, esinemiskuludeks,
külalislektorite kutsumiseks. Jaotuses on arvestatud iga
haridusasutuse õpilaste arvuga, mis on saadud EHISest
29.05.2018 seisuga ja Suure-Jaani Noortekeskuses käivate
keskmise õpilaste arvuga päevas;
nimetada Põhja-Sakala valla arengukava koostamise
vaba aja (noorsootöö, kultuur, sport, kodanikuühendused
ja seltsitegevus) alatöörühma juhiks kultuurispetsialist
Evelyn Härm;
anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks kahele jäätmevaldajale;
määrata kinnistute jagamisel moodustatud uutele
katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Jaska
külas Vana-Sõra kinnistu jagamine; Päraküla Jaanuse põld
kinnistu jagamine;
tutvuti Elle Tintsi koostatud ülevaatega sihtotstarbeliselt
eelarvesse laekunud summade kasutamise kohta;
otsustati väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart
ühele isikule;
lõpetada isikule seatud hooldus ööpäevaringsele üldhooldusteenusele suundumise tõttu ning vabastada
hooldaja hooldaja kohustustest, lõpetada hooldajale
hooldajatoetuse maksmine seisuga 31.05.2018;
hüvitada puudega lapse transpordikulud;
maksta valla eelarvest ühekordset toetust 16 isikule kogusummas 1479 eurot; toetust prillide ostmiseks neljale
lapsele kogusummas 169 eurot; laagritoetust ühele lapsele
96 eurot;
kinnitada Võhma ja Kõo piirkonna vähekindlustatud
laste Leaderi programmi raames korraldatava laagri (kohamaksumus 96 eurot/laps) lapsevanema omaosaluseks
30 eurot, vald toetab lapse osalust 66 euroga;
eraldada reservfondist Suure-Jaani Koolile 1567,42 ja
Olustvere Põhikoolile 676,60 eurot projekti “ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus haridusasutustele” raames
robootikaseadmete hankimiseks saadud toetuse omafinantseeringu katteks ning Võhma lasteaiale Mänguveski
678 eurot köögiventilatsiooni seadme väljavahetamiseks;
eraldada tegevusalalt Seltsitegevus Võhma Vaba Aja
Selts MTÜ-le Leaderi projekti „Tervisepargi puhkeala
rajamine“ kaasfinantseeringuks 2470 eurot;
rahuldada Keskkonnaameti taotlus korraldada 3. juunil
2018 kell 17–20 Tipu looduskooli õuel avalik üritus Soomaa rahvuspargi 25. sünnipäeva tähistav kontsert;
kuulutada välja avalik konkurss haridusspetsialisti
ametikohale.

24.05.2018
Lõpetati Kõpu Põhikooli arengukava kinnitamise eelnõu
nr 52 (I) lugemine; eelnõu muudatusettepanekud esitada
14. juuniks;
lõpetati Põhja-Sakala valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise korra eelnõu nr 57 (I) lugemine;
eelnõu muudatusettepanekud esitada 14. juuniks;
kehtestati hoolekogu moodustamise kord ja töökord;
katkestati Põhja-Sakala valla tunnustamise korra eelnõu
nr 43 (II) lugemine;
kehtestati Põhja-Sakala valla 2018. aasta koolilõpupreemiate kord;
kehtestati mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse
andmise kord;
kehtestati Põhja-Sakala valla heakorraeeskiri;
kehtestati Põhja-Sakala valla koerte ja kasside pidamise
eeskiri;
lõpetati Põhja-Sakala Vallavolikogu töökorra eelnõu
nr 63 (I) lugemine; eelnõu muudatusettepanekud esitada
14. juuniks;
lõpetati Põhja-Sakala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra (I) lugemine;
kehtestati ehitus- ja planeerimisvaldkonna ülesannete
täitmine Põhja-Sakala vallas;
kehtestati Põhja-Sakala valla jäätmevaldajate registri
põhimäärus;
kehtestati Põhja-Sakala valla 2018. aasta teehoiukava;
otsustati, et Põhja-Sakala vallas Lemmakõnnu külas asuva
Vana-Saare (pindala kokku 43,0 ha, mille koosseisus on 17,6
ha põllumajandusmaad ja 22,4 ha metsamaad) omandamine Metsamaahalduse AS (äriregistrikood 10052156) poolt
on kooskõlas avaliku huviga ning ei takista Põhja-Sakala
vallal täita talle seadustega pandud ülesandeid;
otsustati ühendada 1. juulist 2018 100% Põhja-Sakala
vallale kui Kõpu valla ja Suure-Jaani valla õigusjärglasele
kuuluvad äriühingud OÜ Kõpu Majandus (registrikood
10867243; ühendatav ühing) ja AS Suure-Jaani Haldus
(registrikood 11351613; ühendav ühing) ning kinnitada OÜ
Kõpu Majandus ja AS Suure-Jaani Haldus ühinemisleping,
mis on kantud notar Kersti Kulla ametitoimingute raamatu
registrisse 10.04.2018 numbri 865 all;
lõpetati Supsi küla Salu ja Passi-Sepa kinnistute detailplaneeringu koostamine;
kehtestati Vastemõisa tee 26 detailplaneering vastavalt
Kobras AS tööle nr 2017-001. Planeeringuga on võimalik
tutvuda Põhja-Sakala Vallavalitsuses aadressil: Viljandi
maakond, Põhja-Sakala vald, Suure-Jaani linn, Lembitu
pst 42 ja valla veebilehel detailplaneeringute andmebaasis;
otsustati asutada Põhja-Sakala Vallavalitsuse hallatav
asutus Suure-Jaani Tervisekoda asukohaga Pärnu tn 4,
Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.
Hallatav asutus Suure-Jaani Tervisekoda alustab tegevust
1. augustil 2018;
kehtestati Suure-Jaani Tervisekoja põhimäärus;
kehtestati korteriühistutele 2018. aastal toetuse andmise
kord. Toetuse taotlejaks saab olla Põhja-Sakala valla haldusterritooriumil asuv korteriühistu, mis on moodustatud ajavahemikul 13.03.2014–31.12.2017. Toetuse saamiseks peab
taotleja esitama hiljemalt 1. septembriks 2018 Põhja-Sakala
Vallavalitsusele vabas vormis taotluse. Toetust ei maksta
Võhma linna territooriumil asuvatele korteriühistutele,
kellele on toetus 2017. aastal välja makstud;
Põhja-Sakala Vallavolikogu teiseks aseesimeheks valiti
Jüri Hansen.

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab
Põhja-Sakala Vallavolikogu 26.04.2018 otsusega nr 52 algatati Kootsi külas, Mardi kinnistu osa detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kavandada maaüksusele Navesti jõe
ehituskeeluvööndisse osaliselt endiste hoonete asukohale ehitised (elamu, abihooned).
Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna vastavalt
eelhinnangule ei kaasne kavandatava tegevusega olulist negatiivset keskkonnamõju.

Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 54
kehtestati Vastemõisa külas, Vastemõisa tee 26 detailplaneering.
Planeeringuala suurus on 2,6 ha ning hõlmab Vastemõisa külas Vastemõisa tee 26 ja
28 kinnistuid ja reformimata maad Vastemõisa tee 26 kinnistu ja Vastemõisa tee vahel.
Planeeringuga kavandatakse Vastemõisa tee 26 kinnistule ärihoone ja Vastemõisa tee
28 kinnistule ühepereelamu ja kõrvalhoone. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev seoses Vastemõisa tee 28 kinnistul Vastemõisa oja ja järve ehituskeeluvööndisse
kavandatavate ehitistega ja maakasutuse sihtotstarbe muutmisega maatulundusmaast
elamumaaks.
Planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevust.
Otsustega saab tutvuda tööpäevadel vallavalitsuses aadressil Viljandi maakond, PõhjaSakala vald, Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42 või valla veebilehel pohja-sakala.ee/et/
detailplaneeringud.

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab järgmiste detailplaneeringute
koostamise lõpetamisest:
1) Vallavalitsuse 3.04.2018 korraldusega nr 220 lõpetati Sürgavere külas, Roostalu puurkaevu kinnistu detailplaneeringu koostamine, kuna vajadus selle koostamiseks puudub.
2) Vallavolikogu 26.04.2018 otsusega nr 50 lõpetati Suure-Jaani linna katlamaja detailplaneeringu koostamine, kuna uue katlamaja kavatsusest loobuti olemasoleva katlamaja
laiendamise kasuks ning vajadus detailplaneeringu koostamiseks puudub.
3) Vallavolikogu 26.04.2018 otsusega nr 51 lõpetati Sürgavere küla Kõrtsi kinnistu
detailplaneeringu koostamine, kuna vallavalitsusele ei ole planeeringut esitatud. Planeering algatati eesmärgiga kavandada kinnistule puhkeala.
4) Vallavalitsuse 22.05.2018 korraldusega nr 336 lõpetati Suure-Jaani linnas Karja tn
1a kinnistu detailplaneeringu koostamine, kuna vallavalitsusele ei ole planeeringut
esitatud. Planeering algatati krundijaotuse ja ehitustingimuste määramiseks.
5) Vallavolikogu 24.05.2018 otsusega nr 55 lõpetati Supsi külas Salu ja Passi-Sepa
kinnistute detailplaneeringu koostamine, kuna vallavalitsusele pole planeeringut esitatud. Planeeringu koostamine algatati puhke- ja spordiala kavandamiseks.
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Saame tuttavaks

Lembit Kruuse – Põhja-Sakala Vallavolikogu liige, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees
Leili Kuusk (L.K): Kus
on Sinu juured?
Lembit Kruuse: Tartus
ja Otepääl. Olen Tartus
sündinud ja koolis käinud
ning lapsepõlves kõik suved
Otepääl vanaema juures
veetnud – põldude vahel,
maatööd tehes.
L.K: Milline oli kooliaeg
ja millised olid Sinu hobid
ning tegemised?
Lembit Kruuse: Käisin
Tamme gümnaasiumis –
toona Tartu 5. keskkoolis,
kus oli 43 õpilast klassis ja
kool töötas kahes vahetuses. Algul ei läinud väga
vedama, nagu koolipoistel
ikka juhtub, aga kui ma
reaalained selgeks sain, siis
olin neis väga hea. Mõtlengi
seetõttu sageli, et kunagi ei
tea ette, millal keegi avaneb.
Eriti poisid saavad ilmselt
hiljem oma suuna teada.
Meil olid koolis toona
tehnikaringid, mudelism,
kartautode ehitamine – käeline tegevus koos mehhanismide arendamisega. Küllap
sealt ka minu süvendatud
tehnikahuvi. Osalesin ka
noorte naturalistide majas
Riiamäe nõlval. Juhendaja ja
seltskond olid vahvad – see
oligi kõige inspireerivam.
Koolis õpitakse igasuguseid tarkusi, aga meelde
jääb lõpuks ikkagi tunne:
kuidas mingi tegevus toimus ja kellega koos – faktid
ununevad, emotsioonid
jäävad. See on olnud heaks
õppetunniks tänaseni.
L.K: Mis pärast keskkooli edasi sai?
Lembit Kruuse: Eesti Põllumajanduse Akadeemia
(EPA) kus õppisin mehhaanikainseneriks.
L.K: Kas selles linnapoisi valikus oli oma osa
Otepääl veedetud ajal?
Lembit Kruuse: Ma arvan
küll. Võrriga sõit, mootorrattaga sõit, masinad, tegevus põllul, autodega kaasasõitmine. Ilmselt seetõttu
mõtlesin, et mehhaniseerimine on vahva valdkond.
Tartu 5. keskkoolis tegid
üliõpilased pidevalt meiega
katseid ja andsid meile ka
tagasisidet, mis valdkonnad meile sobida võiksid.
Midagi tänase karjäärinõustamise sarnast. Minul olid
reaalained teistest ainetest
selgelt kõrgemad – sealt see
mõte küpses.
L.K: Reaalaineid õpetati
ju ka Tartu Riiklikus Ülikoolis – sinna ei tahtnud
minna?
Lembit Kruuse: EPA tundus maalähedasem. Et pidasin end ikkagi maapoisiks,
siis oli see loogiline jätk.
Sidet loodusega ei tasu ka
alahinnata.
L.K: Kuidas Suure-Jaani
kanti – tegelikult küll Vastemõisa kanti – sattusid?
Lembit Kruuse: Viljandist ei teadnud ma sel ajal

suurt midagi. Pidin tulema
siiakanti suunamise korras
ning mõtlesin, et kohustusliku aja lõppedes naasen
Tartumaale. Mul oli valida
kolme majandi vahel: Õisu,
Kamara ja Kalju kolhoos.
Valisin palga pärast Kalju
– kolhoosis olid kõrgemad
tasud. Siis oli aasta 1983.
Tulin suunamisajaks, aga
jäin päriseks.
L.K: Kuidas Vastemõisa
valda tööle sattusid, olid ju
enne ettevõtja?
Lembit Kruuse: Olin
omaarust otsast lõpuni ettevõtja. Esimeste võimaluste avanemisest saati olen
jõudumööda ettevõtlusega
tegelenud. Ühel hetkel lihtsalt juhtus nii, et pakuti
vallavanema kohta. Võtsin
selle ameti vastu.
L.K: Mis mõtetega?
Lembit Kruuse: Esialgu
ikka päris ettevõtja mõtetega.
L.K: Et lähen ja teen
ümber?
Lembit Kruuse: Jah, just.
Lähen ja teen nagu ettevõtlusmaailmas asjad käivad.
Esialgu ettevõtjana sellesse
süsteemi sisenedes ootavadki ees päris suured uued
väljakutsed. Näiteks mõista
inimesi, kes on abivajajad –
keda tuleb üleval pidada.
Ettevõtja vastutab reeglina
ju ainult iseenda eest.
L.K: Kui kaua maa peale
tulemiseks aega läks?
Lembit Kruuse: Lõplik
maa peale tulemine võttis
aega umbes aasta. Siis tekib
arusaamine, et kõik inimesed, kes olemas on, on MEIE
inimesed – ka need, kes
ettevõtja jaoks n-ö vajalikud
ei ole – ka nende eest tuleb
hoolt kanda. Tegelikult mõttemaailm muutubki. Ju siis
oli vaja ka see etapp elus
läbi käia.
L.K: Seejärel tuli ühinemine ja asusid tööle SuureJaani vallavalitsusse?
Lembit Kruuse: Vastemõisa vald oleks ehk kaardile vaadates olnud Viljandi
orgaaniliseks osaks, aga
tunnistan, et Viljandis ei
oleks meid sellel hetkel
mitte keegi oodanud ja me
oleksime jäänud ehk liiga
väikseks vennaks. Vastemõisa vald ise oli nii väike,
et tundsin, et mingeid arenguvõimalusi enam ei olnud
– kuigi inimesed võib-olla
olid veel rahul. Suure-Jaani
vallaga tuli uus hingamine,
uued võimalused, uued
lahendused, jõud, energia
ja suurem vaade.
L.K: Ometi läksid Sa sellest ametist ise ära – miks?
Lembit Kruuse: Tundsin,
et olin sel hetkel sellel ametikohal end ammendanud.
Mõtetes tegelikult plaanisin
juba varem, et lahkun koos
Vastemõisa valla lõpetamisega.
L.K: Mis Sinu tööks sai?

Lembit Kruuse: Sukeldusin taas ettevõtlusesse.
L.K: Seejärel Viljandi
maavanemaks?
Lembit Kruuse: 2009.
aastal tehti ettepanek – regionaalminister helistas.
Võtsin ettepaneku vastu.
L.K: Mida selles ametis
tahtsid ära teha?
Lembit Kruuse: Arvan,
et tegingi ära. Juba toona
öeldi, et see on õige pea kaduv amet ja hoia vaiksemat
joont. Tegelikult võtsin eesmärgi hoida maakonda kui
tervikut. Olen veendunud,
et seda on ka praegu vaja
hoida. See, mis meid ühendab, mis meile ühise lennu
annab – identiteet. Mulle oli
töövahendiks antud ainult
sõna. Usun sõna jõusse.
Kirjutised Sakalasse, pluss
kõikvõimalikud muud meediaalased sõnumid ja seisukohavõtud, pressiteated.
Nendega saabki kujundada
arvamust. Planeerida piirkonna edasist elu. Rääkida
korraga paljude inimestega
ja kujundada ühiseid arusaamisi.
L.K: Kas see töö andis
Sulle suurema pildi? Tuleb
see praegu volikogu liikmena kasuks?
Lembit Kruuse: Jah, ma
olen veendunud, et selle
suurema pildi nägemine on
olnud hästi oluline. Vahel
ongi ka nüüd raske mõista takerdumist ebaoluliste
pisiasjade taha, sest neist
võiks lihtsalt mööda minna.
Tulekski. Terviku huvides.
L.K: Milline Viljandimaa Sinu arvates on?
Lembit Kruuse: Väljapoolt vaadates on Viljandimaa enamasti seotud Mulgimaaga. Aga ka iidne Sakalamaa on selle piirkonna
oluline osa. Teame, et selline
muinastegelane nagu Lembitu on toimetanud siinkandis. Lembitu tänav või
puiestee on päris paljudes
linnades ja alevikes (rohkem
kui kahekümnes) – see on
ilmselt omaaegne tunnustus
muinaskangelasele.
L.K: Volikogu liige oled
Sa varem ka olnud?
Lembit Kruuse: Jah. Vist
1999. aastast Vastemõisa
vallavolikogus.
L.K: Kuidas olid rahul
seekordse tulemusega, said
119 häält?
Lembit Kruuse: Jah, see
oli hea tulemus ja suur usaldus inimeste poolt – arvestades veel, kui palju oli
kandidaate. Olen selle eest
tänulik, aga tean, et see ka
kohustab. Täna on ju näha,
kust hääled tulevad. Minul
põhiliselt Vastemõisa ja
Olustvere kandist, veidi
Suure-Jaanist. Sealt, kus
olen rohkem tegutsenud
ja inimestega kokku puutunud.
L.K: Ka Sinult saab küsida, et kas vallavanema

ja ametnikuna töötades
paistsid asjad pisut teist
moodi kui volikogu poolt
vaadatuna?
Lembit Kruuse: Suures
plaanis on meil ikka üks asi
ajada. Volikogu poolt vaadatuna tuleb teha päris palju
tööd. Minu lugupidamine
kõigile nendele inimestele,
kes volikogudes oma aega
ja vaeva panustavad. Uues
vallas on väga palju teha,
väga palju on vaja läbi mõelda. Ka need reeglid, korrad,
tavad, mis varem toimisid,
mis kõik võisid iga valla
jaoks eraldi head olla, siis
nüüd nad ei pruugi enam
nii hästi toimida. Erinevaid
organisatsioonikultuure
kokku segades ei pruugi
tulemus enam endine olla.
Seetõttu tulebki natuke aega
võtta, et jõuda uuele ja heale
tulemusele. See tulemus on
meid ees ootamas, peame
ainult ise tee selleks puhta
ja sileda hoidma.
L.K: Oled eelarve- ja majanduskomisjoni esimees.
Ilmselt on see üks Sinu
tugevamaid külgi. Mis on
need valdkonnad, kus tunned end samuti tugevalt, ja
kas on ka valdkondi, kus
jätaksid otsuste tegemise
hea meelega teistele?
Lembit Kruuse: Kaks
valdkonda: kultuuri jätaksin kindlasti kultuuritöötajate toimetada ja sotsiaaltöö
valdkonna, mis on spetsiifiline valdkond. Sügav austus
nende inimeste vastu, kes
sellega tegelevad – usaldan
neid, nende teadmisi ja
oskusi.
L.K: Mis on hetkel kõige
suurem probleem meie
vallas?
Lembit Kruuse: Uue
omavalitsuse käivitamine
ja organisatsioonikultuuride ühtlustamine ongi.
Aga olen selle ühe korra
üle elanud ja tean, et sellel
on rohi olemas – aeg. Me
peame lihtsalt mõistma,
et see võtabki aega. Nelja
aasta pärast toimime ühise
vallana juba väga hästi.
L.K: Mis on nelja aasta pärast saanud teenuskeskustest?
Lembit Kruuse: Senine
kogemus on näidanud, et
paljud tegevused teenuskeskustes raugevad. Aga üleminekuajal on need kindlasti vajalikud. Seepärast
tuleb need keskused luua
ja aeg näitab, kas nad jäävad püsima. Kui need end
õigustavad, siis ka jäävad.
L.K: Mis teeb Eesti tasemel muret?
Lembit Kruuse: Eestlaseks olemine ja -jäämine
kestliku kahanemise tingimustes.
L.K: Kas jääme?
Lembit Kruuse: Tuleb
uskuda, et jääme. Suured
teoreetikud on küll öelnud,
et nii väikesed rahvad ei jää

ja küsimus on ainult ajas.
Aga ka siis on see aeg ikkagi
meie endi teha.
L.K: Mis teeb maailmas
muret?
Lembit Kruuse: Üleüldine rahutus, sõjalised konfliktid ning looduskeskkonda puudutav.
L.K: On sellel murel
põhja?
Lembit Kruuse: Olen alati
soovinud arvata, et need
ajad on möödas ja ollakse varasematest aegadest
õppinud…aga tänaseid
kõikvõimalikke sündmusi
nähes – need võivad tulla
täiesti uuel kujul ja teistmoodi. Lihtsustatult öeldes
on ju probleemiks maakera
üleüldine ülerahvastumine, ressursside puudus ja
ümberjagamine, millest ka
paljud sõjad alguse saavad.
Lihtsalt meie siin põhjamaades ei taju seda enamasti
sellisena.
L.K: Lähemale tulles.
Milline on Sinu jaoks Põhja-Sakala valla nägu?
Lembit Kruuse: Väga
väärikas iidne identiteet ja
nimi. Seega hea alge edasiminekuks. Samuti ettevõtlus, mis toob leiva paljudele
lauale. Viimastes palgauuringutes olime maakonnas
Viljandi järel teisel kohal,
mis on hea tulemus. Oleme
tugevamad kui varem.
L.K: Millised märgid
Põhja-Sakala vallaga seonduvad?
Lembit Kruuse: Soomaa
samastub rohelise mõttelaadiga. Soomaa on loodusreservuaar ja märgina väga
tugev.
Muusikafestival on erilaadne traditsiooniline
sündmus, mille taga on
paljude inimeste koostöö.
Muinasajastust Lõhavere
linnamägi ja Lembituga
seonduv.

Üks märkidest on ka
Olustvere kompleks oma
tegevustega, mis on end
üles töötanud ja omaette
maailm. Sellestki teatakse
mujal.
L.K: Mis Sulle rõõmu
teeb?
Lembit Kruuse: Õnnestunud tööd ja tegemised,
rõõmsad inimesed – eriti,
kui tunned ära selle, kui nad
PÄRISELT rõõmsad on.
L.K: Mida täna juurde
õpiksid?
Lembit Kruuse: Iga päev
õpingi midagi juurde.
Täiustaksin aga senisest
veelgi enam oma teadmisi
tehnilistes valdkondades –
muutustega kaasas käimine
on nii ajastu märk kui ka
praktiline vajadus.
L.K: Mis eriala täna valiksid, kui oleksid gümnaasiumilõpetaja?
Lembit Kruuse: Ikka midagi reaal- ehk loodusainete
valdkonnast: matemaatika,
füüsika, masinad, tehnika
jms. Midagi, millel on ka
põnev praktiline väljund.
L.K: Millised on Sinu
suhted teatri, kino ja muu
taolisega?
Lembit Kruuse: Mõnikord osalen kultuurisündmustel, aga esimeseks
valikuks pean enda jaoks
raamatute lugemist ja järgmisena paelub teater. Kultuurivaldkonnal tervikuna
on ühiskonnas suur ja oluline roll kanda.
Ratsionaalne majanduslik pool elust on see, mis
toob meile leiva lauale ja
võimaldab ringluses püsida.
Kultuur on see, mis meid
inimestena ühendab, hoiab
koos ja loob identiteedi,
mis on samuti vajalik. Toitu
vajab nii keha kui hing.
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Olustveres pannakse juulis kaamerad tööle
29. mail otsiti Kondase
Majas Soome-Eesti ühisfilmi jaoks kohalikke näitlejaid. Filmi kangelaseks on
päriselt elanud usutegelane
Maria Åkerblom, kelle eluseigad sarnanevad meie
maltsvetlase Juhan Leinbergi ja ameeriklaste „magava
prohveti“ Edgar Cayse´i
eluseikadele. Järgnevalt
väike tutvustus Åkerblomi
liikumisest.
Nähtust hakati Soome
meedias kirjeldama 1910.
aastate lõpus ja 1920. aastate alguses. Liikumine
oli aktiivsem rootsikeelse
Põhjala, peamiselt tõrvaajajate linna Kokkola inimeste
seas, aga meelitas usklikke
ka Soome lõunaosast. Liikumise juhiks sai Uusimaal
Snappertuna külast pärit
noor tüdruk Maria Åkerblom. Sekt loodi 1917. aastal,
varemalt levisid kuuldused, et 12-aastane Maria
saab Jumalalt ettekuulutusi. Åkerblomi oli tabanud
mingi haigushoog ja kui
ta magama jäi, voolasid
tema suust tähendusrikkad
fraasid. Tema meetodiks oli
magades transsi langeda ja
prohvetikuulutused kinnisilmi edasi anda. Nii juhtus
see mitmeid kordi ja lõpuks
hakkas tüdruk tuntuse kasvades Soomes prohvetlikke
ringreise tegema. Åkerblomi jutlused äratasid enim
inimesi Soome põhjaosas,

eriti Kokkola piirkonnas ja
Teerijärvi külas. Algul polnud usklikega probleeme,
ent kui liikumine hakkas
laiemalt levima, süüdistati
liikmeid mitmesugustes kuritegudes, näiteks politseile
vastuhakus, varastamises
ja psüühilises vägivallas.
1920. aastate algul suurenes Åkerblomi liikumine,
vaatamata kõigile selle vastu esitatud süüdistustele.
Liikumise juhid otsustasid,
et kõik liikmed peavad
müüma oma maise vara
ja kinkima sektile. Liikumise eesmärgiks oli jõuda
lõpuks Iisraeli Tõotatud
Maale (võrdle maltsvetlaste
liikumisega Krimmi). Ent
rännud jäid rändamata,
sest Maria vangistati ja
kohtuprotsesside käigus
lagunes ka sekti tuumik.
Maria Åkerblom elas kuni
1981. aastani ja kuuldavasti olid tal elu lõpuski
mõned järgijad. Liikumist
ja kohtuprotsesse on kajastanud Eesti 20-ndate lõpu
ajalehed. Näiteks peategelase vanglast põgenemist
põrandasse saetud augu
kaudu ja põgenemise käigus tekkinud autoavariid.
Ka Suure-Jaani kihelkonnas on 200 aastat tagasi olnud sarnaste elementidega
usuliikumine. Kirjamees
ja Tartumaa praost Otto
Wilhelm Masing kirjeldab
peale Napoleoni Venemaa

Üks oluline 1. jaanuarist
2019 jõustuv muudatus puudutab inimesi, kes on lahkunud rahvastikuregistrisse
kantud elukoha aadressilt
elama teise kohta ja ei ole
esitanud oma uue elukoha andmeid rahvastikuregistrisse kandmiseks, mille
tulemusena ruumi omanik

L.K: Milline teater meeldib?
Lembit Kruuse: Kui olen
etenduselt elamusega lahkunud, siis see ongi minu
jaoks meeldivuse kriteerium. Püsiva mulje on
jätnud mõned Ugala suvelavastused.
L.K: On Sul mingeid
hobisid?
Lembit Kruuse: Olen
vist see õnnelik inimene,
kes saab öelda, et tal tööd
ja hobid osaliselt kattuvad.
Naudin alati tehnika
avastamist. Mind on EPAkoolis inseneriks õpetamise ajal lisaks teooria
tuupimisele treenitud
ka praktiliselt.

otsib Kõpu piirkonda
heakorratöötajat-majandusmeest.
Tööle esimesel võimalusel.
Kandideerimine kuni 15.06.2018, avaldus saata Põhja-Sakala
vallavalitsusele (Lembitu pst 42 Suure-Jaani) või
e-posti aadressile info@pohja-sakala.ee.

Info telefonil 5308 0231 Kalevi Kaur.

AS Võhma ELKO teavitab
Alates 01.07.2018 kehtivad Võhma
linnas, Kõo külas ja Koksvere külas
veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse hinnad alljärgnevalt:
• tasu võetud vee eest 1,20 eurot/m3 koos käibemaksuga;
• tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,80 eurot/m3
koos käibemaksuga.

kampaaniat (1818) üht
13-aastast Vastemõisa Kadrit, kes hakanud kasuisa
sunnil taevaskäijaks. Kadri
sai peagi ümbruskonnas
ülipopulaarseks, ta keelas
rahval laupäevase töötamise, laste ristimise nende
vanemate nimedega (see tekitavat taevastes hingeraamatutes suuri segadusi) ja
keelanud punase kandmise.
Selle asemel võis kanda
vaid valgeid rõivaid. Rahvas olla tüdruk-prohveti

juures käinud hulgi, kohapealsed usujuhid suhtusid
tema tegevusse vaenulikult.
(“Marahwa Näddala-Leht”
1822, nr 33)
Ida Maria Åkerblomi
elust on varemalt tehtud
dokfilm ja kirjutatud raamat, mängufilmi võtted toimuvad kuuldavasti Olustveres ja selle ümbruses
juulis-augustis.
Tõnu Kukk

Elukoha andmed tuleb korrastada
Möödunud aastal võttis
riigikogu vastu uue rahvastikuregistri seaduse. Selle
eesmärk on saavutada Eesti
rahvastiku täpsem arvestus.

Põhja-Sakala Vallavalitsus

taotles inimeste aadressi
muutmist.
Uuest aastast kaotavad
sellised valla või asula täpsusega elukoha aadressid
kehtivuse, mis tähendab, et
pärast seda inimese elukohaandmeid rahvastikuregistris
enam pole.
Olukord võib inimesele
kaasa tuua ebameeldivaid
tagajärgi, näiteks ei saa enam
omavalitsusest toetust või
teenuseid küsida, ei saa lasteaiakohta, ei saa valimistel
osaleda jne.

Rakvere vallas puudutab
seaduse muudatus umbes
80 inimest.
On väga oluline, et need
inimesed enne uue aasta saabumist oma aadressandmed
korrastaksid.
Elukohaandmeid saab
uuendada, esitades vallavalitsusele elukohateate avalduse kas
• riigiportaalis eesti.ee
• digiallkirjastatuna eposti teel
• omavalitsuses kohapeal

Usun, et saan tehnika
osas jätkuvalt hakkama
paljude praktiliste remonditegevustega, millega tänapäeval paljud enam ei
tegelegi. Selline oskus võib
vajadusel isegi leiva lauale tuua. Kogu minuaegse
kõrgkooli eesmärk oli „mitte-millestki midagi teha“ ja
see õpetas ka igat katkist
asja tööle panema. See ei
pruugi küll täna alati otstarbekas olla, aga asi ei ole
alati ju ainult rahas. Arvan,
et rohelise mõttelaadiga inimesi tuleb juurde ning me
jõuame ringiga tulevikus
kestma loodud asjade juurde tagasi. Me tõesti loome ja
toodame liiga palju prügi.
Majanduskasv meenutab

natuke püramiidskeemi,
aga seda on väga keeruline
muuta ja peatada. Küllap
peatab selline ainult tarbimise kasvule suunatud
elamise viis ennast ükskord
ise. Siis on see valus, aga
paratamatu.
L.K: Kus Sinu lapsed
tegutsevad?
Lembit Kruuse: Kõigi
kolme lapse käekäigu üle
tunnen heameelt. Nad on
täiskasvanud ja tegutsevad Eestis. Kõik on tublid
pereinimesed ja kasvatavad
oma lapsi.
L.K: Kus on meie vald
nelja aasta pärast?
Lembit Kruuse: Kindlalt
jalgadega maas. Siis on
üleminekuperiood läbi ja

•

postiga, lisades koopia isikut tõendava
dokumendi leheküljest, millel on esitaja
isikuandmed

Ka olukorras, kus inimesel näiteks pole üürilepingut
ja omanik ei anna registreerimiseks nõusolekut, tuleks
ikkagi pöörduda vallavalitsusse.
Välisriigis elades on samuti vajalik esitada elukohateate avaldus, mida saab
teha riigiportaalis eesti.ee
või Eesti välisesinduses.

kõik piirkonnad plaanivad
koos, toimetavad koos ning
tervikuna liiguvad õiges
suunas. Kindlasti annab
sellele lisa meie valmiv
veekeskus, mis suurendab piirkonna atraktiivsust, kinnisvara väärtust
ning inimeste turvatunnet.
Tugevuste ümber koondumine on loomulik.
L.K: Tahad midagi
lisada?
Lembit Kruuse: Ei taha
sentimentaalseid mõtteid
lisada, pärast äkki ei tunta
mind äragi (naerab).
Küsis
LEILI KUUSK

Väärika mootorsõidukijuhi
täiendkoolitus
Koostöös maanteeametiga on Põhja-Sakala vallal hea
võimalus läbi viia mootorsõidukijuhtidele täiendkoolitust.
Vanuses 65+ elanike hulgas omab juhtimisõigust Eestis
ligikaudu 30%. Vanemaealisel autojuhil, kelleks peetakse
kokkuleppeliselt vähemalt 65-aastast inimest, on samad
õigused ja kohustused nagu teistelgi liiklejatel. Enamasti on
selles eas juhtide teadmised liiklusseadusest ja sõiduki käsitsemisest pärit aastakümnete tagustest aegadest ning vajavad
värskendamist. Lisaks sellele peab eakas inimene, kes soovib
kõrge vanuseni autot juhtida, olema teadlik vanadusega
kaasneva juhtimisvõimekuse vähenemisest ja oskama sellega
arvestada. Selleks on Maanteeamet töötanud välja väärikas
eas mootorsõidukijuhte toetava täiendkoolitusprogrammi
ning rakendanud seda juba aastast 2013.
2017. aastal toimus 11 täiendkoolitust Harju, Järva, Lääne,
Põlva, Rapla, Saare ja Võru maakondades, Valga maakonnas
Tõrvas ja Valga, Viljandi ning Pärnu linnas. Koolitustel osalejate tagasiside oli 99% vastanute poolt väga hea või hea.
Osalema oodatakse vähemalt 60-aastaseid B-kategooria
juhtimisõigust ja kehtivat tervisetõendit omavad mootorsõidukijuhid, kes juhivad sõidukit iganädalaselt.
Koolitus on 2-päevane – esimesel päeval teooria ja perearsti nõuanded ning teisel päeval läheb koolitusel osaleja
koos õppesõidu õpetajaga sõitma. See on hea võimalus end
autojuhina koolitada ning saada näpunäiteid ja nõuandeid
turvalisemaks sõiduks.
Selleks, et koolitus toimuda saaks, on vajalik 25 inimese
osalemine. Koolitus toimuks grupi täitumisel sügisel. Täpsemad päevad selguvad hiljem.
Kui sul tekkis huvi olla üks väärikatest ja osaleda
mootorsõidukijuhi täiendkoolitusel, võta palun ühendust
allpool nimetatud kontaktidel ja anna oma osalemissoovist
teada hiljemalt 27. juuniks 2018.
Täiendkoolitus on Teie jaoks tasuta maanteeameti ja PõhjaSakala valla poolt.
Telefon: 435 5444, e-post: info@pohja-sakala.ee.

23. juunil kell 17.30

Lembitu ausamba juures
võidupüha tähistamine ja
võidutule jagamine.
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lasteaialood

Lauluga maale – Kõidama lasteaeda
Maikuu teise reede pärastlõunal sai Kõidama lasteaia
Traksik parkla autosid tihedalt
täis pargitud ning hilisemad
saabujad pidid parkimiskohti
leidma ümbruskonna kruntidelt. Põhjuse saabumiseks
andis väljakuulutatud kevadkontsert. Kohale saabunud suvesoojus andis põhjust suvekleidid kapist välja otsida ning
talvised vammused õhemate
kehakatete vastu vahetada. Ilus
ilm lubas kohale tulla päris arvukal rahvahulgal. Tuldi terve
perega, kaasas nooremad-vanemad lapsed ning tihtilugu
mõni vanavanemgi. Lasteaias
veel mittekäivad lapsed näisid
justkui ära tundvat, et see paik
on mängimiseks-lustimiseks
ning näisid tundvat suurt rõõmu, et said ka kohal olla.
Üllatuskülalisena astus üles
sellesama lasteaia vilistlane,
kes breiktantsu meile tutvustas.
Kontserdi kava oli tempokas ja
vaheldusrikas. Publik oli usin
kaasaelaja ja plaksutaja.

Vaadates esinejaid ja kuulajaid-vaatajaid, tekkis huvitav
äratundmisrõõm – tegu oleks
justkui „Lauluga maale“ saatega, kus armastatud tuntud
tegelane koos piirkondliku
rahvaga laule laulab. Küllap
olid lapsed kodudes palju harjutanud ja sedasi olid vajalikud
sõnad isadel-emadelgi meeles
ning nüüd kaasalaulmiseks
selged. Kindel üksmeel valitses meid kõiki siis, kui lauluõpetaja laulu „Kaugel külas“
viisi üles võttis. Laulsid lapsed,
olenemata vanusest ja ka kõik
vanemad. Laulusõnadele kaasa mõeldes tundus, et teiseks
juuniks on küll kõik kohalolijad
endale pruuni jume saanud
ning visa umbrohi naat kõiki
väga ära tüüdanud. Väga tore
kontsert oli! Aitäh korraldajatele, esinejatele ja kohale tulnud
publikule ürituse õnnestumisele kaasa aitamast!

Sipsikud-kooliminejad aardejahil.

Lapsevanem
Jaanika
FOTO: Erakogust

Olustvere lasteaias oli külvipäev
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks osaleme
üle-eestilises ettevõtmises,
kus agronoom Heino Laiapea
ja Eesti Taimekasvatuse Instituudi algatusel luuakse üle
Eesti 100 teraviljapeenart. Sel
kevadel hakkasid ka Olustvere
lasteaia lapsed põllupidajateks.
Soovime, et ka meie lapsed
tunneksid paremini Eestis
kasvatatavaid põllukultuure.
Peenrakastide materjali ja
rammusa mullaga toetas meid
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õppetalu juhataja Riho Kala. Kastid meisterdas Johanna vanaisa Hillar
Kuhi. Iga rühm sai peenrakasti,

kõhu täis ja meie pisikesed
põllumehed uuesti külvata.
Seekord katsime peenrakastid
kuuseokstega, et uudishimulikke linde kastidest eemal hoida.
Jälgime suure huviga taimede sirgumist, kastame ja
rohime. Kui sügisel kombainid põldudel vilja lõikavad,
siis loodame ka meie oma
pisikestelt katselappidelt saaki
koristada.
Täname häid sõpru ja toetajaid, kes jõu ja kogemusega
ikka appi tulevad.
millesse nad koos külvasid
seemned. Olustvere linnupar-

Rändkulp jõudis Kõidama
lasteaeda Traksik
MTÜ Viljandimaa tervist edendavate lasteaedade vahel toimus
konkurss „Parim küpsetis lasteaias“.
Meie küpsetis „Pehme piparkook“
osutus lasteaedade lemmikuks.
Lasteaed sai endale üheks aastaks
rändkulbi, mille pikkus on 1 meeter. Kokk Aili sai lilled ja tänukirja.
Retsepti leiate meie kodulehelt.

FOTO: Reet Keerd

ved kontrollisid peale esimest
külvi kastide sisu. Hakid said

Jaanika Madison

võtab konkursi korras tööle:
• III kooliastme eesti keele
õpetaja (0,5 kohta)
• logopeed-eripedagoogi
(0,5 kohta)
Tööle asumise aeg 1. september
2018.
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV,
motivatsioonikiri, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada 21. augustiks 2018 digiallkirjastatult e-posti aadressil opk@olustverepk.edu.ee.
Lisainfo direktor Liivi Lindemannilt
tel 437 4393 või +372 512 1637

FOTO: Eneli Kaugerand

Meie lasteaias on tavaks saanud, et enne lõpupidu toimub
kooliminejate nädal, kus lõpetajad lõunaund ei maga, vaid
toimetavad erinevates põnevates kohtades. Sel aastal sai nädal
alguse Viljandimaa koolieelikute liikumispäevaga Viljandi
linnastaadionil. Reedel toimus öölasteaed – lapsed võisid
lasteaeda jääda kuni laupäeva hommikuni. Õhtu kulgemisele
aitasid kaasa Tiiu ja Agnes, kes ka laste ööund valvasid ja nad
laupäeva hommikul koju puhkama saatsid, sest tähtis nädal
oli alles ees.
Esmaspäeva lõuna ajal külastati koos õpetaja Liia ja Merlega
Suure-Jaani noortekeskust, kus lapsed said proovida kõike, mis
majal laste lõbustamiseks pakkuda on. Mitmed lapsed pidasid
just seda käiku nädala kõige meeldejäävamaks. Teisipäeval
suunduti aardejahile. Õpetaja Agnes oli loodusesse seadnud
vahvaid ülesandeid, mille lahendused viisid väikeste aareteni.
Iga laps sai oma kotti meeneid õnnekivist helkurini. Laste arvates oli see ütlemata tore minimatk. Kesknädalal käidi koos
lapsevanematega Orioni tähetornis taevavaatlusel. Neljapäev
oli see pidulik päev, kui 12 rõõmsameelset ja energilist Sipsiku
lasteaia Lepatriinut said oma lasteaia lõpumapid. Reedel pandi
lõpunädalale punkt mänguväljakut külastades.
Enamus lõpetajatest arvas, et kõige enam jäävad nad igatsema sõpru, kellega ühe hoovi peal mängida sai. Just õuemängud
ja ühistegemised jäid lastele kõige eredamalt meelde. Ka maha
jäävad kaaslased on kurvad, et osa sõpru kooli peab minema ja
nendega enam koos mängida ei saa. Õpetajatele jäävad lapsed
meelde aktiivsete ja energilistena ning ära märkimist väärivad
lapsevanemad, kes viimasel aastal erakordselt aktiivselt rühma
tegemistes kaasa lõid. Lõpetajad lubasid ka koolilastena vahel
lasteaia õuelt läbi silgata. Lasteaia pere soovib lõpetajatele edu
kooliteel!
Eneli Kaugerand

Täname tublisid
lapsevanemaid,
kes hoolitsesid
Suure-Jaani lasteaia
õueala eest!
Taivo Sõtš ja perekond Jürmann

Suur-suur aitäh, Tauno Härginen!

Olustvere Põhikool

Sipsikute tempokas
lõpunädal

Meil on nüüd ilusad õuesõppe
pingid ja liivakastid!
Vastemõisa lasteaia väikesed ja suured
Päevalilled

Suure-Jaani lasteaed Sipsik
ootab alates 15. augustist 2018 oma meeskonda
rõõmsameelset ja lapsesõbralikku, hea pingetaluvusega

õpetaja abi.

Avaldus ja CV saata la.sipsik@suure-jaani.ee või tuua
16.–30.07.2018 Suure-Jaani lasteaeda Sipsik Lembitu pst 42
Suure-Jaani. Info tel 5624 0243 Tiiu.

7. JUUNIL 2018 KELL 16
SUURE-JAANI LASTEAED SIPSIK
HOOVIL
KOHVIK-LAAT
KOHVIK
KAUPLEJAD
ÕNNELOOS
OSAVUSALA
MEISTERDAMISNURK

TOETA RONILA EHITUST LASTEAIA
HOOVILE
TULE OSTMA!
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toimekas maikuu kirivere koolis
Õppereis Tallinnasse

24. mail käisid Kirivere kooli 6.–8. klassi õpilased ekskursioonil Läänemaal. Külastasime Matsalu Rahvusparki, Ants
Laikmaa majamuuseumi ja Haapsalu piiskopilinnust, samuti
tegime jalutuskäigu imekaunil promenaadil.
Giid tutvustas meile Haapsalu linnuse ajalugu, rääkis linnuses tegutsenud mungaordust ja Valge daami legendist.
Matsalu Rahvuspargis vaatasime filmi, mis tutvustas
Matsalu erinevaid aastaaegu – neid on Matsalus kokku seitse
erinevat, näiteks laglede aeg ja luikede aeg. Külastasime ka
kahte erinevat vaatetorni, kus nautisime sealt avanevat vaadet.
Ants Laikmaa majamuuseumis räägiti meile humoorikaid
lugusid kunstniku nooruspõlvest, tema kunstihuvist ja õpingutest välismaal.
See oli väga tore ja meeldejääv päev!
MERILIIS AUS
8. klassi õpilane

FOTO: Melle Siimula

Kõo Tähekillu lasteaiapere käis ekskursioonil Pajusis Kubja
meetalus. Esimene vastuvõtja oli klähviv ja elevust tekitav
neljajalgne koduvalvur. Edasi koondusime pika laua ümber
ja kuulasime põnevat juttu mesilaste elust-olust, vaatasime
huvitavaid raamatuid. Jälgisime läbi klaasist minivariandi elu
päris mesitarus ja uudistasime tänapäevaseid uhkeid meevurritamise masinaid. Kõik said endale meisterdada vahast
küünla ja kaunistada selle uhke mesilinnuga. Siis läks elu päris
magusaks: maiustasime meekoogiga, maitsesime värsket mett
ja saime kingiks meekommi. Aitäh toredale ja töökale Kubja
meetalu perele!
AILI MILLER
õpetaja

FOTO: Heilika Ressar

18. mail oli 7. klassi õpilastel võimalus külastada Tallinna
Tehnikaülikooli Mektory hoonet ning osaleda programmis
„Ameerika päev Mektorys“.
Meile tehti majaekskursioon, kus näidati erinevaid laboreid
ja muid võimalusi, mida seal teha saab. Kuulasime loengut
Ameerika lipu ajaloost. Lisaks saime tegeleda kaks tundi LEGO
Mindstorms EV3 robotite programmeerimisega ning võtta mõõtu ka omavahelises robotite võistluses. Päeva lõpus pakkusid
võõrustajad meile jäätist, mis maitses palaval päeval hästi.
Meie vahvat reisi toetas TTÜ. Päev oli väga õpetlik ja huvitav. Kindlasti tahaks sinna kunagi veel minna.

FOTO: Kuldar Kipper

20. mail toimus Kõo lasteaia Tähekild perematk Parika järve
äärde.
Ilm oli ilus ja rabas kevadiselt kaunis. Matkasime ümber
JANELI ERVIN
Parika
väikejärve ning kosutasime end väikese piknikuga. Koos
7. klassi õpilane
peredega otsustati järgmine rabaretk ette võtta sügisel.
JANE NIRGI
lasteaia hoolekogu liige

Lilleline pühapäev Võhmas
12. mai hilisõhtul askeldasid Võhma Vaba Aja Keskuses aiandusseltsi Kanarbik
liikmed, tehes ettevalmistusi
IX lillepäevaks. Seati üles näitust „Kevad aias“ ja paigutati
kauneid kevadlilli vaasidesse.
Näitusele tõid seltsi liikmed
taimi oma koduaedadest ning
just sellises kasvuastmes ja
eheduses, nagu meie kevad
lubas.
Ekspositsioonis ilutses
71 lilletaime, millest suurem
enamus müüdi oksjonil. OksFOTO: Cilly Sarv
jonipidaja Peter oli muidugi Taimedega kauplemine on täies hoos.
Sama positiivne on olnud
Kadi juhendamisel said
omaette väärtus, kes innustas
ka ostjate poolne hinnang. noored valmistada õnnitostma mõnusa huumoriga.
Sellest tulenevalt oleme ka luskaarte emadele ja Viivika
Traditsiooniliselt on lillemeie rahul, sest meie eesmärk kaunistas huvilisi vahvate
päeva üks osa taimelaat. Sel
ongi võimaldada piirkonna näomaalingutega.
aastal jagati välja peaaegu 40
elanikele soetada oma koduVaba Aja Keskuse ees pakmüügiplatsi üldpinnaga 145
aeda Eestis kasvatatud taimi kus Ilme maitsvaid pirukaid,
meetrit. Iga aastaga suureja suhelda vahetult taimekas- kooke ja kohvi. Väike kehaneb müüjate arv ja tagasiside
vatajaga.
kinnitus kulub alati ära, eriti
nende poolt on alati olnud poPäeva muutsid kaunimaks kui pead tõsiselt mõtlema, kas
sitiivne. Neile on meeldinud
Pilistvere Pillimehed lustlike ja kuhu veel kaunis lilletaim
just meie laada kompaktsus
laulude ja pillimänguga ning istutada.
ja ka see, et müüakse ainult
imearmsad Maarika ja Kristi
Kohvik Võhma on meie
taimi, istikuid ja käsitööd.
laulusõbrad. Loomulikult ei tegemisi toetanud ja pole piKõik on looduspõhine.
saa me läbi Maiduta. Soojad danud paljuks puhkepäeval
tänusõnad neile.

kodust välja tulema, et toita
laadalisi.
Kui juba kord Võhmasse
tuldud, siis käisid külalised
läbi ka Võhma küünlavabrikust ja kirbukast.
Kuulda oli ka vedurivile Piilupardi rongilt. Tegi
temagi huvilistele väikese
tutvumisringi Võhmas.
Kaunis ja toimekas päev
kõigile, arvab aiandusselts
Kanarbik ja ootab kõiki taas
Vaba Aja Keskuse juurde sügislaadale Võhma Juurikas 9.
septembril.
Suured tänusõnad kuuluvad meie toetajatele ja abistajatele Võhma ELKO-st, PõhjaSakala Vallavalitsusest. Aitäh,
Viivika Lepp, Kadi Rohelpuu,
Eha Trei, Arvo ja Leo.
Ja etteruttavalt tahaks
info korras teatada, et 15. septembril kell 12 toimub pidulik
Võhma tammepargi avamine.
Uute kohtumisteni!
Võhma aiandusselts
Kanarbik liikmete nimel
Riina Pakane

Tallinnas teletorni juures.

FOTO: Silje Tohvri

8. mail käisid Kirivere Kooli 5. ja 6. klassi õpilased õppereisil
Tallinnas. Külastati botaanikaaeda ning teletorni.
Kus saab tunni ajaga jalutada läbi troopilisest džunglist,
kõrbelisest kaktuseväljast ja mägimaastikust? Nuusutada loorberilehte ja imetleda orhideede õieilu? Tallinna botaanikaaias
on see täiesti võimalik. Kas Sinu sünni tähistamiseks istutati
mõni puu? Tallinna botaanikaaia palmimaja uhkuseks on suur
kanaari datlipalm, mis on kasvama pandud Tallinna botaanikaaia esimese direktori Arnold Pukk’i sünni puhul 1930. aastal.
88-aastane puu on tõesti väärikas ja botaanikaaiale uhkuseks.
Kirivere õpilastele meeldisid väga kaktused.
Seda, et Eesti ja terve Baltikumi kõrgeimaks tipuks on Suur
Munamägi oma 318 meetriga, teavad õpilased väga hästi. Aga
Tallinna teletorni kõrguse pakkumisega jäädi hätta. Selgus, et
Eesti kõrgeim ehitis on Munamäest vaid neli meeter lühem. Õnneks asub vaateplatvorm, kust saab otse klaasist ava kaudu alla
vaadata, ainult 170 m kõrgusel. Kuid kõrgusekartjatele piisab
sellestki küll! Aga Ave ja Analene olid nii vaprad, et suutsid
elamuslikku vaadet siiski imetlema tulla. Kuna oli selge päikseline ilm, paistsid hästi nii Soome lahe saared kui ka naaberriik
ise. Põnev oli ka nõukogude aja näitus „Banaane ei ole. Ajareis
Nõukogude argipäeva“. Sai uudistada ka 70ndate aastate stiilis
üles ehitatud tavaeestlase korterit. Näituse suurim eksponaat oli
Tallinna teletorn, sest tegemist on ju Moskva olümpiamängude
purjeregati edastamiseks ehitatud kõrghoonega.
Selle toreda päeva jooksul said Kirivere kooli õpilased elamuslikud õppetunnid mitmes õppeaines.
Eda Miljand

Loodusõppeprogrammid
Kirivere koolis ja lasteaias

FOTO: Heilika Ressar

Kirivere kooli õpilastel ja lasteaialastel oli maikuu jooksul
võimalus osa saada põnevatest loodusõppeprogrammidest.
Õppekäike loodusesse tegid nii päris suured kui ka kõige
pisemad sõimerühma lapsed. Lasteaialapsed käisid Järvamaal
Wile farmis alpakadega tutvumas.
1.–4. klassi õpilased tutvusid elupaikade mitmekesisusega
Kabli looduskaitsealal, mis on tunnistatud kaitse vääriliseks
kogu Euroopa ulatuses. Selgeks said muuhulgas sellised mõisted nagu liivamadal, liivarand, rannaniit, hall luide, metsastunud luide, looduslik jõgi ja sanglepa lodumets.
5.–9. klassi õpilased osalesid Pärnu rannas GPS matkal.
Suuremad lapsed õppisid selgeks, kuidas välitingimustes GPS
aparaati kasutada ja tutvusid Pärnu ranna eripäradega.
HEILIKA RESSAR
direktor
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Suure-Jaani kooli olümpiaadiaasta
Õppeaasta veel kestab,
kuigi on juuni, lõppevale
aastale aga tagasi vaadata
juba igati paslik.
Mai lõpus tunnustas vallavanem tublimaid õpilasi ja
nende juhendajaid vastuvõtul.
Koolis toimus tublide tunnustamiseks direktori vastuvõtt.
Kiidan ja tunnustan kõiki
õpetajad, kes valmistavad õpilasi ette erinevateks võistlusteks. Erilist rõõmu valmistab
see, kui meie väikese kooli
õpilased tulevad neilt tagasi
heade tulemustega.
Reaalainete õpetajate eestvedamisel osaletakse igal
aastal aktiivselt paljudel matemaatikavõistlustel. Meie
pranglijate paremikku kuuluvad Brita Olev, Randel Teever,

Laur Kristofer Sassiad, Ardo
Tulp, Anna Liisa Joandi ja Kuldar Maano Umal. Viimane tuli
ka Nuti-Mati piirkondlikus
finaalis kolmandaks. Maakonna matemaatikaolümpiaadil
saavutas 3. koha Hanelle Kaugerand.
Tänavu saavutas Ergo
Adams maakonna füüsikaolümpiaadil 2. ja C.R. Jakobsoni nim füüsikavõistlusel
3. koha ning väga häid tulemusi erinevatel matemaatikavõistlustel. Lisaks kuulus
Ergo koos Tener Kabaneni ja
Ove Oppega Olustvere TMK
Oskaja 2018 võitjameeskonda.
Füüsikaolümpiaadilt tuli
2. koht ka Andre Tammerannale, kes samuti heade
tulemustega silma paistnud

matemaatikavõistlustel JÄVI
ja Känguru.
Känguru matemaatikavõistlusel on oma vanuserühmas Viljandi maakonna
parima tulemuse omanik 2.
klassi õpilane Jaagup Ostra.
Bioloogiaolümpiaadi võidu sai Aksel Martin Muru.
Vene keele olümpiaadil oma
vanuserühmas saavutas Monis Brauer 3. koha. Maakonna
inimeseõpetuse ja TEK koolide terviseviktoriinil saavutas
2. koha 7. klassi võistkond:
Anett Joandi, Piret Alert, Mailis Tõnisson ja Artur Soo.
Eesti keele olümpiaadil
saavutas 2. koha Anete Puusta
ja jutukirjutajate võistlusel
„Paalalinna põnevik“ samuti
2. koha Aurelia Tulp. Ajaloo
olümpiaadil saavutasid 3.

koha Andero Tabur ja Nora
Eensalu. Viimane kuulub ka
kooli draamaringi truppi,
kellele teist aastat järjest tuli
esikoht maakonna kooliteatrite festivalilt.
ERMI joonistusvõistlusel
sai meie kooli esindus nii head
kohad, et pälvisime Parima
kooli tiitli. Soovitan külastada
Viljandis Kondase keskust,
kus on väljas meie õpilaste
parim käsitöö.
Aitäh tõsistele õppijatele ja
toetavatele lapsevanematele!
Aitäh, õpetajad!
MARI KASE
õppejuht

Jaanuar on meie koolis
võõrkeeltekuu. Sel aastal
päädis see võõrkeeltepäevaga, kus õpilased said
erivariantides keelekasutust näidata. Populaarseim
võistlus oli Spelling Bee,
mida kogu rahvas haudvaikse pinevusega kuulas.
Selle valdkonna parim meie
koolis on Magnus Vaikla,
kes maakondlikul võistlusel saavutas kõrge II koha.
Osaleti ka maakondlikul 7.
klasside inglise keele viktoriinil.
Põnevust pakub poiste ja
tüdrukute käsitöö- ja tehnoloogiatundide vahetus. Käima lükati 7.–9. klasside meediaviktoriin, võitjameeskonda ootas kinopiletite kinkekaart. Osaleti tüdrukute ja
poiste võrkpallivõistlustel,
heategevusjooksul, TEK-i
(tervist edendavate koolide), KEAT-i (kaitse end ja
aita teisi) õppustel, liitusime
KIVA (kiusamisvaba kool)
programmiga.

Veebruaris keskendusime „Eesti 100“ tähistamisele. Osalesime vallasisese
„Rukkilille“ teemalisel näitusel.
Õppida saab alati ja igal
pool. Nii osalesime kogu
kooliga märtsis toimunud
suurel teatripäeval, mille eestvedajaks oli teater
Ugala. Teatrimaailma köögipoolega tutvumiseks oli
võimalus käia mitmetes
eriilmelistes töötubades,
vaadata-kuulata Kuressaare Linnateatri, Rahvusooper Estonia, Rakvere teatri
noortelavastusi. Ka mitmed
REKI etendused on noorematel üle vaadatud.
Päris tööeluga ja erinevate ametitega tutvumist
toetas osalemine üleriigilises
programmis „Tööle kaasa“,
kus osales 12 õpilast. See
oligi selline päev, kus lapsed
olid oma vanemate töökohas,
jälgisid või said ka osaleda
tööprotsessis. Õppekäigud
on meid viinud KUMU-sse,
Teletorni, Kadrioru lossi,
Tervishoiumuuseumisse.
Koostöös oma toredate
naabritega OTMK-st, oleme
vanemate klasside õpilastega

käinud avatud uste päeval
ning ühise piduõhtugi korraldanud. Loodame, et siit
saab jätkujõudu sõbrapäeva
disko.
Laululaagris on saanud
osaleda nii mudilas- kui lastekoor. Rahvatantsu toredaid
tantse saime nautida kooli
pidudel. Mürtsu ja pauku
pakkus meie iga-aastane oodatud külaline Teadusbuss.
7.–9. klassid said osaleda
üliõpilaste poolt juhendatud
IT-alastes tundides „Noored
Koodi“. Lasteaia lapsed on
teinud mitmeid kooliga tutvumistuure, õpetaja juhendamise all saanud katsetada
kooliklassides robootikat,
puutööd, pillimängu, kunsti,
meisterdamist.
14.–18. mail külastasid
meid sõbrad Soomest Kuuma koolist. Koos sai veedetud väga sisukas nädal:
külastasime ERM-i ja tagurpidimaja Tartus, ajakeskust
Paides ja küünlavabrikut
Võhmas, Hüpassaare raba,
nautisime sportlikke mänge
ning pidutsesime kevadpeol, lisaks olid koolimaja seinad täidetud kireva
kunstinäitusega. Väljas oli

ka fotoringi noorte fotograafide põnev näitus. Soome
sõpradega kohtumine toimub igal kevadel, kord on
meie lapsed Soomes ja siis
jälle vastupidi. Igal juhul
tekitab see palju elevust ja
vaheldust kooliellu.
Meil on hulgaliselt toredaid ja aktiivseid lapsevanemaid, kes on õla alla pannud
koolikohvikuõhtutele, mis
avatakse jõulu- ja kevadpeol. Kohviku tulu kogutakse erinevate vahendite
tarbeks, et õpilased saaksid
vahetundide ajal olla aktiivsed ja mängulised. Tänu
ettevõtlikele õpetajatele,
õpilastele, lapsevanematele
ja lahkele ilmataadile oleme
saanud uisutada, suusatada, matkata, veekeskuses
käia, klassiõhtuid ja kinoöid
pidada. Seda kõike saate
jälgida meie blogist http://
olustverekool.blogspot.
com.ee/.
Soovime oma 9. klassile
mõnusat lendu ja tarku
otsuseid ning ootame oma
kooliperre uusi õpilasi! Ilusat suve!
AGNES KURG
õpetaja

4.–7. juunil toimus Olustvere koolis loodusnädal. Sellel
aastal otsustasime loodust tundma õppida õiges keskkonnas
ja viibisime palju õues – pargis, soos ja metsas. Loodusnädal
algas traditsioonilise loenguga selle aasta tegijatest, kus
Viljandimaa keskkonnahariduse spetsialist rääkis aasta
loomast, puust, linnust ja liblikast. 7. ja 8. klass tutvus veeelustikuga Olustvere tiikide ääres.
Teisipäeval sõitis 1.–6. klass Hüpassaarde, kus läbiti
õpperada, õpiti tundma rabataimi, täideti töölehti ja grilliti
vorstikesi. 7. ja 8. klass pani teadmised proovile ja läbis nutiseadet kasutades Olustvere pargi avastusraja.
Kolmapäevane päev oli täis sportimist vabas õhus.
Neljapäeval matkasid 7. ja 8. klass 9 km pikkusel Saarjõe
matkarajal eesmärgiga õppida metsataimi ja elutegevusejälgi
ning veeta lihtsalt üks tore ja tervislik koolipäev. Ka 3.–6.
klass toimetas sel päeval õues ja tutvus pargi tiikide juures
vee-elustikuga.
Loodusnädala korraldamisele aitasid kaasa Viljandimaa
keskkonnahariduse spetsialist Krista Kingumets ning lapsevanem Sandra Urvak.
Annika Kala
Loodusainete õpetaja

In Memoriam

ROMAN TOI
Maikuu algul tuli Torontost kurb uudis, et manalateele on läinud
koorijuht ja helilooja Roman Toi. Ta sündis esimese maailmasõja
ajal ja oli surres 101-aastane.
Tema lapsepõlv möödus Kõo, Kabala, Suure-Jaani ja Viljandi
radadel. Kodumaal õppis ta erinevates koolides Viljandis ja
Tallinnas, siis konservatooriumis ja töötas Riigi Ringhäälingus
muusikasaadete
toimetajana,
lõpetas
hiljem
Saltzburgi
koorijuhtide kooli ning täiendas ennast Montrealis. Paguluses
oli Toi pikemat aega Saksamaa Altenstadti ja Geislingeni
Meeslauluseltsi koorijuhiks. 1952. a veebruaris valiti ta Toronto
Eesti Meeskoori dirigendiks ja tema esimeseks esinemiseks uue
kollektiiviga oli äsja surnud Artur Kapi mälestusjumalateenistus,
kus esitati lahkunu loomingut. Lauljate hulgas hinnati Toid kui
dirigenti, kelle käe all on kerge laulda. Tema juhatamisstiil oli
selge ja ökonoomne ning kogu oma sirgeselgse olemusega oli
justkui laulu enese sümboliks.
Heliloojana on Roman Toi kirjutanud lasteoopereid, lavamuusikat pagulasteatritele, instrumentaalmuusikat ja vokaalmuusikat
nii eesti kui inglise tekstidele. Oma hiilgeajal, kuuekümnendate
alguses, oli Toronto Eesti Meeskoor 90–100-mehelise koosseisuga
üks väliseesti esinduslikemaid muusikakollektiive, kelle kontserdid
toimusid Kanadas, USA-s ja Euroopas. Peale Eesti iseseisvumist oli
Roman Toi 1990. aasta laulupeo audirigendiks ning 2014. aasta
laulupeo aukülaliseks.
2016. aastal toimus Roman Toi 100. juubeli kontsert
Estonia kontserdisaalis. Lahkunu ema, kunagine Estonia teatri sopran Anni Toi-Puskar suri 1990. aastal Torontos ja on maetud
Suure-Jaani kalmistule. Helilooja ja dirigent Roman Toi mälestuseks on mõeldud avada endise Kõo vallamaja hoonel – mis oli
lahkunu sünnikoduks – mälestustahvel.

Palju Sina põged? Iga
päev natuke? Mina ka.
Idülliline põgenemine
pärast pingelist olukorda ei
seisne sihtkohas, vaid lihtsalt
ära pääsemises. Pärast pealtnäha mõttetuid ja väikeseid
probleeme võib noor olla nii
murtud, et istub aknalaual ja
võitleb endaga, kas põgeneda
või mitte. Last ei ole vaja hukka mõista, last on vaja mõista.
Suured tänud ja kummardused kogu tiimile, etendus
oli ootamist väärt!
Suure-Jaani Muusikastuudio
Hetki lavastusest.

Loodusnädal
Olustvere põhikoolis

18.06.1916 – 07.05.2018

Noortemuusikali esiettekanne
28. mail esietendus Kondase majas Suure-Jaani Muusikastuudio noortemuusikal
„PÕGE“.
Lavastaja: Mart Piirimees
Muusikajuht: Ele Millistfer
Koreograaf: Alma Nedzelskyte
Tšellol: Madli Klettenberg
Libreto: Mart Piirimees
Muusika autorid: Mart Piirimees ja Ele Millistfer
Valgustaja: Ain Saviauk
Osades: Sigrid Kinguste,
Ainar Arula, Pihla Põld, Saara-Katri Laan, Triinu Sepp,
Reti Tors, Mesike Lee Millistfer, Marleen Kuusik, Oliver
Tõkke.

Suure-Jaani kooli ja Suure-Jaani gümnaasiumi õpilased
käisid 10. mail, Arnold Rüütli sünnipäeval, RMK abiga metsa
istutamas. Istutati 2600 kuuske Navesti jõe lähistele, Paaksima
metsa. Metsa istutamine pühendati Arnold Rüütli sünnipäevale. Juubilarile saadeti ka meiepoolne videoõnnitlus. Päev
oli meeleolukas ning ilm soosis istutamise tööd. Õpilased olid
rõõmsad ja tegid plaane järgimise kevade istutamise tarvis:
kindlasti tuleb kaasa võtta müts.
Evald Sepp

Olustvere põhikooli tegemistest
II poolaasta on kooliellu jätkuvalt toonud palju
meeldejäävat.

FOTO: Erakogust

Lehola laulja
Tõnu Kukk

FOTOD: Marko Reimann
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Flint Kaubandus pidas 25 aasta juubelit
1993. aastal maikuus alustas Jaan Sihv Kõos põllumajandusettevõttega Flint, mis
hakkas vahendama tehnikat
ja varuosi. 1992. aastal oli
toimunud rahareform – Eesti
kroonid oli kõva raha.
Tänaseks on firma kasvanud jõudsalt ning on piirkonnas oluline tööandja.
Algusaastatele tagasi vaadates muigab Sihv: „Alustasin
päris üksi. Ei teadnud äriajamisest suurt midagi. Kõike
tuli õppida käigupealt. Siiski
– tagasi vaadates saan tõdeda, et iga keeruline koht on
kasvatanud ning juhatanud
järgmisse punkti.“

Jaan ja Ene Sihv.

Flint on perefirma, kus
tegevusse panustavad kõik
pereliikmed. See aga tähendab, et ettevõtet nähakse

FOTO: Remy Mändmets

suuremalt, kui vaid tehnika
ost-müük. Suur panus ja
tõuge on antud tervesse kogukonda: hoolitsetud haljas-

tus, vabatahtlik tegutsemine
ning materiaalne toetus on
need märksõnad, mis Flindi
kohta käivad.
25. mail rõõmustasid koos
Flindiga õuele püsitatud peotelgis kaasa ligi 120 külalist:
töötajad, partnerid – kliendid
ja tarnijad kui ka head sõbrad-kogukondlased.
Kaasa pidutsesid ja hoogu
andsid Birgit Õigemeel-Sarrap, Tõnis Niinemets, Gaute
Kivistik-Rohke Debelak ning
kohalikud Piraadid.
Pille-Riin P. Kalmus

Uued olud, vanad tavad
Tavapäraselt maikuu
viimasel laupäeval toimus
16. Kõo külalaat. Kui eelmise aasta laada järel oli
tegijatel kahtlusi ja kõhklusi,
kas ja kuidas uutes oludes
jätkata, siis näitas tänavune
ettevõtmine, et kogukonnale
on laata ikka vaja. Oli näha,
kuidas laadaplatsil kohtusid
ja vestsid juttu nii kohalikud
inimesed kui ka need, kelle
igapäevane töö või elu on
siitmailt juba eemale viinud.
Hoogsate tantsudega
laadkontsert tõi vaatajate
ette tantsurahva talvel õpitu.
Väljas olid kõik Kõo piirkonna tantsurühmad. Pole just
tavapärane, et väikeses maakoolis jagub kolme rühma
jagu tantsijaid. Esmakordselt
esines suure publiku ees ka
lasteaia võimlemisrühm. Vanemate tantsijate tunnustus
ja imetlus kuulub kindlasti
järeltulevatele põlvedele ja
nende juhendajatele.
Elevust tekitas vallamajas
tegutseva õmbleja Kätlin Kaju
lasterõivaste kollektsiooni
esitlus, kus meie väikesed
tüdrukud said esmakordselt
proovida mannekeeni tööd.
Võistluses Kõo Kange
Mees pidid kandidaadid kiiruse peale traktorikummi
kantima, kasepakku lõhkuma ja plangu loodi asetama,
viimase tegi keerulisemaks

23. mail toimusid Viljandimaa koolide karikavõistlused
Karksi-Nuia staadionil. Võistlustules olid nii Suure-Jaani
kooli kui ka Suure-Jaani gümnaasiumi õpilased.
Säravamad tulemused olid
6.–7. klasside tüdrukute 600
600 m jooksu võitja Anett
meetri jooksus, kus Anett JoanJoandi ja noormeeste kõrgusdi saavutas esimese koha ajaga
hüppe võitja Tanel Kondel.
FOTOD: Erakogust 1.49,49 ja kolmanda koha kõrgushüppes uue isikliku rekordiga 1.60. 8.–9. klasside tüdrukute 100 meetri jooksus saavutas
Sandra Liir esimese koha ajaga 13,49. Põhikoolide arvestuses
saavutati üldkokkuvõttes viies koht. Suure-Jaani Kooli võistkonda kuulusid veel: Kristel Kösler, Monis Brauer, Anna-Liisa
Joandi, Kattri Pärn, Andero Tabur, Sander Liir, Siim Siren, Algys
Tauts, Kevin Kivisild, Erlend Valvik, Artur Soo ja Ergo Adams.
Suure-Jaani gümnaasiumi õpilaste säravamad tulemused
sündisid noormeeste kõrgushüppes, kaugushüppes ja neidude 800 meetri jooksus. Tanel Kondel saavutas kõrgushüppes
esimese koha, hüpates üle 1.75. Noormeeste kaugushüppes
saavutas Härold Välba teise koha, hüpates 5.69 ja Reno Toobal
kolmanda koha, hüpates 5.65. Neidude 800 meetri jooksus saavutas Ragne Randmäe teise koha ajaga 2.39,45. Gümnaasiumide
arvestuses saavutati üldkokkuvõttes kolmas koht. Suure-Jaani
gümnaasiumi võistkonda kuulusid veel Triin Küttmann, Älys
Tauts, Kaia-Karina Kreitsman, Anna-Liisa Land, Kevin Ervald,
Katrin Kookla, Janar Bergmann ja Reiko Männik.

Spordivõistlused

Pilgari rühma meeste tantsud.

FOTO: Kristi Sepri

Laat on lõppenud, korraldusmeeskond tõmbab enne
koristustöödele asumist hetkeks hinge. FOTO: Silvi Annus

Kõo kange mees 2018 –
Jaanis Annus.

FOTO: Silvi Annus

maapinna loomulik kallak.
Tiitli pälvis Jaanis Annus.
Tilga tõrva meepotti tõi
ligi kümnekonna kaupleja tulemata jäämine, kuigi
müügikohad olid nad broneerinud. Vastutustundlik

kaupleja peaks siiski tulemata
jäämisest teatama.
Tänu ja kiitus laata korraldavale meeskonnale, kellel on
jätkunud üksteise toel meie
laadatraditsiooni jätkata!
Kohtumiseni järgmisel aastal!

Võhma linnaraamatukogu piknik Aaviksaare talus

Imbi Aas

Viljandimaa koolide
karikavõistlused kergejõustikus

Pille-Riin Sepp

ILLE RIISK

Oli fantastiline 22. mai
õhtu, kui Võhma raamatukogu rahvas kogunes igakuisele kellakuueteele. Seekord
Aaviksaare tallu, kus meid
võttis vastu perenaine Silvia.
Ta kostitas meid kitsepiima,
jogurti ning kitsejuustuga ja
sparglitega, mis on meie tervisele kõik väga kasulikud.
Nägime ka kitse lüpsmist.
Istusime lõkke ümber vestlusringis ning tundsime, et
meil on hea olla. Suur tänu
toreda õhtu eest, mis jääb
kauaks meelde. Tulge meie
kellakuuetee õhtutele, sealt
leiate alati midagi hingelähedast.

spordiuudis

10. juunil kell 12 Lastevõistlus petangis Võhma petangiväljakul.
12.–16. juunil Jalgpallilaager Suure-Jaanis.
13.–15. juunil Puhkelaager Kõpu Krapsakad Suure-Jaani noortekeskuses.
17. juunil kell 10 Võhma karikasarja IV etapp loositud paaridele petangis Võhma
petangiväljakul.
18.–29. juunil Töömalev „Noortelt noortele“ Kõo rühm.
18.–22. juunil Mürsikute puhkelaager Sürgavere spordihoones.
24. juunil kell 10 Võhma karikasarja V etapp loositud paaridele petangis Võhma
petangiväljakul.
1. juulil kell 10 Võhma karikasarja VI etapp loositud paaridele petangis Võhma
petangiväljakul.
8.–9. juulil 25. Eesti valdade suvemängud Vinnis.
8. juulil kell 12 Lastevõistlus petangis Võhma petangiväljakul.
Täpsem spordisündmuste, laagri- ja noorteinfo: noortekas.suure-jaani.ee

22. JUULIL 2018 KELL 11-16
LÕHAVERE LINNAMÄEL

LEHOLA LEMBITU

MÄNGUDE
A
KÜLADE SUVEPÄEV
ED
US
TL
IS
Õ
SPORDIV

Mõistu- ja võistumängud,
töötoad ja seikluslikud tegevused lastele.
Esinevad Suure-Jaani Muusikastuudio laululapsed,
memmede tantsutrupp Tilder,
lõõtsavägilane Ainar Arula ja Laura Schwede.
Kohal on Kaili kodulinna kohvik ja
Angela kodukohvik.
Laste suud teeb magusaks Jäätiseauto.
SÜNDMUSELE REGISTREERIMINE TOIMUB KOHAPEAL.
Lisainfo:
Mati Adamson mati.adamson@pohja-sakala.ee
Iren Hansen ireenhansen@gmail.com

Tule ääres istun mina (ja teised ka), õhus lendvad sädemed …

FOTO: Erakogust

Tuled särama!
EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund

Sponsorid:
Sündmus on osa Eesti ja
Soome ühisprojektist Lights on!
2015-2018. aastal.
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XXII Võhma
Linna Päevad

Kõpu Peetri kogudus
„Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda aimamata võtnud
külalistena vastu ingleid.“
Hb 13:2

N, 7. juuni Külatund Lõuna tn pastoraadis Viljandis.
P, 10. juuni kell 11 armulauaga jumalateenistus.
N, 14. juuni kell 12 juuniküüditamise aastapäeva leinakella helistamine.
P, 24. juuni kell 13 surnuaiapüha jumalateenistus Kõpu kalmistu kabeli juures.
T, 26. juuni kirikutund Kõpu hooldekodus.
30. juuni kell 19 SUVEÕHTU KONTSERT. Kontserdisari „Hoia, Jumal, Eestit!“ –
Kõpu kirikus ansambel Servimus Dominum: Helika Gustavson-Rätsep
(sopran), Kalle Loona (viiul), Anneli Klaus (orel). Tasuta.

KIRIK ON AVATUD: “Teeliste kirik” 01.06.–31.08: R–P kell 11–17.
Armulauaga jumalateenistused igal pühapäeval kell 11
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
EELK Kõpu Peetri kogudus, Pärnu mnt 1, Kõpu, Põhja-Sakala vald, 71201 Viljandimaa

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku

13.-14. juuli 2018

13. juuli
Laval

kell 9–17

,
Justament

XXII Kesk-Eesti laat
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Shanon

14. juu
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Dj Aare An

ahvabä

Sinu N nd 2017
Hellad aine ja
Velled,
meeste
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Suure-Jaani kogudus

R, 08.06. – L, 09.06. kell 10–13 taaskasutuspäevad koguduse majas J. Köleri 1
– kasutatud-uued rõivad, jalanõud ja kodukaup.
P, 10. juuni kell 14 armulauaga jumalateenistus.
N, 14. juuni kell 12 juuniküüditamise aastapäeva leinakella helistamine.
L, 16. juuni kell 15 Jaanus Siimu fotonäituse „Suure-Jaani muusikafestival
tagasivaates“ avamine.
P, 17. juuni kell 11 KONTSERT-JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA. Suure-Jaani
muusikafestivali avamine: kaasa teenivad Andres Uibo (orel), Aare Tammesalu
(tšello), Ka Bo Chan (kontratenor). Kell 13 Mälestushetked Suure-Jaani kalmistul;
trompetil Mattias Randaru. Naiskodukaitse kohvik Metsik Liilia kiriku juures.
L, 23. juuni kell 15 KIRIKUKONTSERT: Pallisanderi koor Lõuna-Aafrika
Vabariigist.
P, 24. juuni kell 11 surnuaiapüha jumalateenistus.

KIRIK ON AVATUD: “Teeliste kirik” 01.06.–31.08.: R–L kell 12–18,
P kell 14–18; jaanide ajal kell 12–16.
Muusikafestivali ajal on kirik avatud kell 12–16, E–T suletud.
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

Sürgavere jaanituli
23. juunil kell 18

Spordihoone esisel platsil EV100 kivi avamine.
Rongkäik koolimaja parki.
Esinevad Suure-Jaani kultuurimaja
puhkpilliorkester, Sürgavere kultuurimaja naisrühm
ja tantsurühm Südikad.
Sürgavere näitering toob lavale uue etenduse „Taara“.

Tantsuks ansambel Restart.
Sportlikud mängud.
Avatud puhvet!
Sissepääs kõigile prii.
Korraldajad Sürgavere külaselts ja Sürgavere kultuurimaja
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JALAD SELGA, RATTAD ALLA
JA KÕIK VÕHMASSE KOKKU!

Võhma linna päevade eelmüügipiletid on Võhma piirkonna
inimestele kättesaadavad Võhma teenuskeskuses
(endise Võhma linnavalitsuse ruumides) 5. juunist kuni 6. juulini.
Teenuskeskus avatud E 10–12, 13–16¸T–R 9–12, 13–16.

Võhma Tervisepargis

Jaanipidu
Omadelt Omadele:
meeleolukas kava
isetegevuslastelt

23. juunil
kell 20.00

rahvuslikud
Jaanimängud

Lusti kogu perele!

Töötab puhvet

ansambliga
MAMA
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Oskar Luts

Teekond raudteejaamades

4– 8. juulini toimuvad “Eesti Vabariik 100” juubelipidustuste raames Eesti raudteejaamades
kammermuusika kontserdid. Teekond jõuab Viljandi raudteejaama 7. juulil 2018 kell 12.04,
kus kuulajaid viib helirännakule Vanemuise Kvintett, kes toob publikuni Eesti heliloojate teoseid.
Kontsert on kõigile tasuta! Vaata lisa www.interpreet.ee.

Transport ettetellimisel Suure-Jaanist muusikafestivali
kontsertidele Olustveres, Tääksis ja Kõpus.

Vajalik registreerumine festivali infopunktis Ilmatari 9 või
tel 5332 1335 hiljemalt 1 päev enne kontserti. Hind 2 eurot.
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Õnnitleme juunikuu sünnipäevalapsi!

Õnnitleme
lapse sünni
puhul!
Õie ja Ivo Õunapil Arjassaare külast sündis poeg
MEHIS
Kelli Sandra Hartõkainenil ja Veiko Essmannil
Võhma linnast sündis poeg BEN OSKAR Essmann
Kätrin Hanschmidtil ja Jaanus Kikasel Supsi
külast sündis poeg RASMUS Kikas
Sirli Peldil ja Urmo Bernhardtil Suure-Jaani
linnast sündis poeg RALF Bernhardt
Riinu ja Heiki Veikaril Sürgavere külast sündis
tütar HEIDI
Kristi Arril ja Jaanus Roosilehel Vastemõisa
külast sündis tütar SAARA Roosileht

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUS
Dokumentide vastuvõtt:

www.sais.ee

ja 11. - 29. juuni Vana-Võidus E-R 10.00 - 16.00
Vana-Võidu · Looduse tee 2
Viljandimaa • tel 435 1020

vikk.ee

AINO LALL
NAIMA LEPIK
ELFRIEDE REBANE
ERNA LÄÄN
VAIKE SILD
ANITA TÕNISSON
LIDIA SILLAT
ASTA KIMMEL
EVI LUISKA
LINDA ARRO
IVO-ENDEL REMMER
META LABIDAS
LEMBIT VIILIP
HEINO JAESKI
PEETER ROHILA
RAIMOND KIMMEL
PÄRJA ASU
JEGOR ŠAŠMAKOV
OSKAR PÕLDMA
ENDEL MIKKOR
HELMI-MARIE SIRTSE
LAINE JÄNES
ALFRED KURISTIK
SAIME-HELENE VALO
ELVI JÜRGEN
ANNI REINSAARE
ELLI TORI
HELGI PÜLSÜ
KALJO ÕISMAA
ELVI ADAMS
ILME KULL
MAIMU PARM
HELI MAISALU
AINO KÕGEL

07.06.1923
22.06.1925
27.06.1926
06.06.1927
28.06.1928
02.06.1929
10.06.1929
20.06.1929
17.06.1930
20.06.1930
03.06.1931
14.06.1931
28.06.1931
29.06.1931
30.06.1931
08.06.1932
08.06.1932
12.06.1932
27.06.1932
27.06.1932
03.06.1933
21.06.1933
26.06.1933
28.06.1933
02.06.1934
13.06.1934
25.06.1934
09.06.1935
12.06.1935
13.06.1935
23.06.1935
06.06.1936
09.06.1936
10.06.1936

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

Sinust mälestus me hinges elab.
Sinu hääl veel kõrvus kõlab.

RIINA PIIKOV

06.07.1949 – 17.06.1998
Mälestame kallist abikaasat ja ema
20. surma-aastapäeval.
Vello, Triin, Dagmar ja Kadi

Mälestame

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

EHA KONKS
JAAN ROOSI
HEIVI TERAS
HELGI-MAIGI LUUTRE
JAAN SULG
IVE ÕISMAA
TIIU TEDER
MALLE VARSAMAA
PIKKAR JOANDI
ANNE MÄGI
TIIU PASTIK
KARIN ABEL
MARGIT LAND
ASTA KAJO
SERGEI OŠTŠEPKOV
MATS ORU
HANS TALI
ILME TIRMAN
EEDI MURU
URMAS RAIDMA
OLAV PURJU
ENDEL ROOMETS
KERSTI KOTSAR
VELLO AASAV
VLADIMIR LINDER
MARET LUIK
LY RAND
HILJA LEEMET
TIIU PRANTS
PEETER HALMAN
LIIA TOOMEMETS

19.06.1936
12.06.1937
12.06.1937
19.06.1937
30.06.1937
12.06.1938
02.06.1943
03.06.1943
04.06.1943
08.06.1943
09.06.1943
19.06.1943
07.06.1948
07.06.1948
18.06.1948
19.06.1948
20.06.1948
25.06.1948
26.06.1948
01.06.1953
03.06.1953
06.06.1953
13.06.1953
16.06.1953
17.06.1953
17.06.1953
18.06.1953
22.06.1953
24.06.1953
26.06.1953
28.06.1953

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

Ta tuleb tasa-tasa, märkamatult,
ei koputa, ei palu luba sisenemiseks
ta tuleb ja ei tutvusta end,
ei nimeta oma nime, ei avalda oma soovi.
Sa ei pahanda ega saagi pahandada,
ei päri, kes ta on, kust ta tuleb
Sa ei küsi seda, Sa tead,
et nii tuleb ainult tema
– uus eluaasta

Tel 56 111 900

Eda Piilmann
Juubeli puhul
õnnitlevad

Pilistvere rahvamaja, Kirivere kooli ja
lasteaia Tähekild kollektiivid

Kõik katusetööd
Katuste tarvikud
Katuste pesemine
Fassaaditööd

Jaan Seero

07.01.1931 – 17.05.2018

Vambola Liir

Ülo Saluste

03.07.1966 – 30.04.2018

24.01.1933 – 18.05.2018

Juhan Jõgi

Agnes Laos

03.08.1936 – 05.05.2018

Ellen Kaljula

29.08.1933 – 19.05.2018

Jaan Grünthal

01.11.1927 – 07.05.2018

05.08.1943 – 24.05.2018

Meeli Kakko

Aino Orula

25.09.1951 – 11.05.2018

Katti-Eha Rink

23.11.1941 – 13.05.2018

LEOLE
Jaanuar 2018, nr 1 (214)

17.07.1927 – 24.05.2018

REIN JAESKI

21.10.1939 – 30.05.2018

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

e-post: kalevsen@gmail.com
Asume Kõidamal
Kontakt: Kalev telefon 523 9493

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

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

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

Viljandi: Kauba 10
Avatud: E-R 9-17
viljandi@glasaken.ee
tel/faks: 4334 272
mob: 5800 2100

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

