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n juuli. Pool aastast ongi läbi saanud. Ka mitu uue
suure valla ühist ettevõtmist on juba toimunud. Üks
osavõtjaterohkemaid oli kindlasti Põhja-Sakala valla I laulu- ja tantsupidu „Peegeldus“. Laval olid lauljad, tantsijad ja
pillimängijad lasteaia mudilastest kuni eakateni, kokku üle
poolesaja inimese. Päev oli ilus ja kontsert kaunis. Laulu- ja
tantsupeod on kindlasti traditsioon, kus rõõm sünnib just läbi
ühise tegutsemise.
Ka üks siinse kandi tunnusüritusi – Suure-Jaani Muusikafestival – on läbi saanud. Minult on mitmel aastal küsitud, et mis
mulle kogu kava näinuna siis kõige rohkem meeldis? Sellele
küsimusele on väga raske vastata. Praktiliselt kõik meeldis
väga. Kuulan selle veeru kirjutamise kõrvalegi festivaliesinejatelt kaasa ostetud „konserve”. Kuidas saaks öelda, kas parem
on XVII sajandi mitmehäälne laul või Ruslan Trochynskyi
ülijõuline tromboonimäng? Või kuidas oleks saanud järjestada
„Luikede järve” ja jazzi?
Rõõmu tegi, et huvilisi jätkus nii suurtesse kui ka väikestesse
saalidesse ja seda festivali uuest kontserdikohast Suure-Kõpu
mõisast kuni Olustvere viljaaidani ja Hüpassaare rabasaareni.
Ometi tahaks, et muusikast osasaajaid oleks veel rohkem. On
ju öeldud, et muusika on keel, mis tõlkimist ei vaja. Kuidas
julgustada inimesi erinevat muusikat kuulama? Ka sellist,
mida võib-olla igapäevaselt ei ole harjutud kuulama? Uskuge, sümfooniaorkestri kontserdid ei ole vaid valitutele. Saja
instrumendi keeltelt ja torudest väljuvad kaunid helid, mis
suudavad kõiki rõõmustada. Lisaks koosmängimise ime.
Võtke vaid natuke aega, tulge kontserdile ja laske kaunid helid
endasse. Kindlasti on kontserdisaalist saadav elamus hoopis
midagi muud kui raadiost, televiisorist või CD-lt. Siin olete
vaid teie ja muusika. Supp ei kee köögis üle, lapsed ei jookse
koeraga võidu ja telefon ei helise nõudlikult. Olen kuulnud
isegi sellist kurtmist, et klassikalise muusika kontserdile ei
juleta minna, sest arvatakse, et ei osata seal käituda. „Vahel
seal aplodeeritakse ja vahel mitte – mitte midagi ei saa aru.”
Jah, ühe teose osade vahel pole tõesti kombeks aplodeerida,
aga selle pärast ei maksa muretseda, siin aitab õpetus: „Vaata
kuidas teised teevad”. Kui tavaliselt vaid metropolide ja suurlinnade saalides mängitav muusika jõuab sellisesse väikesesse
kohta nagu on Suure-Jaani, kutsun kõiki juhust kasutama ja
kaunist elamusest osa saama. Mine tea – võib-olla saab teist lõpuks nii suur fänn, et jõuate kunagi
mitte ainult Estonia kontserdisaali,
vaid Royal Albert Hall´i või isegi
Carnegie Hall´i. Kel tahtmist, selle
jaoks on tänapäeval maailm lahti ja
kõik kohad vaid mõne lennutunni
kaugusel.
Ilusat jätku kõigi suvele!
LEILI KUUSK

avalike suhete spetsialist

Artikleid ja kuulutusi ajalehte Leole ootame
aadressil leole@pohja-sakala.ee
Palume saata alati kõik materjalid vaid sellel aadressil, sest
Leole kokkupanemisega tegeleb mitu inimest ja vaid nii on
tagatud, et materjalid jõuavad alati õigel ajal õige inimeseni.

Suur aitäh, head lauljad,
tantsijad, pillimängijad!
Hea laulu-, tantsu- ja
pillirahvas, suur-suur kummardus teile. 17. juunil
tegite teie, 47 kollektiivi ligi
600 esinejaga, midagi väga
imelist ja erilist. Tänu teile
sai teoks meie uue valla,
Põhja-Sakala valla, I lauluja tantsupidu „Peegeldus“.
Me kanname edasi maailma vaimset kultuuripärandit, laulu- ja tantsupidude
traditsiooni, see pidu oli
Suure-Jaani piirkonnale
traditsiooni jätkamine ning
Põhja-Sakala vallale uue
loomine.
2017. aasta lõpus korraldati ideekonkurss ning
Põhja-Sakala valla I lauluja tantsupidu sai nimeks
„Peegeldus“. Idee autoriks
on Viljandi gümnaasiumi
õpilane Anette Ant ning
peo lavastajaks hinnatud
noor tantsujuht Merilin
Metsatsirk, kes juhendab
ise ka mitut valla tantsurühma. Peo kujunduse
autorid on armastatud õpetaja Reeda Sadam ja valla

avalike suhete spetsialist
Leili Kuusk.
Pidu kaunistanud kujundusmotiivid – seelikutriibustikud kaheksakandadel – on minevikku
tagasivaatamine – meie
kihelkondade peegeldused
tänases päevas. Peegeldused triipudes, värvides ja kujundites. Seda
täiendab sõlg – päikese ja
valguse peegeldus väärika
ehte peegelsiledal pinnal.
Kunagi meie piirkonna
naiste poolt seelikutesse
kootud triibud said lauldes ja tantsides omavahel
kokku ja moodustus uus
tervik – uus kaunis triibustik. Kaheksakand on iidne
sümbol, mida on nimetatud
valgust kiirgavaks ristiks,
õnnetäheks, uue päeva
alustajaks ja suunanäitajaks. Olgu meie ühisel vallal ja meie inimestel õnne!
Meie esimene pidu oli
enese peegeldus, tunnete
peegeldus, minevikku tagasi vaatamine ja tuleviku

peegeldus. Tantsu- ja pillirühmad ning kooriliigid
kandsid endaga erinevaid
peegeldusi. Peegeldus –
traditsioonid ja väärikus
peegeldumas tänases ja
homses päevas.
Siirad tänusõnad kõigile, kes kaasa aitasid: peo
loojad, lauljad, tantsijad,
pillimängijad, juhendajad,
lapsevanemad, korraldajad! Aitäh toetuse eest,
Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp,
Rahvakultuuri Keskus ja
Viljandimaa Omavalitsuste
Liit! Eriline tänu juhendajatele, kes võtsid enda kanda
liikide juhtimise!
Tantsurühmade liigijuhid:
Cilly Sarv – lasteaiarühmad
Krista Prinzmann – mudilaste ja laste tantsurühmad
Tauno Tilk – neidude
rühm
Merilin Metsatsirk – naisrühmad
Ülle Ant – segarühmad

Tiiu Siim – memmede
rühmad
Kooride liigijuhid:
Alla Omel – lasteaialapsed
Agnes Kurg – mudilaskoorid
Riina Mankin – segakoorid
Age Einulo – eakate ansamblid
Olge tänatud, kapellijuht
Mait Reimann ja puhkpilliorkestrite juht Bert
Langeler!
Suur-suur tänu peo
kunstilisele juhile Merilin
Metsatsirgile, kes sidus
erinevad peegeldused imeliseks vaatemänguks – Sa
oled imeline!
Kuni elab laul, tants ja
pillimäng, elame meie ka!
Südamest tänulik ja siiralt õnnelik
Evelyn Härm
laulu- ja tantsupeo
peakorraldaja

FOTOD: Jaanus Siim

FOTO: Leili Kuusk

Poole aastaga – 21. oktoobrist 2017 kuni 30. aprillini k.a –
sündis Põhja-Sakala vallas 48 last. 29. juunil kutsus vallavanem
neid kõiki koos vanematega vastuvõtule Suure-Jaani Kondase
maja sinisesse saali, et üle anda valla vapiga hõbelusikas, millele graveeritud lapse nimi ja sünnikuupäev. Koos maitsti torti
ja kringlit ning kuulati Suure-Jaani kultuurimaja kitarriringi
laste ja juhendaja Kalev Saarva esinemist.
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Põhja-Sakala Vallavalitsuses
05.06.2018
Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada ehitusluba Ivaski külas Lehtaia kinnistule üksikelamu
püstitamiseks;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada kasutusluba Võhma linnas Tartu tn 1d kinnistule püstitatud
tootmishoone kasutusele võtmiseks;
nõustuda Maavarade OÜ-le (registrikood 14212964) üldgeoloogilise uurimistöö loa andmisega Kanaküla II uuringuruumis;
määrata kinnistute jagamisel moodustatud uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Taevere külas Väliotsa
kinnistu jagamine; Supsi külas Saardevälja kinnistu jagamine;
Epra külas Tammsaare kinnistu jagamine;
muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 29.05.2018 korralduse nr
374 „Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse
jagamisel“ punkti 1.1 ja sõnastada see järgmisel kujul: „1.1
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Päraküla, Jaanuse põld;
sihtotstarve 100% maatulundusmaa (011;M);“;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart ühele isikule;
müüa korteriomand Võhma linnas Kalevi tn 6-59 hinnaga
1000 eurot;
vallale ja Võhma ELKO AS-le kuuluv tänavavalgustus põleb kogu pimeda aja; tänavavalgustus süttib automaatselt
pimeduse saabumisel. Tänavavalgustus on olemas, kui põleb
valdav osa lõigu valgustuskohtadest. Energia kokkuhoiuks
on vajaduse ja võimaluse korral lubatud valgustuskohtade
arvu harvendamine või valgustugevuse vähendamine. Tänavavalgustuse hooldustöid teostavad endise Kõo valla ja
Võhma linna haldusterritooriumitel AS Võhma ELKO ning
endise Kõpu ja Suure-Jaani valdade haldusterritooriumitel AS
Suure-Jaani Haldus;
tutvuti OÜ Koksvere maja osanike lepingu eelnõuga;
anda nõusolek projektlaagrite korraldamiseks vallas: Tallinna
Võrkpalliklubi laager „Suure-Jaani suvelaager“ ja Toni Judokool EST MTÜ laager „Sürgavere Sellid“;
eraldada tegevusalalt Seltsitegevus MTÜ-le Ühtne Võhmaküla 200 eurot 30.07.–01.08. Võivaku külas Tamme talu aias toimuva VIII Kunstilaagri korraldamiseks. Eraldatud toetussumma
kanda MTÜ arvelduskontole peale toetuslepingu sõlmimist;
anda välja vallavalitsuse tänukiri Eda Piilmannile kohaliku ja
maakondliku kultuuri edendamise ja hoidmise ning pikaajalise
tegutsemise eest Pilistvere Rahvamajas ja seoses kuuekümnenda sünnipäevaga.
12.06.2018
Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada ehitusload: Ülde külas Undioru veski kinnistul asuva
tuuleveski ümberehitamiseks elamuks; Kõo külas asuvate
vee- ja kanalisatsioonitrasside ümber ehitamiseks; Võivaku
külas Kaseoja kinnistule tiigi rajamiseks; Vastemõisa külas
Vana-Söödi kinnistule kasvuhoone püstitamiseks; Ivaski külas
Lehtaia kinnistul üksikelamu lammutamiseks; Koksvere külas
Araka ja Mangelu kinnistutele sõnnikuhoidla püstitamiseks;
määrata Ängi külas Ojakalda kinnistule elumaja ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
anda välja vallavalitsuse tänukiri Liivi Soesoole pikaajalise
kohusetundliku töö eest Tääksi koolis ja seoses kuuekümnenda
sünnipäevaga;
heaks kiita vallavanema koostatud lõpuaktustel osalemise
nimekiri ja lepiti kokku korralduslikud küsimused;
kehtestada Suure-Jaani Muusikafestivali pastaka hinnaks 2
eurot;
määrata Kõidama külas Olustvere tee 5a//Metsatööstuse
katastriüksuse ja Tankla katastriüksuse piiride muutmisel
moodustatud uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed;
määrata Tipu külas Uue-Hoovi kinnistu jagamisel moodustatud uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed;
muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 05.06.2018 korralduse nr
386 „Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse
jagamisel“ punkti 1.2 ja sõnastada järgmisel kujul:„1.2 Viljandi
maakond, Põhja-Sakala vald, Reegoldi küla, Välimetsa; sihtotstarve 100% maatulundusmaa (011;M).“;
kooskõlastada alates 01.09.2018 AS Suure-Jaani Haldus poolt
Suure-Jaani linnas, Olustvere alevikus, Reegoldi, Kõidama,
Sürgavere, Munsi, Navesti ja Ülde külades osutatava reovee
ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hind 1,78 eurot/m3 (sh
on käibemaks);
sõlmida Mangeni PM OÜ poolt ette valmistatud osanike
leping ja nimetada OÜ-s Koksvere Maja (registrikood 14465547)
valla osanikuõigusi teostavaks isikuks Kalevi Kaur;
eraldada ja maksta välja MTÜ-le Kodupaik Metsküla KOP-i
projekti „Külaelu arendamine Metskülas 2018. aastal” kaasfinantseering 187,40 eurot;
kehtestada vallas mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste
taotlemiseks vormid;

moodustada hajaasustuse programmi 2018. a taotluste menetlemiseks ja hindamiseks komisjon koosseisus: Tiiu Umal
– komisjoni esimees; Kalevi Kaur; Kärt Linder; Kuldar Kipper;
Aivar Veeperv;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart ühele isikule;
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 erivajadustest tulenevalt vallas
toetatavate kodukohanduste saajate nimekiri;
rahuldada MTÜ Nõlvaku Muusika taotlus korraldada
19.07.2018 kell 17–24 Tääksi külas Nõlvakul avalik üritus
Nõlvaku Muusika 2018 ja Suure-Jaani Kultuurimaja taotlus
korraldada 17.06.2018 vallas avalik üritus Aiakohvikute päev;
tutvuti volikogu istungile esitatavate eelnõudega: 1-4/63
Põhja-Sakala Vallavolikogu töökord, II lugemine –tehti muudatusettepanekuid § 9 lg 3 ja 4, § 10 lg 9; 1-4/43 Põhja-Sakala
valla tunnustamiste kord, II lugemine – lükkub edasi; 1-4/61
Põhja-Sakala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord, II lugemine – teha muudatused lähtuvalt sellest,
et 01.01.2019 minnakse üle tekkepõhisele raamatupidamisele;
muudatusettepanekuid ei olnud: 1-4/52 Kõpu Põhikooli
arengukava, II lugemine, 1-4/62 Suure-Jaani valla 2017. aasta
konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine,
1-4/57 Põhja-Sakala valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise kord ja 1-4/68 Põhja-Sakala valla
üldplaneeringute ülevaatamine.
14.06.2018
Otsustati teha järgmiseks istungiks kindlaks mitu valla last
lõpetab põhikooli väljaspool valla munitsipaalpõhikoole;
maksta perede olukorra kergendamiseks, kogukondliku
sidususe toetamiseks ning perede ja noorte kogukonda jäämise motiveerimiseks vallavalitsuse hallatavate põhikoolide
lõpetajatele ühekordset sotsiaaltoetust 50 eurot korralduse
lisas toodud lõpetajate nimekirja alusel. Toetuse maksmiseks
eraldada reservfondist 3200 eurot tegevusalale „10420 Muu
perekondade ja laste sotsiaalne kaitse“;
arutada Olustvere lasteaia ja põhikooli juhtimise ühendamise
teemat uuesti augustikuus;
kuulata Suure-Jaani kooli juhtimise teemat uuesti peale seda,
kui osapooltega on läbi räägitud, st valitsuse 26.06. istungil;
moodustada mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotluste läbi vaatamiseks ja vallavalitsusele ettepanekute tegemiseks
komisjon koosseisus: Evelyn Härm – komisjoni esimees; Kaja
Leppik; Romeo Mukk.
19.06.2018
Otsustati maksta perede olukorra kergendamiseks, kogukondliku sidususe toetamiseks ning perede ja noorte kogukonda jäämise motiveerimiseks valla elanike registris olevatele Lahmuse Kooli ja väljaspool Põhja-Sakala valda asuvate
põhikoolide lõpetajatele ühekordset sotsiaaltoetust 50 eurot
esitatud avalduse alusel;
eraldada ja maksta MTÜ-le Ühtne Võhmaküla välja KOP-i
projekti „Kindel katus esinejale ja publikule” kaasfinantseering
180 eurot;
anda välja vallavalitsuse tänukiri Ellen Lintsile pikaajalise töö
eest Võhma kooli matemaatikaõpetajana, aktiivse tegevuse eest
maakondliku aineühenduse liikmena, JÄVI matemaatikavõistluse eestvedaja ja algatajana ning seoses pensionile jäämisega;
kinnitada hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti
„Viljandimaa, Kõpu vald, Uia küla, Maasikmäe talu kanalisatsiooni ehitus” aruanne ja kanda esitatud arve alusel toetussumma 1665 eurot töö teostaja Puurvesi OÜ arvelduskontole;
kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti
„Jänese talu sissesõidutee remont” aruanne koos täitmise
eelarvega summas 4932 eurot ja kanda hiljemalt 10 tööpäeva
jooksul toetuse saaja arvelduskontole 329,16 eurot;
anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks ühele jäätmevaldajale;
maksta valla eelarvest ühekordset toetust seitsmele isikule
kogusummas 581 eurot;
saata kohtule kiri taotlusega jätkata täisealise isiku üle seatud eestkostet ning anda eestkostjale õigus teha eestkostetava
nimel kõiki tehinguid ning esindada teda kõikides küsimustes
kõikides ametiasutustes;
rahuldada Paala rahvamaja taotlus korraldada 22.06.2018 kell
18 – 23.06.2018 kell 03 Paala rahvamaja pargis avalik üritus
Reegoldi jaanipidu;
rahuldada Eesti Metsa Abiks MTÜ taotlus korraldada
30.06.2018 kell 17–21 Karjasoo külas Hüpassaare matkaraja
rabalaval avalik üritus „Metsalaulupidu: Soomaa regi”;

rahuldada MTÜ Kootsi Külaselts taotlus korraldada
23.06.2018 kell 11 – 24.06.2018 kell 01 Kootsi külaplatsil avalik
üritus „Kootsi-Karjasoo külade suvespordipäev ja jaaniõhtu”;
maksta valla territooriumil tegutsevatele korteriühistutele
toetust: (1) Olustvere alevik, Keskuse tn 7 KÜ 480 eurot; (2)
Suure-Jaani linn, Välja tn 6 KÜ 240 eurot; (3) Suure-Jaani linn,
Välja tn 8 KÜ 240 eurot; (4) Sürgavere küla, Sürgavere tee 12
KÜ 360 eurot; (5) Võhma linn, Kalevi tn 7 KÜ 360 eurot; (6)
Võhma linn, Väike tn 14A KÜ 1200 eurot; (7) Võhma linn, Kalevi tn 1 KÜ 360 eurot; (8) Võhma linn, Silla tn 6 KÜ 360 eurot;
(9) Võhma linn, Kalevi tn 2 KÜ 1200 eurot.
21.06.2018
Tutvuti valitsuse liikmetele elektrooniliselt DHS Amphora
kaudu kooskõlastamiseks saadetud volikogu istungi päevakorra ja volikogule esitatavate eelnõudega: 1-4/71 Võhma linna
2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine ja 1-4/70 Kõpu valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruande kinnitamine; otsustati allkirjastada
mõlema endise omavalitsuse juhtkonna esitiskirjad audiitorile;
rahuldada MTÜ Kodupaik Metsküla taotlus korraldada
22.06.2018 kell 18 – 23.06.2018 kell 02 Metskülas avalik üritus
Metsküla jaaniõhtu.
26.06.2018
Otsustati lubada Olustvere alevikus Jaamaküla tee 3 ja Jaamaküla tee 3a kinnistutele tootmishoone laiendamist projekteerimistingimuste alusel;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
kasutusteatis Kobruvere külas Metsanurga kinnistul ümber
ehitatud elamu kasutusele võtmiseks;
tutvuda Suure-Jaani Kooli juhtimise teemalise selgitustaotluse
vastusega ning jätkata teema aruteluga 2. juuli istungil, kuhu
kutsuda ka kooli direktor;
anda välja vallavalitsuse tänukiri rahvatantsurühmade juhendajale Eve Rinkile rahvatantsu ja rahvakultuuri edendamise ning hoidmise eest meie vallas ja seoses viiekümnenda
sünnipäevaga;
anda välja vallavalitsuse tänukiri rahvatantsurühmade juhendajale Heli Tammaile rahvatantsu ja rahvakultuuri edendamise
ning hoidmise eest meie vallas ja seoses seitsmekümnenda
sünnipäevaga;
lükata kahe mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotluse
otsustamine asjaolude täpsustamiseks edasi;
mitte eraldada MTÜ-le Meieselts Meroos toetust “Minu Eesti
täna” albumi trükkimiseks, kuna vallavalitsuse hinnangul ei
ole albumil piisavat ja kaalukat seotust valla kultuuri- ja hariduseluga ning valla avalike huvidega;
eraldada tegevusalalt „Seltsitegevu“s MTÜ-le Kootsi Külaselts 300 eurot perepäeva-õppereisi korraldamiseks;
eraldada ja maksta välja MTÜ-le Kuhjavere Küla Selts KOP-i
projekti „XV Kuhjavere külateatrite festival” kaasfinantseering
198 eurot;
eraldada tegevusalalt „Sport“ Merlissa Umalale 150 eurot
osalemiseks Eesti koondises rannatennise meeskondlikel
maailmameistrivõistlustel Moskvas ja eraldatud toetussumma
kanda Merlissa Umala pangakontole peale võistluste ametliku
kutse saamist ja toetuslepingu sõlmimist;
anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks ühele jäätmevaldajale;
muuta Põhja-Sakala vallas asuvate katastriüksuste (25 tk)
lähiaadresse;
määrata Metskülas Vasara kinnistu jagamisel moodustatud
uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed;
kooskõlastada puurkaevu rajamise asukoht Supsi küla,
Pikasöödi;
lükata sotsiaalvaldkonna alaeelarve muutmise taotluse otsustamine edasi;
maksta valla territooriumil tegutsevatele korteriühistutele
toetust: (1) Suure-Jaani linn, Ilmatari tn 6 KÜ 160 eurot; (2)
Võhma linn, Veski tn 9 KÜ 1200 eurot;
kinnitada täiskasvanud isikule hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse rahastamise taotluse vorm
ja puudega lapse hooldajatoetuse rahastamise taotluse vorm;
rahuldada Ratsaspordivõistluste Korraldamise MTÜ taotlus
korraldada 13.07.2018 kell 9 – 22.07.2018 kell 18 Olustvere
teenindus- ja taamajanduskooli ratsaväljakul avalik üritus
„Rahvusvahelised ratsaspordivõistlused kolmevõistluses ja
rakendispordis”;
lubada OÜ-l Tulekild Ilutulestikud korraldada Vihi külas
Vanaõue puhkekeskuse territooriumil ilutulestik 28.07.2018
ajavahemikul 22.45–23.30. Ilutulestiku nõuetekohase korraldamise eest vastutab pürotehnik Lauri Jalukse. Lähtuvalt sellest,
et Vanaõue puhkekeskus asub metsamassiivi keskel, tuleb
ilutulestiku korraldajal erilise hoolsusega jälgida tuleohutuse
seaduse üldiseid nõudeid, kui 28.07.2018 kehtib piirkonnas
päästeameti määratud tuleohtlik või suure tuleohuga aeg.
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Põhja-Sakala Vallavolikogus
28.06.2018
Kuulati ettekandeid huviharidusest ja huvitegevusest
Põhja-Sakala vallas;
kinnitati Kõpu Põhikooli arengukava aastateks 2018–
2023;
kehtestati Põhja-Sakala valla huviharidusteenuse ostmise kord;
katkestati Põhja-Sakala Vallavolikogu töökorra II lugemine;
kinnitati Põhja-Sakala vallas kehtivad üldplaneeringud
(Kõo valla üldplaneering, Kõpu valla üldplaneering,
Suure-Jaani valla üldplaneering ja Võhma linna üldplaneering); kehtivad üldplaneeringud on kättesaadavad
veebilehel http://www.pohja-sakala.ee/et/uldplaneering;
kinnitati Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja
Võhma linna 2017. aasta majandusaasta aruanded;
muudeti Põhja-Sakala Vallavolikogu piirkondliku
arengu komisjoni koosseisu: Evelyn Härmi komisjoni
liikme volitused lõpetati ning uueks komisjoni liikmeks
kinnitati Andrus Keerd;
kuulati Põhja-Sakala Vallavalitsuse majandus- ja rahandusosakonna juhataja Kalevi Kauri ettekannet KÜ
loomisest Põhja-Sakala vallas;
vallavanem Tõnu Aavasalu vastas volikogule saadetud
märgukirjale ja pöördumisele.
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Põhja-Sakala vallavalitsus
maksab lõpetajatele toetust
Põhikoolilõpetajatele ühekordset toetust suurusega 50
eurot.
Valla munitsipaalkoolide lõpetajad said toetuse kätte
lõpuaktustel.
Valla elanike registris olevatele Lahmuse Kooli ja väljaspool Põhja-Sakala valda asuvate põhikoolide lõpetajatele
makstakse toetust avalduse alusel.
● Kiitusega või medaliga põhikooli, gümnaasiumi ja
kutseõppeasutuse lõpetajatele, kelle elukohaks rahvastikuregistris on kantud Põhja-Sakala vald või kes
lõpetavad Põhja-Sakala valla kooli.
Toetust makstakse kiitusega põhikooli lõpetajatele 150
eurot, kuldmedaliga gümnaasiumi lõpetajatele 350
eurot, hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetajatele 250
eurot ja kiitusega kutsekooli lõpetajatele 250 eurot.
Toetuse saamiseks palume lõpetajal või tema seaduslikul esindajal esitada vallavalitsusele avaldus kirjalikult
aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 PõhjaSakala vald või e-posti teel aadressil info@pohja-sakala.
ee. Avalduse esitamiseks võib kasutada valla kodulehel
olevat sotsiaaltoetuse taotluse vormi aadressil http://
www.pohja-sakala.ee/sotsiaaltoetused-valla-eelarvest.
Toetus kantakse avaldusel näidatud pangakontole.

Teadaanne
Seoses puhkustega ei toimu sotsiaaltranspordi teenuse
osutamine ajavahemikul 16. juuli – 19. august tavapäraselt. Tagatakse vaid erakorralised sõidud. Loodame teie
mõistvale suhtumisele.

Sotsiaalosakonna puhkused
Põhja-Sakala Vallavalitsus kuulutab välja avatud
konkursi

Suure-Jaani Tervisekoja
juhataja

ametikoha täitmiseks
Põhiülesanded:

Veekeskuse ja esmatasandi tervisekeskuse juhtimine
ja igapäevase töö korraldamine
Koostöö tegemine rentnikega
Turundusstrateegia väljatöötamine ja elluviimine
Sotsiaalmeedia kanalite ja kodulehe haldamine, sisu
loomine
Suhtlemine koostööpartneritega
Finantsplaneerimine ja igapäevase finantstegevuse
juhtimine
Asutuse arengustrateegia väljatöötamine ja
rakendamine

Nõudmised kandidaadile:

Ettevõtlusalane kõrgharidus (võib olla lõpetamisel)
Hea analüüsi-, organiseerimise- ja juhtimisvõime
Turundusstrateegia koostamise ja juhtimise oskus
Finantsjuhtimise oskus
Kasuks tuleb:
Oled õpihimuline ja soovid vastu võtta väljakutseid
Ettevõtte käivitamise ja juhtimise kogemus
Turundusalane haridus
Oskus projekte kirjutada ja juhtida
Hea inglise, soome või vene keele oskus

Töö asukoht: Põhja-Sakala vald
Tööleasumise aeg: 15. august 2018
Tööaeg: täistööaeg
Kandideerimiseks esitada avaldus, CV ja
motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia
ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks
ning palgasoov.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 1. augustiks 2018
Põhja-Sakala Vallavalitsusele e-posti aadressil pohjasakala@pohja-sakala.ee.

Täiendav info: 520 9751 – Tõnu Aavasalu

Olga Laanepuu (Võhma teenuskeskus) 2.–20. juuli,
vajadusel pöörduda Piret Jukki poole,
telefon 5855 9980.
Ülle Udras (Suure-Jaani) 16. juuli – 5. august.
Piret Jukk (Kõo teenuskeskus) 30. juuli – 12. august,
vajadusel pöörduda Olga Laanepuu poole,
telefon 5669 5308.
Aave Toomsalu (lastekaitse) 30. juuli – 2. september.
Eveli Lilleoja (sotsiaalosakonna juhataja) 9. juuli –
5. august.

Andke endast märku
Palume endast teada anda inimestel, kes on huvitatud
panustama inimeste abistamisse (hooldus, isikliku abistaja teenus, tugiisik) muude tööde-tegemiste kõrvalt,
seda vabatahtlikuna või käsunduslepingu alusel. Otsime
erinevaid võimalusi ja lahendusi abivajajani jõudmiseks
ning abistamiseks. Huvi korral palun endast märku
anda e-posti aadressile eveli.lilleoja@pohja-sakala.ee.
Täname!
Seoses muudatustega asendushooldusteenuse (endised
asenduskodud, lastekodud) osutamisel ja tagamaks
vanemateta kasvavatele või vanemliku hoolitsuseta
lastele parimad kasvutingimused, ootame peresid, kel
oleks huvi nendele lastele pakkuda kodu. Täpsema info
saamiseks palume pöörduda Aave Toomsalu poole, telefon 5341 8120, e-post aave.toomsalu@pohja-sakala.ee.
Ilusat suve kõigile ja märgakem üksteist!

Sotsiaalosakond

TÄNAN ABI EEST

perearst Maire Kaskpeiti, pereõde
Lea Köstnerit ja Maie Käbat.
Abivajaja

Vallavanema veerg

K

äesoleval aastal oleme saanud positiivsed otsused
mitmetele küsitud rahataotlustele. Suuremad nendest
on Suure-Jaani tööstusala infrastruktuuri väljaehitamine
ja arendamine, Kõo vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus,
Pilistvere hooldekodu rekonstrueerimine, Suure-Jaani lasteaia ja vallamaja soojustamine ning Vastemõisa rahvamaja
saali soojustamine koos katuse vahetusega. See on väga
hea tulemus ja näitab, et projektid on hästi ette valmistatud
ja läbi mõeldud. Projektide ühine eesmärk on vähendada
eelarve igapäevaseid kulutusi küttele ja energiale. Saadud
kokkuhoidu võime kulutada sisuliseks tegevuseks. Samuti
soovime luua tingimused vee- ja kanalisatsiooni tarbimiseks
igale vallas elavale perele ning tööstusalal luua uusi töökohti.
Lisaks suurematele esitatud projektidele on saadud toetust
väga paljudele kultuuri-, hariduse-, noorsootöö- ja spordiprojektidele. Võhmas kestab koolimaja projekteerimine, millega
ollakse graafikus.
Korda läks ka meie heliloojate Kappidele pühendatud
Suure-Jaani Muusikafestival, mis toimus juba 21. korda.
Seekordne festival tõi kohale rohkem rahvast kui kunagi
varem, pakkudes põnevaid elamusi valla erinevates kontserdipaikades. Üle Eestimaa toimub hulgaliselt muusikafestivale, meie festival on aga nii tugevate juurte, kogenud ja
energilise meeskonnaga, et ei saa rääkida selle hääbumisest
või huvi raugemisest. Seekord võime tänusõnad ütelda lisaks
korraldajatele ka ilmataadile – kes andis ilusa ilma – ja maakonnalehele Sakala, mis kajastas pidevalt meie ettevõtmisi ja
hoidis maakonna elanikke festivalil toimuvaga kursis.
Festivali raames oleme leidnud palju erinevaid toetajaid ja
sõpru, kes on aidanud meie õnnestumistele kaasa. Näiteks on
juba mitmendat aastat festivali külastanud Saksa suursaadik.
Pidev on olnud koostöö Eesti muusika- ja teatriakadeemia
õppejõududega. Samuti Peterburi riikliku konservatooriumiga, eesotsas rektor Aleksei Vassiljeviga.
Väga nauditav oli festivali raames korraldatud esimene
valla laulu- ja tantsupidu, kus lühikese ajaga oli suudetud
ühte sammu astuma panna kogu suure valla kollektiivid.
Eriline tänu kontserdi lavastajale Merilin Metsatsirgile. See
oli tõeliselt õnnestunud pidu.
Põnevusega oodatakse Suure-Jaani tervisekoja valmimist
ja avamist. Ehitustegevus käib, otsime juhatajat ja seejärel
töötajaid. Ees ootab esmatasandi tervisekeskuse käivitamine,
mis peab kaasa aitama perearstide, koduõenduse ja füsioteraapia teenuse kättesaadavuse parandamisele kogu vallas.
Vähem tähtis ei ole ühise arengukava tegemine järgmisteks
aastateks. Iga inimene on meile tähtis
– olgu noor või vana. Samuti iga piirkond on oluline. Ühine arengukava
on ühiste kokkulepete saavutamine
tuleviku jaoks ja selle alusel peab
vallavalitsus oma tööd tegema.
Olgem siis aktiivsed! Osalegem
aruteludes, tehkem omad ettepanekud meie valla ühise tuleviku tarvis!
Ilusat suve!
Tõnu Aavasalu
vallavanem

Lagunenud kinnistud

Viimasel Põhja-Sakala valla külade ümarlaua koosolekul
Suure-Jaanis ja ka valla arengukava koostamise visioonikonverentsil Olustveres tõstatus taas teemana lagunenud hooned.
Aja jooksul on kasutuseta kinnistud muutunud ohtlikuks –
lagunenud kaevud ilma kaanteta, hooned varisemisohtlikud
või kokku langenud ja kinnistud korrastamata.
Selline olukord teeb tuska nii naabritele kui ka meilt läbisõitvatele inimestele või meie külalistele.
Kutsun külaseltse ja kogukondi üles
oma piirkondades märkama räämas
ja lagunenud hooneid ning neist teada
andma e-posti aadressil info@pohjasakala.ee koos asukoha aadressiga.
Proovime koos mõjutada omanikke
muutma oma kinnistud turvalisemaks
ja kaunimaks. See oleks meie kõigi
poolt tore kingitus Eestile tema 100.
sünnipäeva aastal.
Kaunist suve!
Kalevi Kaur
majandus- ja rahandusosakonna juhataja
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Saame tuttavaks

Siim Avi, Põhja-Sakala vallavolikogu liige, revisjonikomisjoni esimees
Leili Kuusk (L.K): Kus on
Sinu juured?
Siim Avi (S.A): Ütleme,
et Tartumaal, aga kui vaadata pikemaajalist distantsi, siis
emapoolsed on pärit endisest
Petseri maakonnast, kus aegajalt käin oma esivanemate
haudu vaatamas. Seoses sellega, et hauad jäävad teisele
poole piiri, siis Eesti riik on
alati hüvitanud viisa. Suguvõsa on kolmekeelne: eesti, setu
ja vene keelne – nagu piirialadel ikka. Olgugi, et matustel
on sageli kuulda kolme keelt,
saavad kõik üksteisest aru.
L.K: Milline oli kooliaeg ja
millised olid lapsepõlves
Sinu hobid ning tegemised?
S.A: Kooliaeg oli huvitav
– omaette ekstreemne nagu
90. aastatel ikka. Käisin Tartu
kunstigümnaasiumis (Tartu
14. Keskkool). Elu oli põnev,
aga samas toimus olelusvõitlus. Kas tänapäeval keegi kujutab ette olla näiteks 9. klassis, kus 15 inimest jääb istuma
ja üle 20 inimese saab veerandiks ühe kahe? Koolis, kus
aastatel 1982–1986 sündinutest tean kuskil 20 inimest, kes
on vanglast läbi käinud, ning
mille 300 meetri raadiuses tegutses kolm lõbumaja. Samuti
käis koolis kuulus Seksi-Kristi. Loomulikult oli ka tublisid
inimesi, kes on jõudnud oma
eriala tippu.
Kogu aeg juhtus koolis
midagi. Huvitav on mainida
enda nn kurikuulsa klassi esimest käskkirja, et kolmandas
klassis klassivend koos sõpradega jõid viina ja kiirabi tuli,
kuna ühele 4. klassi õpilasele
oli vaja teha maoloputus. Viimane käskkiri oli, kui klassivend koos mõttekaaslasega
häkkis sisse hot.ee infosüsteemidesse. Aasta oli siis 2000.
Ehk jõuti oma vempudega
21. sajandisse. See oli aeg, kus
kõik oli võimalik ning kus juhtus kõike.
Mul endal oli üheksanda
klassi esimese veerandi seisuga kümme kolme ja üks
kaks. Ütlesin kõigile, et kolme
aasta pärast saan ükskõik mis
erialale tasuta kohale sisse. Ja
olingi pingereas teisel kohal!
Tasuta koha lävend oli tollal
õigusteaduskonnas riigieksamitega 92 punkti sajast. Ma
ei mõista neid inimesi, kes
räägivad eliitkoolidest kui võ-

luaiast, kus kasvavad kuldsed
õunapuud ning edu on tulevikus garanteeritud. Inimesel
peab olema iseloomu ja tahet.
Tartu Kunstigümnaasiumis
sai õpitud, kuidas keerulistes seisudes hakkama saada,
iseenda eest seista ja kuidas
erinevate inimestega suhelda,
aga samas iseendaks jääda.
Treffneris ja Gustav Adolfis
neid asju ei ole võimalik õppida. Eks minu enda edu valem
oli see, et suhtlesin kõigiga,
aga sidusin end vähestega –
jäin iseendaks, mis võimaldas
elu osas enda nägemust ellu
viia – mitte kellegi teise nägemust. Lemmikõppeained olid
ajalugu ja geograafia.
Hobiks oli jalgpall. Ümbruskonnas oli populaarsemaks kohaks Sepa tänava
staadion, kus 50–60 inimest
käisid hommikust õhtuni
jalgpalli mängimas ning mööda Eestit tollal Tartu parimat
jalgpalli meeskonda, Tartu
Merkuuri fännamas.
Samuti käisin Tartu II
muusikakoolis klaverit õppimas.
L.K: Mis edasi sai?
S.A: Edasi läksin Tartu
Karlova gümnaasiumisse. Elu
oli harjumatult rahulikum
ning ülikooli valikul olin erilises seisus. Võisin ükskõik
mida õppima minna, kuid läbi
pika kaalumise langes valik
õigusteaduskonna
kasuks.
Mis sai ka ära lõpetatud.
Peale seda sattusin juhuste
tahtel Piirissaare töökuulutusele, kus otsiti vallavanemat.
Helistasin ning kutsuti kandideerima ja valitigi. Vallavanema töö kõrvalt tegelesin
ka mõnede õigusasjadega, et
eriala ära ei ununeks. Juristina oli tollal statistiliselt kõige
ilusam seeria (autorina ja perekonnaasjades variautorina)
12–14 kohtuasja võitmine või
vähemalt kompromissi saavutamine. Edu õnnestus saavutada ka kõige keerukamates
olukordades. Elu oli saare peal
huvitav.
L.K: Kuidas meie kanti –
täpsemalt Kõpu kanti – sattusid?
S.A: Peale Piirissaart hakati mind kutsuma erinevatele vallavanema valimistele.
Eks kui ära räägiti, siis ikka
tuli minna. Ise põhimõtte pärast omaalgatuslikult taolistes

valikutes muidu ei osaleks.
Suur au, kui kutsutakse. Konkursil osavõtt ei tähendanud,
et oleksin osutunud valituks,
aga põnev oli Eestimaad näha.
Näiteks käisid hiidlased peale,
et osaleksin Hiiu vallavanema
konkursil. Aga on kohti, kuhu
ma kutse peale osalema ei läinud, sest igas pulmas ei saa ka
peigmees olla. Kõpus samamoodi: keegi leidis mu üles ja
meelitas osalema, et volikogul
oleks võimalikult parim valik
kogemustega inimeste osas.
Volikogu leidis, et minu profiil ja renomee sobib nende
nägemusega ja nii ma osutusin valituks.
L.K: Mis tööd praegu teed?
S.A: Hetkel puhkan ja tegelen niivõrd kuivõrd ettevõtlusega. Viimased pool aastat
täitsin oma ammuse unistuse
ning olin tähtajalise lepinguga
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse
õpetaja ametis Tabasalu ühisgümnaasiumis. Nädalas käis
mul läbi ligi 270 last ning eks
rohkem oli laste kantseldamist kui teadmiste õpetamist.
Aga peamine, et puhkasin välja oma vanast ametist.
L.K: Milline Viljandimaa
Sinule – kaugemalt tulijale
– paistab?
S.A: Võrreldes Tartumaaga intiimsem. Rahvastik ka
väiksem. Kõik teavad kõiki
ning kui Viljandi linnas käisin
tööasju ajamas, siis kohe Kõpus teati, et mis ametiasutuse
ees mu auto passis.
L.K: Volikogu liige oled Sa
varem ka olnud?
S.A: Ei ole olnud, kuna
olen leidnud, et volikogu liikme töö on kohalikele, mitte leegionärile. Vallavalitsus
peab asju ajama peaga, volikogu südamega. Kohalikel
on alati süda paigas. Aga olles
ühinemislepingu sõlminud
Kõpu valla esindajana, oli
vastutustundetu jalga lasta.
Kõpu piirkonna tuleviku osas
südant valutades otsustasin
kandideerida ja vaadata, et
kas ühinemislepinguga kõik
lubadused ka täidetakse, et
nelja aasta pärast saaks öelda,
et ei istunud istungitel asjata
ning ühinemisleping pole järjekordne paber, mis kannatas
kõike.
L.K: Kuidas olid rahul oma
tulemusega, said 67 häält –
tuli see üllatusena?

S.A: Eks vallavanema positsioon garanteerib mingi soliidse häältesaagi, aga lootsin
5 häält vähem saada. Sest Kõo
inimesel on Kõpus hääli sama
raske saada kui Kõpu inimesel Kõost. Eesmärk oli saada
nii vähe kui võimalik ja nii
palju kui vajalik. Kõpu häälteressurss on ligi 300 inimest.
Hääled peavad jagunema nii
võimalikult optimaalselt, et
Kõpu saaks võimalikult suure esindatuse volikokku. Kui
keegi saab palju hääli, siis
kellegi teise Kõpu kandidaadi
arvelt, mistõttu kokkuvõttes
Kõpu kaotab. Positiivne üllatus on see, et kolmele SuureJaani inimesele olen kah korda läinud.
L.K: Oled revisjonikomisjoni esimees. Mis on need
valdkonnad, kus tunned
end kõige tugevamalt ja kas
on ka valdkondi, kus jätaksid otsuste tegemise hea
meelega teistele?
S.A: Eks arvud ja raamatupidamise jätaks Kaiti Vindi
õlule. Kuna mind pole nii põhjalikult koolitatud ja igapäevaselt ei tegele ka raamatupidamisega. Aga õigusvaldkonnas
ei tahaks samuti kasutada
sõna „kõige tugevamalt“. Õigusteaduses pead olema äärmiselt kriitiline enda ja teiste
töö suhtes – kui oled enesekindel, siis taoline enesekindlus saab karistatud. Mäletan
ülikooli: mida parem tuju
peale eksamit, seda kehvem
tulemus; mida kehvem tunne,
seda parem tulemus.
L.K: Mis on hetkel kõige
suurem probleem meie vallas?
S.A: Makrotasandil näen
investeeringutest tingituna
suurenenud võlakoormust.
Mikrotasandil kahjuks jääb
leheruumi ebapiisavaks. Loomulikult rahvastiku vähenemine, mis väljaspool Tallinna
ja Tartut on üleüldisemaks
probleemiks.
L.K: Mis on nelja aasta pärast saanud teenuskeskustest?
S.A: Loodan, et on alles ja
inimesed kasutavad. Teenuskeskuste kadumine suurendab ääremaastumist ja Kõpu
jaoks oleks see suur tagasilöök, arvestades kaugust Suure-Jaanist.

L.K: Mis teeb Eesti tasemel
muret?
S.A: Madal sündimus ja
rahvastiku vähenemine. Samuti see, et Eesti pole 20 aastat järjest eksportiv maa (viimane kord, kui eksport ületas
impordi, oli vist 1998. a). Samuti liigne sõltuvus eurotoetustes, mis on omamoodi
majandusharuks kujunenud.
Milleks pingutada, kui saab
ka raha kerjates ja almustest
elades.
L.K: Mis teeb maailmas muret?
S.A: Neid muresid on palju: keskkonnaprobleemidest
(kliimasoojenemine ja prügi
kogunemine) kuni terrorismini. Samuti, kuidas on võimalik
maailma rahvastikul end ära
toita ja majandada, arvestades
maa ressursside piiratust. Ei
oska midagi esile tõsta.
L.K: Milline on Sinu jaoks
Põhja-Sakala valla nägu?
Millised märgid PõhjaSakala vallaga seonduvad?
S.A: Ei taha Kõo ja Võhma
inimesi solvata, aga Soomaa
rahvuspark on see, mida teatakse väljaspool Eesti piire ja
mis moodustab märkimisväärse osa valla pindalast.
Samuti Lõhavere ja Lembitu,
millel on oma roll Eesti ajaloos. Eks Soomaa ole minu
arvates see, mis on selle näo ja
kohaliku vaimu loonud.
L.K: Mis Sulle rõõmu teeb?
S.A: Suvi ja hetkel käimasolev jalgpalli MM.
L.K: Mida juurde õpiksid?
S.A: Keeruline vastata,
kõike, mis teeksid minust parema inimese ja millest mul

FOTO: Erakogust

oleks kasu. Ei oska midagi
eraldi välja tuua.
L.K: Millised on Sinu suhted teatri, kino, raamatutega? Eelistad mõnda teatrit?
Mida lavastustest otsid?
S.A: Eks teatris, kinos käin
ja raamatuid ka loen. Tartlasena on harjumus Vanemuises käia. Viimane etendus oli
„Mees kes teadis ussisõnu“.
Aga huvitav kogemus oli
Londonis käia vaatamas parimat 1991. a Oscari võitjast
meespeaosatäitjat
Jeremy
Ironsit (kunagi 80. aastatel
Ugalaski repertuaaris olnud
etendus Eugene O’Neill „Pikk
päevatee kaob öösse“). Irooniliselt: pilet oli Londonis
sama kallis, kui eelmisel suvel
etendusel „Lembitu – kuningas ilma kuningriigita“. Oleme
jõudnud heaoluühiskonda,
kui hinnatase on sama suurlinnaga. Põhiliselt emotsiooni, inspiratsiooni ja mõtteainet olen otsinud.
L.K: On Sul mingeid hobisid?
S.A: Käin jooksmas ja teen
muud sporti. Samuti mälumängu mängimas. Füüsilise
spordi osas harrastajana –
eesmärk ei ole midagi saavutada, vaid millegi taseme
hoidmine.
L.K: Kus on meie vald nelja
aasta pärast?
S.A: Loodan, et täitunud
on need ideaalid, mis on ühinemislepingus kirjas. Naiivselt, et rahvastik hakkaks
suurenema nelja aasta pärast.
Tööd tehakse kellegi jaoks
ikkagi?
Küsis
LEILI KUUSK

Kõik on oodatud kaasa mõtlema valla uue arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel
Põhja-Sakala vald on alustanud arengukava ja eelarvestrateegia koostamist perioodiks
2019–2025 eesmärgiga tagada
järgnevatel aastatel erinevate
valdkondade tasakaalustatud
ja jätkusuutlik areng. Võrreldes varasemaga on uudne see,
et arengukava ja eelarvestrateegia koondatakse üheks dokumendiks.
Arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks on moodustatud viis valdkondlikku

töörühma ning juhtrühm,
kes vastutab kogu koostamise protsessi eest. Töörühmad
kaasavad ja arvestavad erinevate huvirühmade ning oma
valdkonna spetsialistide ja
teiste huvitatud isikute ettepanekutega. Töörühmade juhtide kontaktid:
•
maa, keskkond, eelarve ja majandus – Kalevi Kaur
(kalevi.kaur@pohja-sakala.ee)
•
haridus,
kultuur,
noorsootöö ja sport – Liivi

Lindemann (liivi.lindemann@
pohja-sakala.ee)
•
sotsiaal- ja tervishoid
– Eveli Lilleoja (eveli.lilleoja@
pohja-sakala.ee)
•
valla juhtimine –
Tõnu Aavasalu (tonu.aavasalu@pohja-sakala.ee)
•
eelarvestrateegia –
Elle Tints (elle.tints@pohjasakala.ee)
•
juhtrühm – Tiiu
Umal (tiiu.umal@pohja-sakala.ee)

Hiljuti korraldatud veebiküsitlusega soovisime saada
võimalikult laialdase ülevaate
lahendamist vajavatest probleemidest ja sellest, mida valla
arengu kavandamisel oluliseks
peetakse. Suur tänu neile 217
inimesele, kes leidsid aega
oma arvamuse avaldamiseks ja
ettepanekute tegemiseks. Laekunud ettepanekuid analüüsivad arengukava valdkondlikud
töörühmad. Kui on tegemist
jooksvate probleemidega, siis

need suunatakse lahendamiseks valla spetsialistidele. Kokkuvõte küsitluse tulemusest
on avaldatud valla kodulehel.
Kirjalikud
ettepanekud
arengukavasse on esitanud
MTÜ Kodupaik Metsküla,
ühise ettepaneku on esitanud
Vastemõisa lasteaed, õppekoht, raamatukogu, rahvamaja
ja küla.
Ees ootavad arengukava
ja eelarvestrateegia arutelud
volikogu valdkondlikes komis-

jonides ja volikogus ning avalikud arutelud piirkondades,
mille raames saab veel ettepanekuid esitada.
Kõik on oodatud kaasa
mõtlema valla
uue arengukava
ja eelarvestrateegia koostamisel!
Tiiu Umal

arendus- ja hankespetsialist
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Õpilased korrastasid Suure-Jaani staadionit
Õppeaasta lõpul korrastasid Suure-Jaani kooli
ja Suure-Jaani gümnaasiumi õpilased staadionit.
Idee eestvedajaks sai keemiaõpetaja Tauno Tilk, kes
tegi ettepaneku korrastada
staadionil vahendid, mida
on võimalik omal jõul parandada. Majandusjuhataja
Claid Ješov tegi arvutused
võimaliku värvikulu osas
ning
tehnoloogiaõpetaja
Roman Aver toetas meid
liivapaberiga.
Vihmane
hommik ei soosinud värvimist, selles osas aitas Anne
Raid, kes hankis vajalikud
riidetarvikud, et värvitavaid
objekte kuivatada. Heldur
Kraaner ja Aare Teemus
seisid selle eest, et vajalikud
töövahendid oleksid kättesaadavad.

Seoses filmivõtetega on alates 2. juulist
Olustvere bussipeatuse ootepaviljon ajutiselt
teisaldatud.
Viimane võttepäev seoses bussipeatusega on
1. augustil, pärast mida paigaldatakse paviljon
endisesse kohta tagasi.
Tegu on tõsielul põhineva mängufilmiga “Maria lapsed”,
mille pöördelised sündmused toimuvad 1920. aastatel
Maria Akerblomi juhitud kristlikus ususektis. Film on
Soome-Eesti koostööprojekt ning on toetatud nii Eesti
kui ka Soome Filmi Instituutide poolt.

FOTO: Erakogust

Päeva tulemusena valmisid tribüüni pingid, materjaliga teotas meid Combimill Sakala OÜ. Värviti
ronimisredelid ja staadioni

piirded. Mõlema kaugushüppe kasti juures on nüüd
pink, värvitud on ka lipuvarras. Värvidega toetas
meid Põhja-Sakala vald.

Täname kõiki, kes said
korrastustöödes kaasa aidata!

Evald Sepp

Filmi režissöör on rahvusvaheliselt tunnustatud
kaasaegse käekirjaga naisrežissöör Zaida Bergroth.
Stsenaristid on Anna Viitala ning Jan Forsström.
Ajaloolise tegelase lugu tuuakse vaatajate ette trillerlikus
võtmes ja filmis löövad kaasa mitmed tuntud Eesti ja
Soome näitlejad.

Kirivere Kool

kuulutab välja konkursi järgmiste
ametikohtade täitmiseks:

õppealajuhataja

•
(1,0 ametikohta koolis ja lasteaias);

logopeed-eripedagoog

•
(0,5 ametikohta koolis ja lasteaias).

Tööle asumise aeg: 21. august 2018
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, erialast haridust tõendavate dokumentide
koopiad) palume esitada 13. augustiks digiallkirjastatult
e-posti aadressil direktor@koo.ee.
Lisainfo direktor Heilika Ressarilt (e-post: direktor@koo.ee)

Olustvere Põhikool
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

Telli korstnapühkija varakult
Igal aastal saab paarsada tulekahju alguse suitsulõõris süttinud tahmast. Kõik taolised põlengud on
võimalik ära hoida korstnate ja küttekehade regulaarse puhastamise ja hooldamisega.
Teavet korstnapühkija tellimise kohta saab küsida päästeala infotelefonilt 1524. Korstnapühkijate
kontakte on võimalik leida ka lehelt www.korsten.ee

Viljandimaa korstnapühkijate kontaktid:

Kõpu Põhikool
võtab alates 27. augustist 2018
konkursi korras tööle
kvalifikatsiooninõuetele vastava

vene keele õpetaja (9 ainetundi);
• arvutiõpetuse õpetaja (4 ainetundi);
• tugiõpetaja/abiõpetaja

•

(üks-ühele õpe) – 5. klassi õpilasele.
Avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust
tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 6. augustiks
2018 aadressil Kõpu Põhikool, Suure-Kõpu mõis, 71201 Viljandimaa või digiallkirjastatult kopupohikool@gmail.com.
Lisainfo tel 439 6666.

Nimi
Toomas Henk
Ahti Henn
Guldar Järve
Tõnis Ojamäe
Rein Rebane
Raul Ront
Henno Sarv
Valbo Tähiste

Kutsetunnistus
119687, tase 4
126632, tase 3
119689, tase 4
106396, tase 3
103907, tase 3
085842, tase 4
108339, tase 3
085834, tase 5

Telefon
518 8027
433 3990, 5348 1872
5668 6312
5557 2076
5190 4140
5819 7703
511 2511
433 3990, 5342 9094

e-post
toomashenk@hot.ee
ahti.henn@gmail.com
guldar.jarve@gmail.com
mulgikorsten@gmail.com
info@renore.ee
raul1966@hot.ee
henno.sarv@gmail.com
valbo.tahiste@gmail.com

Ahju, kamina/pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise teenust võib osutada korstnapühkija
kutsetunnistusega isik:
• üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises: tase 3, 4 ja 5
• mujal, sh korterelamus: tase 4 ja 5
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Suure-Jaani gümnaasiumi 70. lend

1. rida (vasakult): Kevin Aas, Erik Tõnisalu, Kevin Ervald, Ramon Raude, Merli Mäevälja. 2. rida: Kristiina Sarapuu, Merit
Vaidem, Kedry Hannus, Kristel Kuldvere, Regiina Vendla, Marie-Annabel Reiner, Gerthrud Tints, Greete Soha, Reti Tors.
3. rida: Rain Köstner, Sandri Land, Mehis Vungi, Joel Perlov, Marek Kütt, Joonas Simuste, Timo Siim, Karl- Erik Korell, Jaan
Kaur Kotsur. Klassijuhataja: Roman Aver.
FOTO: Erakogust

Kirjeldus: kus näeme oma klassikaaslasi tulevikus?

Kevin Aas – politseinik, sporditreener, kardetuim
stand-up koomik, kes on oma armastuse otsinguil.
Erik Tõnisalu – Eesti patrioot, treeneri pisikuga kaitseväe nooremohvitser, kes käib oma rada.
Kevin Ervald – kõrgelt haritud ja tunnustatud kirurg,
kes on armastav perepea kahele pisipõnnile.
Ramon Raude – ärimees või ehitaja? Kumbki pole
välistatud, taipoks on endiselt teemas.
Merli Mäevälja – muusikaõpetaja, peaaegu sama hea
kui Riina Mankin. Tuntud muusikalistaar ning õnnelik
pereema.
Kristiina Sarapuu – elu nautiv koeraarmastajast klubiomanik, kes leiab töö kõrvalt aega ka oma rikka mehe
jaoks.
Merit Vaidem – alati särav kahe lapse ema ja abikaasa,
teenindusvaldkonnas tegutsev hotelliadministraator, kelle
näolt ei puudu kunagi naeratus.
Kedry Hannus – õnnelikus suhtes pereema, kes omab
enda fotostuudiot ning on Eesti tuntuim fotograaf.
Kristel Kuldvere –kaksikute ema, kes omab enda ilusalongi, meigihull, Eesti edukaim blogija.
Regiina Vendla – edukas, kindla käega juuksur ja kosmeetik, kes ka kõige veekartlikuma inimese ujuma paneb.
Marie-Annabel Reiner – kolmekordne olümpia kuldmedalist, hobusefarmi omanik, treener, ustav ja hooliv ema
kümnele hobusepoisile.
Gerthrud Tints – inglise keele õpetajast tõlk, tegutsev
muusikaprodutsent Põhja-Koreas.

Greete Soha – õnnelikus abielus, mitme lapse ema, kes
on hooliv ja kelle missiooniks on aidata abivajajaid.
Reti Tors – naine, kes ei karda midagi. Huvijuht, näitleja, poliitik, kondiiter, maaler, kui vaja juhib rekkat, Eesti
järgmine naispresident.
Rain Köstner – kõikide katkiste arvutite võlur, kellele
meeldib omaette nokitseda. Kellele vajadusel tulevad kasuks tugevad teadmised reaalainetes.
Sandri Land – ehtne maamees, kes ei karda käsi mustaks teha. Ülikooli professor, kelle suurimaks kireks on arvutid.
Mehis Vungi – tulevane maanteede vallutaja, rekkajuht. Armastab lõhkuda ja remontida. Vabal ajal on kõva
käpp males.
Joel Perlov – varjatud annetega tarkur, tuntud teadlane, matemaatik. Täielik pereinimene, kelle karmi kesta all
on soe süda.
Marek Kütt – edukas psühholoog, kes pooldab tervislikku elustiili ning lisaks sellele on eeskujuks oma järeltulijatele.
Joonas Simuste – jalgpallitreener, suure südamega
suure pere isa, kelle lastest saab kokku panna terve jalgpallimeeskonna.
Timo Siim – Weekend festivali pea-DJ, kes vanuses 30
tuleb kapist välja pinksireket käes. Tubli võrkpallur.
Karl-Korell – lobamokk, kelle vaieldamatuks kireks on
võrkpall. Tõsielusarja “Maamees otsib naist” osavõtja.
Jaan Kaur Kotsur – tüüpiline poliitik, kes on pälvinud
aasta soengu tiitli ja kes räägib musta valgeks.

Kooliaasta Kõpu
koolis
Lõppenud kooliaasta oli Kõpu kooliperele lisaks õppetööle
täis erinevaid tegevusi ja ettevõtmisi. Lisaks traditsioonilistele üritustele toimus möödunud õppeaastal kogu koolipere
kaasav KIK projekt, mille raames käisid kõik klassid Tartu
loodusmuuseumis erinevates õppeprogrammides, projektist
sai osa ka lasteaed, kes käis EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses
õppeprogrammis „Kalad ja veetaimed“. Sel õppeaastal käidi teatris nii maakonnas kui ka kaugemal: II–III kooliastme
noortega käidi vaatamas Ugala etendust „Vai-vai Vargamäe“,
algklassid käisid Pärnus vaatamas etendust „Operatsioon
Kintsutükk“ ja Viljandis etendust „Lumekuninganna“, lisaks
külastas kooli Teatribuss etendusega „Saladuste puu“ ning
lasteaias käis korduvalt Ervin Lillepea teater. Koolis toimusid
ka erinevad õpitoad ja koolitused, näiteks Töötukassa korraldatud Tööturuõpituba, Sotsiaalkindlustusameti esindaja loeng
Lasteabi telefoni teemal, Pärandivaderite raames Riina Alatalu
loeng „Elust mõisas“, algklassidele toimus Päästeameti poolt
veeohutuskoolitus ja piirkonna noorsoopolitseinik pidas loenguid erinevatel aktuaalsetel teemadel. Õpilased käisid esindamas kooli maakonnas erinevatel üritustel, näiteks „Paalalinna
põnevik“, 3. klasside loovpäev, täringumäng „Raamatutes
peitub tarkus“, luulevõistlus ja Kultuurikonksuke. Meie kooli
9. klass osales sel kevadel PISA testis. Aprillis toimus koolis
KOV Viljandi koostöögrupi ühisürituse „100 kostüümi Eesti
Vabariigile“ raames lõpuüritus kõigile osalenud noortele, kus
esinesid Daniel Levi ja Lõõtsavägilased.
Kooliaasta lõpetuseks täname kõiki lapsevanemaid ja aktiivseid kogukonnaliikmeid, kes koolis toimunud üritustest
osa võtsid ning oma nõu ja jõuga abiks olid.
Täname ka kõiki tublisid õppureid, kes selle õppeaasta
jooksul on olnud heaks eeskujuks oma suurepäraste õpitulemustega.

Tunnistusel aastahinded ainult „5“
1. Laura Jaansoo			1. klass
2. Esmo Joa			1. klass
3. Mette Miia Siil			1. klass
4. Ketter Toit			1. klass
5. Mirtel Toom			1. klass
6. Kristina Vähi			1. klass
7. Henri Aasa			2. klass
8. Nette-Ly Männigo		2. klass
9. Caritha Raidsalu		3. klass
10. Kairi Nurk			4. klass
11. Lene Ly Siil			4. klass
12. Kertu Kändla			5. klass
13. Bianca Laur			5. klass
14. Carmen Männigo		7. klass
15. Paula Statsenko		8. klass
16. Lisethe Raidsalu		9. klass

Tunnistusel aastahinded „4“ ja „5“
1. Frank Helve			1. klass
2. Rando Imala			1. klass
3. Kaur Kalda			1. klass
4. Grete-Liis Peets		1. klass
5. Christofer Abram		2. klass
6. Artur Jakobson		2. klass
7. Dajana Sebel Kuropatkina		2. klass
8. Lisete Lindorg			2. klass
9. Joosep Pääbus			3. klass
10. Marjanne Suban 		3. klass
11. Erki Ekbaum			4. klass
12. Anna Mia Sepper		4. klass
13. Kätriin Kink 			4. klass
14. Markus Maidre		5. klass
15. Karola Röand 		5. klass
16. Gunnar Väli			6. klass
17. Tauri Reinike			6. klass
18. Neeme Reiman		6. klass
19. Rando Hion			7. klass
20. Taaniel Kuill 			7. klass
21. Sten Toom 			7. klass
22. Lauri Vaine 			7. klass
23. Miko Põder			8. klass
24. Esta Riis			8. klass
25. Sandra Aasa			9. klass
26. Ragnar Piirimägi		9. klass
27. Helina Tuudelepp		9. klass

Linda Soots

Kõpu põhikooli direktor
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Õnnitleme lõpetajaid!
Gümnaasiumi
lõpetasid
Suure-Jaani
Gümnaasium

Kevin Ervald
Kedry Hannus
Karl-Erik Korell
Jaan Kaur Kotsur
Kristel Kuldvere
Rain Köstner
Marek Kütt
Sandri Land
Merli Mäevälja
Joel Perlov
Ramon Raude
Marie-Annabel Reiner
Kristiina Sarapuu
Timo Siim
Joonas Simuste
Greete Soha
Gerthrud Tints
Reti Tors
Erik Tõnisalu
Merit Vaidem
Regiina Vendla
Mehis Vungi

Suure-Jaani Kool

Karen Aasa
Ergo Adams
Kristen Hendrikson
Andry Hendrikson
Hanna Hindriks
Tener Kabanen
Kelly Kundla
Kertu Käärik
Triin Lüll
Ove Oppe
Lota Otsus – kiitusega
Rasmus Reinaru
Helena Ritson
Kristjan Rungi
Iiris Salm – kiitusega
Adele Türk
Ainar Vainaru
Kertu Vellemäe
Heilika Ventsel – kiitusega
Dorisanna Šohirev

Võhma Kool

Kõidama Lasteaed
Traksik

Kreete-Karmel Anderson
Eliise Einulo
Eleriin Mei
Ramon Selberg
Mia Maria Sepp
Tanel Sepp
Kermo Talviste
Aigar Vainaru

Kõpu lasteaed

Ramon Alas
Luule Jänes
Kermo Mätas
Kerli Nurk
Adeele Rosenberg
Kätrin Röand
Karoliina Vähi

Olustvere lasteaed
Piilu

Rihanna Ahosepp
Allar Arula
Mattias Jõesalu
Keira Kraner
Ekke-Taeva Pärenson
Ruuben Reinkubjas
Eerik Tsvetkov
Märtin Vaikla

Kimmo Kask
Gloria Liiver
Kaisa Lohu

Markus Aas
Egle Eiert
Kärt Hintsalu
Maxim Jegorov
Raivo Kasepõld
Jass Kiisler
Grete-Liis Kändma
Imre Kõli
Grete Lepp
Sven Lindau
Madis Moik
Kris Mozgovoi
Markus Oder
Jan Eric Väljaots
Ben Wüthrich

Tallinna Vaba
Waldorfkool

KÕRVEKÜLA
PÕHIKOOL

Karlos Aadu
Jaagup Murumägi
Mariliis Mäe
Rando Niine
Vladislav Semjonov
Kristofer Tammist
Tauri Vask

VILJANDI JAKOBSONI KOOL

Tääksi lasteaed
Täksikud

Nõo
Reaalgümnaasium

Pille Mai Berg-Jürgens
Rainer Valo

Põltsamaa
Ühisgümnaasium

Gert Sillaots

Tartu Tamme
Gümnaasium

Ines Safjanova

Viljandi Gümnaasium

Äli Agnes Järve – kuldmedal
Triin Orgusaar – hõbemedal
Stina Statsenko – kuldmedal
Liisa Toomingas – hõbemedal
Jakob Univer – kuldmedal
Liisa Kiis

PÕHIKOOLI
LÕPETASID
Kirivere Kool

Katriin Mumma
Martin Orgusaar
Kevin Rutus
Kimmo Sepp
Sandra Sootna

Kõpu Põhikool

Sandra Aasa
Ranno Krosmann
Karl Markkus Lehtla
Kaili Pernits
Ragnar Piirimägi
Margus Piirimägi
Lisethe Raidsalu – kiitusega
Oliver Toit
Helina Tuudelepp

Olustvere Põhikool

Martin Hirv
Ärbi Jürmann
Tauri Kiis
Kaisa Kipper
Kristel Kuldkepp
Paul Martin Künnapuu
Igor Nikitin
Tõru-Tõnn Parts
Barbara Roon
Dan-Denry Sarjas
Gerly Tamm
Mariann Tolmusk
Magnus Vaikla
Siim Viies
Maksim Volkov

Lota Tähemaa

Kardo Karu
Kert Keres
Sten-Markus Kosseson

Viljandi Kaare Kool

Heikko Alp
Armin Svarts – kiitusega

Viljandi Kesklinna Kool

Madli Klettenberg – kiitusega
Robert Espenberg
Jarmo Randmäe
Anete Tomson

Viljandi Paalalinna Kool

Kermo Henn
Helena Leiten
Andreas Konrad
Andre Roosipõld
Riko Uisk

VILJANDI TÄISKASVANUTE
GÜMNAASIUM

Kristi Kimmel
Francis Quentin Mäkinen
Jaagup Pääbus

Ämmuste Kool

Iloona Kipper

LASTEAIA
LÕPETASID
Kirivere Kooli lasteaed
Tähekild

Jaks Aleksander Arus
Ander Birnbaum
Maarja Martha Kapp
Kristjan Kommusaar
Annabel Kross
Keili Kähar
Kevin Andreas Küttis
Tõnis Nael
Rando Ruusväli
Jarmo Sule
Birgit Õunap

Sürgavere lasteaed
Vembu

Hanna-Liisa Kibe

Suure-Jaani lasteaed
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Kõpu kuldsed
tüdrukud
Sel aastal lõpetasid Viljandi gümnaasiumi kaks Kõpu
põhikooli vilistlast – Äli Agnes Järve ja Stina Statsenko.
Juba Kõpu koolis väga aktiivsed ja ettevõtlikud noored
jätkasid samas vaimus gümnaasiumis ning jõudsid nüüd
kuldse finišini, mõlemad lõpetasid gümnaasiumi kuldmedaliga. Uurisime tüdrukutelt, mis mõtted neil seoses
Kõpu, mineviku ja tulevikuga peas mõlguvad.
Mis on sinu eredam mälestus Kõpu kooli ajast?
Äli Agnes: Üht kindlat helgemat hetke meelde ei tule, aga
aeg-ajalt meenutan ikka neid bussisõite Kõpust Viljandisse judotrenni. See oli kindel aeg, mil ma sain lihtsalt istuda ja mõelda oma päeva üle järele või ajada mõnusat juttu oma vennaga.
Tunnen senini vahepeal puudust sellest, et mul on regulaarselt
olemas mingi hetk, kus ma saan korraks aja maha võtta, puhata koolipäevast, valmistuda trenniks ja veeta aega oma venna
Madisega, kellega mul gümnaasiumis õppides polnud enam
võimalik nii sageli kokku saada.
Stina: Kõige eredamaks mälestuseks jääb alati see, et Kõpu
koolis tunnevad kõik teineteist ja isegi õpetajad on kohati kui
sõbrad, suures linnakoolis sellist lähedust ei ole.
Miks valisid just selle õppesuuna gümnaasiumis?
Äli Agnes: Kõpu põhikooli lõpetades oli mul kindel siht
saada perearstiks ning selleks soovitati minna loodussuunda,
kuid tegelikult tundsin juba esimest korda Viljandi gümnaasiumi kodulehel suundadega tutvudes, et see on loodus, kuhu
tahan minna.
Stina: Valisin gümnaasiumis oma õppesuunaks võõrkeeled, sest põhikoolis õppides selgus, et mul on hea keelevaist
ning gümnaasiumis inglise keele edasiõpe tundus loogiline ja
sobiv valik.
Oled kolm aastat tegutsenud gümnaasiumi tõttu rohkem
Viljandis, kuid kindlasti oled kodukoha tegemistel silma
peal hoidnud. Kui jalutad praegu Kõpu tänavatel/külateedel, siis mis sulle Kõpus kõige hingelähedasem on? Mis tekib alati positiivse tunde?
Äli Agnes: Minu jaoks muudab südame alati soojaks koolipark. Kui kooli endaga seostuvad veel mõned ebameeldivad
mälestused, siis park on olnud minu jaoks alati mõnus helge
paik, kus väiksena mängida, mõnd salakohta külastada või niisama ilusat ümbrust nautida. Nüüdki vahel Kõpust koju kõndides teen pargis väikse auringi ja piilun, mis on muutunud.
Stina: Kõpu alevis jalutades naudin alati seda kodust tunnet, mis tekib, kui näed endale juba nii tuttavaid paiku ja meenuvad mälestused neist kohtadest. Positiivse tunde minus tekitavad Kõpu inimesed, eriti n-ö pilpaküla elanikud, kus ma
ise elan, sest teretame alati teinetest ning väikesele kohale
omaselt tunnevad inimesed teiste elude vastu huvi ning elavad
saavutustele kaasa, mis tekitab minus väga sooja tunde.
Mida kavatsed edasi teha?
Äli Agnes: Selge see, et ülikooli on minek. Sõelale on praeguseks jäänud arstiteadus, bioloogia ja veterinaarmeditsiin.
Hetkel aga tunnen, et vajan korralikku puhkust, et järele mõelda, mis mind kõige rohkem köidab.
Stina: Edasi on mul plaanis minna Tartusse õppima.
Mis sa arvad, kas ühel päeval toovad rajad su Kõppu tagasi
või on sul kindel plaan kuhugi mujale elama asuda?
Äli Agnes: Eluteed on ettearvamatud ja mulle ei meeldi väga pingsalt oma kauge tuleviku peale mõelda. Praeguse
seisuga on tõenäosus Kõppu elama asuda väiksem kui varem,
kuid mind jäävad Kõpuga alati siduma mu vanemad ja armas
kodutalu.
Stina: Kindlat plaani mul veel enda elukoha suhtes ei ole,
kuid isegi kui mina Kõppu elama ei asu, külastan seda kohta kindlasti päris tihti, sest siin elavad mulle armsad inimesed
ning leian, et see koht oleks mulle ideaalseks puhkusekohaks
oma vaikse olemisega.
Aitäh noortele, et leidsite aega küsimustele vastata. Soovime kogukonna poolt teile õnnestumisi ja sama ettevõtlikku
suhtumist edasistes valikutes!
Kadri Linder

Kõpu põhikooli õpetaja

TÄNU!
Vastemõisa lasteaed tänab
Joel Purgat liivakoormate eest!
Väikesed ja suured Päevalilled
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XXI SUURE-JAANI MUUSIKAFESTIVAL

Avakontsert. Mari-Liis Uibo ja Ralf Taal.

Anatoli Grindenko ja meeskoor Vanavene Laul Suure-Jaani
õigeusu kirikus.

EMTA lõpetajate galakontsert. Trummide taga on
jazzmuusika eriala magistriõppe lõpetaja KarlJuhan Laanesaar.

Olustvere viljaaidas on laval Laur Joamets,
Ivo Linna, Robert Linna ja Henno Kelp.

Päikesetõusukontserdi publik.

Tääksi vesiveski.
Svjata Vatra.

Liis Viira Energia talu teemajas.

RO Estonia ballett „Luikede järv” Suure-Jaani kooli aulas.
EMTA
ooperistuudio
etendus
„Teenijakäskijanna”
Olustvere
lossis.

Lõunatund Kristel Pappeliga, keda modereerib
Harry Liivrand.

Jaanijazz.
Jaak Sooäär
Kondase maja
saalis.

Suure-Kõpu mõisas soleeris Peterburi konservatooriumi rektor Aleksei Vassiljev.

Stig Rästa Olustvere leivakojas.

FOTOD: Jaanus Siim

Katrin Karisma lõunatunnis.
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I Mart Saare nimelise
pianistide konkursi
parimad on selgunud

Põhja-Sakala valla i laulu- ja tantsupidu

Põhja-Sakala valla eripreemia pälvinud Uljana Lvova.
FOTOD: Jaanus Siim

Suure-Jaani Muusikafestivali raames toimus I Mart Saare
nimeline pianistide konkurss. Mõõtu võeti kahes vanuseastmes:
noorem rühm – keskastme õpilased, vanem rühm – kõrgkooli
tudengid ja vanemad.
Chopini, Griegi, Debussy ja Skrjabini kõrval tuli konkursantidel
esitada ka Mart Saare klaveriloomingut, sh rahvaviisitöötlus.
Konkursi žürii töötas koosseis: esimees Aleksei Vassiljev
(Peterburi konservatooriumi rektor); liikmed: Age Juurikas,
Martti Raide ja Kadri Leivategija.
Parimad olid:
Nooremas vanuseastmes:
1. koht Sofia Khvichia
1. koht Tähe-Lee Liiv
2. koht Grete Eliise Kask
3. koht Uljana Lvova
Diplom Madis Aasalo
Eripreemia Mart Saare teose esitamise eest – Tähe-Lee Liiv
Põhja-Sakala valla eripreemia – Uljana Lvova
Vanemas vanuseastmes:
2. koht Kenny Salazar
3. koht Matleena Lauha
Põhja-Sakala valla eripreemia – Kenny Salazar
LEILI KUUSK

4. augustil kell 20
Suure-Jaani laululaval

58. Järvepidu.

Esinevad
ansamblid

Patune
Pool

MaMa
breiktantsugrupp Complete Crew,
tantsustuudio Flex ja Suure-Jaani
kultuurimaja isetegevuslased.

DJ Andy V. Keskööl ilutulestik
Pilet 10 eurot / 8 eurot
(kuni 18-aastased ja pensionärid)

Piletiostjate vahel
loositakse välja auhindu.
FOTOD Leili Kuusk
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Eelviimase sovhoosi-hiiu lahkumise puhul

Ants Linder Olustvere raudteejaamas.

Maarahvale on iidamast-aadamast
korda
läinud isikud, kes oma
füüsilise jõu poolest on
teistest üle. Võtkem või
müütiline
Kalevipoeg,
Linda, Suur Tõll, Piret,
Leiger, hilisemal ajal Lurich,
Hackenschmidt,
Aberg, Palusalu, Kotkas,
Baruto jt. Rahvas jälgib
huviga kaasaegseid rammumehe võistlusi ja teisi
kehalise ilu etteasteid.
Hiidudest-jõumeestest
pajatatakse suust-suhu lugusid, mis pika kordamise
peale võivad kujuneda lugulauludeks või lausa eeposteks.
Muistsed vägimehed
Suure-Jaani ja Pilistvere
kihelkonnas on jõumehi
ja -naisi olnud muistsel
ajal mitmeid. Näiteks Jaan
Kuldkepi kroonikas kirjeldatakse jõumees PeetriHansu, kes siinkandis
elanud 19. saj lõpul, väike
tutvustus temast käib nii:
/.../ Mudiste kõrts oli puust
ehitatud palgihoone. Kui
Peetri-Hans, kes kehvapoolne
mees olnud, kõrtsi tulnud ja
napsi tahtnud, siis teinud
ta mõnikord järgmise tüki:

tõstnud kõrtsi nurga üles
ja pistnud mõne külamehe
lähedal oleva hobuse saba
sinna alla. Hobuse peremees
tuleb kõrtsist välja, näeb
mis sündinud, hakkab kära
tegema. Kutsub teised mehed appi, katsuvad mitmekesi kõrtsinurka üles tõsta,
et hobuse saba selle alt päästa
– ei jõua kogunisti. Külamees
kirub, otsib süüdlast, keda
kerge leida, sest rahvas teab,
et ainult Peetri-Hans saab
niisuguse asjaga hakkama.
Hans kuulab hobuse peremehe sõimamist vagusi pealt,
ütleb viimaks rahulikult:
“Mis sa’nd nõnda kisendad.
Osta poole kopika eest viina,
eks ma lase jälle lahti.” Külamehel ei jää muud üle, kui
Hansule napsi osta. /.../
Vene soldatite salk oli Mudiste väljal laagris. Nad teinud
parajasti tuld. Peetri-Hans
tahtnud neid narrida, ta ajanud suure raudkivi müraka
kotti, võtnud koti selga ja
jooksnud väljaäärt mööda
lepavõsa varjus küürakil,
nagu püüaks end varjata, aga
parajasti nõnda, et soldatite
kätte ära paistab. Venelased vaadanud, et näe, seal
see suur varakoorem läheb.
Kohe karanud neli meest
ratsahobuste selga ja kihu

FOTO: Erakogust

tanud Hansu järele. Saavad
Hansu lähedale, Hans viskab
koti seljast maha, kotisuu
alaspidi, ise jookseb eemale.
Soldatid tulevad, katsuvad
neljakesi kotisuud ülespidi
pöörata, et vaadata, mis seal
sees on, aga ei jõua kotti liigutadagi. Viimaks lõiganud
üks neist mõõgaga koti katki,
näeb – sees ei ole muud midagi, kui üks suur raudkivi
mürakas. Sülitanud mehed ja
sõitnud tule äärde tagasi.
Kahekümnendatel olnud Navestis tüdrukuks
üks nais-simpson, SuureJaanist pärit Aliide Mihelis, kes jõu poolest ületas
kõik sealsed daamid. Oli
vaid üks mees, kellel sellest naisest jõud üle käis.
Tavalise külapoisi võttis Aliide sülle ja viristas
ümber oma telje ning võis
teha sada imet, ilma et
poiss midagi vastu oleks
teinud.
Kolmekümnendatel
tegutses Vastemõisas ja
Kõos hiidkasvu Johannes
Riimann, hüüdnimedega
Pikk-Juku ehk Villevere
Hirm. Kuueaastaselt oli ta
sama väljanägemisega kui
teised 15–16-aastased kül-

apoisid ja pandi seetõttu
juba aegsasti adrakured
pihku. 12-aastaselt pildus
ta üksi metsatöödel olles
palke rekke, mille kallal
teised kahekesi higistasid. Pärast leeri rändas
Pikk-Juku mitmel pool
taludes ringi kuni väeteenistuseni. Vene kroonu
oli temaga hädas, sest
218-sentimeetrisele soldatile ei leitud riideid selga
ega saapaid jalga. Eraelus
ei sobinud talle samuti ükski riideese, saapaid kandis ta numbriga 52. Muidu
heasüdamlik Pikk-Juku ei
norinud kunagi tüli, küll
aga lahutas kaklejaid. Kui
tüdrukud pealetükkivatest külapoistest jagu ei
saanud, siis lubati kaevata
Villevere Hirmule. Hiljem,
Viljandis elades, oli Juku
alaliseks kihlveo allikaks
sõrmekoogu
vedamine.
Teda ei suutnud keegi
võita. Samamoodi ei suudetud talle tuult alla teha
vägikaika vedamises ning
kui ta lasi ennast neljakäpakile, siis ei jõudnud
keegi teda külili lükata.
Kord lõi keegi kõrtsilistest
talle selja tagant taburetiga
pähe. Pikk-Juku kergitas
verist kulmu ja kordas
mitmel korral, et süüdlane
rahva seast välja tuleks.
Kui keegi ei liigutanud ennast, kargas Jukul hing täis
ja viskas terve kõrtsitäie
rahvast tänavale, peatudes
alles siis, kui nägi leti taga
kõrtsimehe
kohkunud
nägu. Ta suri üsna noorelt.
Heiki Raudla andmeil olid
ka ta õde, vend ja lapsed
pikad inimesed. (Sakala
kalender 2003)
Kui vaadata tänapäeva
noorsugu, kes peab lugu
vaid ekraani vedava pöidlamuskli treenimisest, siis
näib tulevik üsna must.
Rahva elujõu kohta kirjutab Jaan Kuldkepp prohvetliku ennustuse: Rahva
arvamise järele minevat inimeste sugu ikka nõrgemaks
ja nõrgemaks. Viimaks jäävat
inimesed nii väetiks, et mees
kukke ei jõua sabast kinni
pidada ja kaks meest peavad
kangidega kanamuna veeretama. (ülestähendus kirja
pandud möödunud sajandi
kolmekümnendatel).
Linder Ants
Nõukogude ajal oli igas
sovhoosis ja kolhoosis
oma jõumees. Üheks selliseks, kelle jõust ja viguritest seltskonnas räägiti,
oli hiljuti manala-meheks
saanud
Linder
Ants.
Olles surres 75-aastane,
tunti teda hästi Olustvere
sovhoosis, aga ka mujal,
näiteks Koksveres. Ants

oli isemoodi mees, kes elas
saatuse tahtel üksinda,
tegutses üksi ja oli oma
tempudega rahvale sagedaseks kõneaineks. Välimuselt oli ta üle keskmise
pikkusega, vintske ja sooniline, kõndides jalgu pisut
sissepoole hoidev, suured
käed lipendamas kõrval.
Kõige pentsikum oli tema
kuus sõrme ja varvast, naljakad peakatted ning kõikjal paljajalu kõndimine.
Lugusid tema Heraklesetöödest on palju, siin
mõned näited. Suur vaev
oli loomasööda mahalaadimine Olustvere Oru
suurfarmis, kus hiilgeajal (80-ndatel) oli üle 800
veise. Majanditesse veeti
odavat Venemaa söödajahu. Seda toodi Valgast suurte veoautodega. Ants oli
tavaliselt auto tühjendaja,
sest tol ajal kallutamist ega
ümbervalamist ei toimunud. 15 tonni jahu kühveldas ta maha paari tunniga. Töökojas lasi suurele
laadimiskühvlile kõrgendused peale keevitada,
et töö kiiremini edeneks
ega peaks tühja vehkima.
Vene kroonus oli selline
ütlemine: Võta rohkem ja
viska kaugemale, niikaua
kui labidatäis lendab,
puhkab soldat. Vahel, kui
Ants oli ringi sõitmas,
pandi jahu kühveldama
naised. Siis oldi hädas, neil
võttis sama töö kaks korda
rohkem aega. Jahuautode
juhid ütlesid ikka, et kus
see hull on, kutsuge ta
tööle. See oli Antsu enda
jutt. Kõik teavad, et sidruni söömine ja selle tegevuse pealtvaatamine võtab
suumahlad jooksma. Ants
oli kes-teab-kust ostnud
kotitäie defitsiitseid sidruneid, istus puhkpilli
etteaste ajal publikusse
esimesse ritta ning hakkas tsitruseid isukalt hävitama. Pillimehed näitasid
talle salaja rusikat. Valimispäeval tuli Ants komisjoni ette alati paar minutit enne töö lõppemist ja
valimispunkti sulgemist.
Tegemist oli Antsu poliitilise
manifestatsiooniga, kuna valimised olid
nõukogude propaganda
keskmes ja andmed tuli
keskusesse saata esimesel
võimalusel. Ühissaunas
võis Ants kausitäie vee
kerisele heites kõik mehed
lavalt alla saada, et siis
uhkes üksinduses leilimõnusid nautida. Teinekord
oli Antsul sauna tulles
transistorraadio „Ameerika Hääle“ peale seatud
ning täiest torust tuli tuttav
marss ja kommentaatori
hääl. Keegi kaebama ei läinud, muheleti ja pilgutati
vandeseltslaslikult silma.

Üks lugu meenub Antsu
lihunikutööst. Ta oli toona
täies elujõus neljakümneaastane mees ja tegi
seda tööd alati üksinda ja
öösiti. Miks just nii, seda
ei teatud öelda, hommikuks oli 10 siga tapetud
ja puhastatud ning Ants
pikemale jalgrattareisile
põrutanud. Õhtu eel sattusid kaks sovhoositöölist
sigala väikesesse improviseeritud tappamajja ja
kuna Antsu töö oli algamas, lepiti kokku, et tehakse väike eksperiment
ja võetakse aega, palju kulub ühel mehel seatapuks.
Kell pandi tööle, Ants äsas
surmava matsu, surus
konksu kärsa alla, lasi kere
tulisest veest läbi, siuhsäuh karv maha, kõht lõhki, soolikad välja ja sõrad
otsast. Kui kell kinni läks,
rippus rümp külmkambris
ja aega oli kulunud täpselt
viisteist minutit. Töö kiire ja korralik, ainus asi –
veri läks koos harjastega
rentslisse. Kõpu poolt
on siiakanti jõudnud üks
vastupidine rahvanaljand.
Peremees tahtnud siga
tappa ja mõelnud naabrid
appi kutsuda. Külla tulnud linna-väimees arvanud, et mis sa neist kutsud, ma saan selle tööga
üksi hakkama. Peremees
kahelnud, et kuidas sa siis
suskad? Noh, kargan aedikusse, suskan siit-sealt,
küll õhtuks saan ruigajal hinge välja! Selline oli
indigo-põlvkonna mehe
vastus.
Nõukogude aeg kulges
nii mõnelegi kärakapanemise tähe all. Antsu ja alkoholi suhe oli tavapärasest erinev. Ta ei olnud ei
õlle ega viina sõber, need
ei maitsenud talle. Kui
janu vaevas harva, siis eelistas ta magusaid likööre.
Aprilli alguses toimunud
Antsu matuselgi sündis kummalisi asju. Hea
sõnaga meenutasid teda
naabrinaine ja peresõber,
mälestati tema abivalmis
tegusid ja tuge lastele. Matusekõneleja kobas Antsu
kirstugi kergelt üle, et ega
seal tema lemmikut „Kännu Kukke“ ei juhtu olema.
Talitus oli südamlik ja harras, maki pealt kõlas Antsu lemmiku Kihnu Virve
laul.
Need olid tõestisündinud lood suure jõuga
meestest-naistest. Sovhoosi-hiidudest viimane tegutses teatavasti Lahmuse
sovhoosis, tema on naissoost.
Ajakirjanik KUKK
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Raamatukogutöötajad tutvusid Valgevene
kultuuriloo ja mäluasutustega
4. juuni hommikul alustas
grupp Viljandimaa raamatukogutöötajaid teed Valgevene Vabariiki, eesmärgiks tutvuda Valgevene
raamatukogude töökorraldusega ja tugevdada raamatukogude vahelist koostööd, tutvustada Viljandi
maakonda Valgevenes.
Esimese päeva veetsime
bussis, et jõuda õhtuks Valgevenemaale. Et pikka sõiduaega ära kasutada, alustas
giid, Tartu ülikooli maailma
keelte ja kultuuride kolledži
asedirektor Tiina Kattel bussis loengutega Valgevene
kultuurist ja kirjandusest.
Õhtuks jõudsime iidsesse
Polotski, mis on Valgevene
ja kogu slaavi kultuuri üks
vanimaid linnu. Kohvrid
hotelli viidud, tegime giidi
saatel linnaga tutvumise
tiiru. Järgmisel hommikul
külastasime 11. sajandist
pärit Sofia katedraali, kus sel
päeval toimus suurejooneline üritus, Püha Jefrošina
mälestuspäev.
Nägime
lähedalt metropoliidi saabumist ja ristikäigu tee lillevaibaga katmist.
Edasi jätkasime teed
Vitebskisse, mille ajalooline
kesklinn paikneb maalilises
kohas, kus Vitba jõgi suubub Lääne-Dvinaa jõkke.
Ülesehitatud ja korrastatud
hooned ning nende vahele
rajatud ühendusteed, trepid
ja uued sillad üle Vitba loovad ühtse arhitektuurilise
linnamaastiku. Vaatasime

uut monumenti suurvürst
Algirdasele, taastatud Taevasseminemise katedraali.
Nägime ka Maarja kuulutamise kirikut ja 18. sajandil
ehitatud raekojahoonet, mis
on ühed vähestest säilinud
ajaloolistest hoonetest Valgevenemaal.
Külastasime
Vitebski kõige tuntuma
mehe, Marc Chagalli majamuuseumi ja näitust. Päeva
lõpetasime Vitebski Linnaraamatukogus, kus vastuvõtt oli väga soe ja sõbralik.
Raamatukogu oli mõni aasta
tagasi renoveeritud, nägi
kaasaegne ja lugejasõbralik
välja.
Kolmanda päeva hommikul alustasime sõitu Minskisse. Koos sõiduga jätkus
ka giidi loeng. Saime teada,
et Teises maailmasõjas hävis
80% Minski linnast ja hukkus iga neljas valgevenelane.
Jõudnud Minskisse, sõitsime mööda linna esinduslikku peatänavat, mille äärde
või lähedale jäid Presidendipalee, Teaduste Akadeemia
maja, kõrgetasemeliste etendustega tsirkus ja moderne
hulknurkset pärli meenutav
rahvusraamatukogu hoone.
Tegime peatuse Nezavisimosti väljakul, kus asuvad
ülikooli ja linnavalitsuse majad ning 30ndatel valminud
valitsushoone – üks vähestest allesjäänud esindushoonetest. Käisime Pisarate
saarel, kus asub Afganistanis
langenud sõdurite mälestusmärk. Kõik mälestusmär-

gid, mida linnapildis ohtralt
nägime, olid väga suured ja
võimsad, nende püstitamisel
pole koonerdatud.
Järgmine päev algas Valgevene rahvusraamatukoguga tutvumisega, mis on üks
kaunimatest ja kaasaegsematest, mida oleme oma väljasõitudel näinud. 23. korrusel asuvalt vaateplatvormilt
saime heita pilgu kogu linnale. Minsk jätab suursuguse
ja kena mulje, on rohelust ja
veekogusid, tänavapilt on
puhas ja rahulik. Uhkeid
hooneid vaadates tundub
uskumatu, et tegemist on
viimase poolsajandi jooksul
uuesti ülesehitatud linnaga.
Õhtul külastasime Valgevene Rahvusliku Ooperi ja
Balletiteatris kahest lühiballetist koosnevat esietendust
ja imetlesime miljonilinna
õhtuseid valgusefekte.
Viimasel päeval sõitsime
Nesviži linnakesse ja Miri
asulasse, mis enne suuri sõjasündmusi kuulusid Poola
riigi koosseisu. Vallidest ja
bastionidest
ümbritsetud
Nesviži kindlusloss kuulus
algselt ühele Ida-Euroopa
mõjuvõimsamale aadlisuguvõsale Radzvillidele. Sealt
edasi viis tee samale suguvõsale kuulunud Valgevene
keskaegse arhitektuuri pärliks peetavasse Miri kindlusesse. Mõlemad kindlused
on kantud UNESCO kultuuripärandi nimekirja.
Kindlused vaadatud, suundusime külakäigule Miri

asula raamatukokku, kus
juba ootasid meid soolaleivaga raamatukogutöötajad ja rahvariietes muusikud,
kõlasid rahvalaulud ja tervitused. Kohtumine oli väga
emotsionaalne. Kohal oli ka
kohalik ajakirjandus, meilt
võeti intervjuusid ja jäädvustati läbi kaamerasilma. Järgmisel päeval olime kohaliku
ajalehe esikaanel. Reisil nähtutest oli see ainus raamatukogu, kus nii ruumid kui
töökorraldus jättis mulje,
nagu oleksime enam kui
paarkümmend aastat ajas tagasi läinud. Kuigi tundus, et
töötajad näitasid uhkusega
patriootlikke väljapanekuid
ja algeliselt valmistatud
kroonikaid, tekitas see meie
vanemas seltskonnas, kellel veel nõukaajal töötamise
kogemus, lausa haledustunde. Keegi meie seast ütles
tabavalt, et ta ei taha seda
aega mäletada.
Kokkuvõtteks võib nentida, et ka Valgevene raamatukogutöötajad on pühendunud inimesed, kes ei hooli
väikesest palgast ja muudest
muredest ning teevad oma
tööd entusiasmi ja säravate
silmadega. Teisiti ei saagi
seda teha, ei meil ega mujal.
Viimaseks ööks Minskisse
sõites tõdesime, et hakkabki meie reis lõppema.
Reisimuljed olid nii head, et
julgeme edaspidi kõigile huvilistele Valgevenesse sõitu
soovitada.

Põhja-Sakala valla raamatukogutöötajad Minskis Valgevene rahvusraamatukogu ees.
FOTO: Eve Raska

Laupäeva
hommikul
asusime koduteele. Enne
Leedu piiri nägime kilomeetrite viisi ootavaid
rekkasid, kuid meil sujus piiriületus kenasti ja

hilisõhtuks
kodus.

olime

tagasi

VELJE PAAKSPUU
ILLE RIISK
Kõpu ja Kõo
raamatukogust

Kuidas raamatukogu
Raamatukogupiknik toimub
omadega Võhmas rappa läks tänavu Asu talus
Jaanieelsel nädalal, kui
kõik teised pakatasid Suure-Jaani muusikafestivali
elamustest, võtsid Võhma
linnaraamatukogu sõbrad
ette järjekordse kogunemise kellakuueteeks. Sügisest peale on igas kuus
kord kella kuuest teed
jooma kogunetud, et selle
juures vahetada mõtteid
loetust, lugeda luulet,
vaadata näitemängu, jagada pärimust ja kohtuda
inimestega, kes teadmist
või tunnet teistega jagada
tahtsid.
Sel korral koguneti
erandlikult aga hoopis
hommikul kella kuuest.
Koos matkati Võhma rabajärve äärde. Mõni polnud
seni sellest paigast veel
teadlikki. Varajastel hommikutundidel tegutsevad
kalamehed ei suutnud silmi uskuda, et kellelgi veel
nii vara sellisesse paika
asja on. Järv. Hommikuvaikus. Lindude kiitus
päevale.
Sel korral jagati omavahel kogemusi ravimtaimedest, nende mõjust, kasu-

FOTO: Maire Ränkel

tus- ja korjamistarkustest.
Keegi polnud kade rääkima oma lemmiktaimedest
ja sellest, miks nad neisse
eriti usuvad. Kaasas olid
ka erinevad ravimtaimeraamatud, mida uuriti
ning sealtki lennult mõni
tarkus leiti ja kõrva taha
pandi. Peagi lisandusid
taimetarkustele lood sellest, kelle kaudu, millal
ning kuidas need ja muudki tarkused meieni tulnud
on. Enamasti ikka vanematelt, vanavanematelt.
Jõime kaasa võetud
taimeteed ja näkitsesime
hommikuvõileiba, mille
igaüks kodus taskusse
pistnud oli. Mõni vapram
tegi hommikuse ujumisringigi ära. Keegi asutas

tasahilju mõtteid kohe algava tööpäeva poole.
Nii järve ääres kui teekonnal märgati ja tutvustati üksteisele erinevaid
taimi ja tehti juba plaane,
mida peagi korjata võiks.
Põdrakanep oli näiteks
just õide läinud või kohe
minemas.
Sellised ettevõtmised
ühendavad ja rikastavad. Lisaks päris endale
saadud uutele teadmistele
ja emotsioonidele oleme
kultuuripärandi
aastas
koos ka pärandi-lõngakera
edasi veeretanud.
Luule Tiirmaa
kellakuueteeline

Tänavune
kohtumine
kirjanikega toimub pühapäeval, 12. augustil algusega 12. Lahkelt on meid
oma aeda lubanud Aide
Vendla Metsküla küla Asu
talust. Aide on üks kolmest
Vastemõisa kandi lilletalude perenaistest, kelle hobiks on aiandus ja loomad.
Tema juures näeme ka erinevaid loomi, neist suurimad on hobused.
Tänavuse aasta külalised
on kirjanikud Veronika Kivisilla ja Adam Cullen.
Veronika
Kivisilla
(1978) on Eesti luuletaja,
kes on koostanud ka lastelaulude raamatuid ning
kirjutanud õpikuid. Enne
kui Kivisilla luuletusi avaldama hakkas, oli ta tuntud ennekõike kui laulja ja
jutuvestja. Ta on avaldanud kolm luulekogu. Viimane neist, 2015. ilmunud
„Cantus Firmus“, kandideeris ka Kultuurkapitali
luuleauhinnale.
Kivisilla
luules on aimata kogenud
loojutustajat, kellel on oskus leida argielu igapäevastes tegevustes suuremaid

sümboleid ja inimeksistentsi mõtestavaid tähendusi.
Veronika töötab Eesti
Kirjanike Liidus projektijuhina.
Adam Cullen (1984)
on
pärit
Minnesotast.
Sattunud kord kümme
aastat tagasi juhuslikult
Eestisse, armus ta eesti
keelde. Temast on nüüdseks saanud olulisemaid
ja viljakamaid Eesti kirjanduse vahendajaid inglise
keelde. Tõlkimine pole aga
kaugeltki kõik. Adam Cullen on luuletaja, kelle teks-

Veronika ja Adam.

tid sünnivad kord eesti, siis
inglise keeles.
Adam ja Veronika on
sõbrad,
hingesugulased,
kes väärtustavad vaikset,
looduslähedast elu, head
luulet ja muusikat. Kuna
mõlemal esinejal on ka
muusikaline taust, siis on
nad oma ühiseid esinemisi
Eestis, ja näiteks Londonis,
ilmestanud ka laulu ja viiulimänguga.
Merle Rang
Vastemõisa raamatukogust

FOTO: Piret Raud
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Koksvere saja tamme pargi lugu
9. juunil pühitseti Koksvere seltsimaja juures sisse
saja tamme parki tähistav
kivi koos sellele paigutatud
tammepuust tahvliga. Taara
Tammik on pühendatud
Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ja tegusale Koksvere
Maanaiste Seltsile.
Kolme eelneva aasta jooksul tegelesid tammede istutamisega peamiselt Koksvere
küla mehed Tarmo Riisk ja
Rein Vahtra. Ühe tamme on
istutanud Võhmast pärit ärimees Raimo Kägu. Looduse
poolt kauniks vormitud kivi
leidis Tarmo Riisk pikkade
otsingute tulemusena mõne
kilomeetri kauguselt maaparanduse käigus kokku lükatud kivihunnikust ja selle tõi
võimsa Case kopaga kohale
Artur Nikonorov. Tahvli kivile kujundas kunstnik Tõnu
Kukk, kellelt tuli ka mõte
nimetada park Taara tammi-

kuks. F. J. Wiedemanni “Eestisaksa sõnaraamatu” järgi on
mütoloogiline persoon ehk
vaim taar õnnetooja ja kurjast
ära hoidja.
Pargi avamisele kogunes
pea sadakond inimest lähedalt
ja kaugelt. Sündmuse juhatas sisse Põltsamaa jahisarveansambel Tõnis Kaeramaa
juhatusel. Nii mõnegi uudishimuliku tõi kohale eelnevalt
vallalehes ilmunud teade, et
riituse viib läbi tähetark Igor
Mang. Tarmo Riisk oli rääkinud Mangiga juba mitu kuud
varem, kui tolle isemoodi
tšakrate avamisest veel midagi ei teatud. Äsja lahvatanud
skandaali tõttu otsustati läbi
ajada liba-Mangiga. Kohaliku
näiteringi kauaaegne näitleja
Heiki Aren tuli sellega suurapäraselt toime, isegi sobiv
koer oli tal kodust kaasa võtta.
Peale maanaiste seltsi
poolt pakutavate suupistete
maitsmist täitis päeva tubase

Tore ja viljakas koostöö

FOTO: Leili Kuusk

Tarmo Riisk, liba-Mang ja liba-Sulfa tammiku kivi pühitsemisel.
FOTO: Silvi Annus

poole meeleoluka laulukavaga Vastemõisa meesansambel
Pange Poisid Valli Pange
juhendamisel. Seltskondlikul
jätkupeol võttis kitarri saatel
laulu üles Arnold Pastak.
Juttu ja laulmist jätkus hiliste

õhtutundideni, kuni maja perenaised väsisid ja külalised
koju saatsid.
ILLE RIISK
Koksvere maanaiste
seltsi liige

Hoiame oma traditsioone kultuuripärandi abil
Selline nimetus on EV100
projektil, millega alustati
2017. aasta kevadel. Projekti
põhieesmärgiks oli Kõpu
alevikus asuvale lauluväljakule värske ja erilise ilme
andmine. Lauluväljakul on
väga oluline roll meie kogukonnas – jaaniõhtule tullakse
kohale alevikust ja kõikidest
ümberkaudsetest küladest
Süüdatakse jaanilõke, kuulatakse mõnusat muusikat,
tantsitakse ja nauditakse koos
kogukonnakaaslastega aasta
kõige valgemat õhtut.
Just seetõttu tundus õige
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamisel luua midagi
pilkupüüdvat, aga ka midagi,
mis kannab edasi meie kihelkonna vaimu. Nii sündis
idee kaunistada lava PõhjaSakala rühma kuuluva Kõpu

FOTO: Kärt Linder

kihelkonna triibustikuga. Tegelikult on meie kihelkonnal
mitmeid erinevaid triipude
kombinatsioone milliseid on
võimalik näha näitusel „Kõpu
mustrid ja värvid”. Näitus
on hetkel üleval Kõpu Peetri
kirikus.
Laululavale värvitud
muster on inspireeritud Kõpu
kihelkonna seelikust, täpsemalt pika triibu undrukist

(ERM 2143). Just selle valis
ka MTÜ Kõpu Naisselts kihelkonna mustriga kanga
reprodutseerimisel, millest
on praeguseks valmistatud
erinevaid esemeid, sh vööd,
mida kasutavad Kõpu naiskoori liikmed oma esinemisrõivastuses. Erilisema ilme
andmiseks ja pilgu püüdmiseks on laululava esipaneeli
muster värvitud originaalist

erksamana. Samasuguseid
triipe võib näha ka Kõpu
alevikus Tamme tänava postkastialusel!
Jätkame oma kogukonna
hoidmist ning toimetame edasi veelgi parema ja ilusama
elukeskkonna nimel. Siinkohal soovin tänada ka neid, kes
on selle projekti raames abikäe ulatanud: 2017. a ja 2018. a
„Teeme ära!“ talgutel osalejad
ning Viive, Mati, Kadi, Andres, Ulrika, Karl, Tiit, Riina,
Tiina ja Kadri. Tänan ka kõiki
neid, kes jäid nimetamata,
kuid andsid samuti panuse projekti õnnestumisele!
Lauluväljaku värskendamist
rahastas siseministeerium ja
Kodanikuühiskonna sihtkapital. Aitäh!
Kärt Linder
Kõpu piirkonnajuht

Aiakohvikute päev, juba kuues

Osaühing Combimill Sakala on ettevõte, mis toetab
jõudumööda mitmeid meie piirkonna tegemisi – kultuuri, haridust, sporti. Tore on aga tõdeda, et juba mitu
aastat tehakse koostööd vallas tegutsevate koolidega,
sest aidatavadki saavad aidata. Nii valmisid 2015. aasta
detsembris Lahmuse kooli poiste abiga jõulukingituste
kastid ja k.a maikuus Kirivere koolis puupakud, mis
koos spetsiaalselt valmistatud metallist alustega lähevad
samuti osaühingu Combimill Sakala koostööpartnerite
kingitusteks.
Kiriveres osalesid lapi küünalde – mida kutsutakse
ka mini jaanituleks – valmistamises eranditult tüdrukud:
Janely Ervin, Ly Luik, Rita Miljandi ja Maris Song 7.
klassist ning Analiis Aren, Meriliis Aus, Annely Jõesoo,
Andra Kuum ja Maria Helena Orr 8. klassist. Kokku
tehti 45 pakku.
Töö- ja tehnoloogiaõpetaja Andrus Liigus: „Tööde
tegemine pakkus tüdrukutele huvi, nii mitu uut töövõtet
sai õpitud ja kavalaid masinaid kasutatud. Lastele see
meeldis, nad osaleksid ka edaspidi sellistes projektides.”
Metallist alused valmistas Viljandimaa mees Ülari
Hansen.
Õpilaste tööd käisid vastu võtmas ja neid tehtu eest
tänamas osaühingu Combimill Sakala juhatuse liige
Aimar Kreevald, hooldusjuht Alar Veske ja sekretärassistent Margarita Kopteva.
Leili Kuusk
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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

Tuled särama!

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

EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund

FOTOD: Leili Kuusk

17. juunil toimus Suure-Jaanis
juba kuuendat korda aiakohvikute päev. Seekord oli kohvikuid avatud kaugemalgi – üle
Põhja-Sakala valla. Kokku ootas sel päeval elamuste otsijaid
kolmteist väga toredat ja eriilmelist kohvikut Suure-Jaanis,
Lahmuse külas, Jaska külas,

Võhmas, Sürgaveres, Võlli külas ja Nuutre külas.
Esimest korda said külastajad
osaleda mängus: igas kohvikus
sai ostu tehes kleebise ja kellel
kogunes vähemalt seitse kleebist, võis osaleda Suure-Jaani
muusikafestivali meenete loosimises. Kokku jõudis loosikasti 57 tingimustele vastavat

flaierit. Kohvikupidajad loosisid välja kümme Suure-Jaani
muusikafestivali raamatut ja
muusikafestivali valgusefektiga pastapliiatsit ning ühe peaauhinna, mis sisaldas kaheksat erinevat muusikafestivali
meenet. Peavõit läks naabervalda, Imaverre. Võitjatega on
ühendust võetud ning täna-

seks on enamus neist ka oma
võidu kätte saanud.
Suur tänu kõigile, kes võtsid vaevaks kohvikut pidada!
Loodetavasti on järgmisel aastal julgeid ja ettevõtlikke veelgi
rohkem ning külastajaid ootab
veel rohkem eriilmelisi aiakohvikuid.
LEILI KUUSK

Tellimuste
lühinumber

bbeto
etoon
al!
oon on koha
koohal
UUS taapa tehas on avatud
Betoonimeister AS Tapa tehas
Karja põik 8, tel 504 6109
tapa@betoonimeister.ee
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Lehola-Lembitu mängude
kergejõustikuvõistluse võitis Kildu
Laupäeval, 2. juunil toimus Suure-Jaani staadionil
45. Lehola-Lembitu mängude kergejõustikuvõistlus. Hommikune vihm küll
ehmatas korraldajaid, kuid
võistluste alguseks oli kõik
juba suurepärane. Üle 80
kergejõustiklase esindas eelkõige ennast ning oma küla
ja võitles parimate tulemuste
eest. Võistluspäev kujunes
põnevaks ja paljud parimad
valla kergejõustiklased olid
oma piirkonda esindama tulnud. Põneva kergejõustikuvõistluse parimaks krooniti
Kildu esindus 988 punktiga,
neil õnnestus koju viia 16
esikohta. Teise kohaga lõpetas Põhja-Suure-Jaani 954

spordiuudis

Võhma parimad koroona
paarismängus on selgunud
Võhma linna koroona meistrivõistlused paarismängus on
lõppenud. Osales kokku 8 mängijat ehk 4 paari. Esimese koha
saavutas paar Raavo Remmel – Rainer Ahjupera, teise koha
saavutasid Jaan Voll – Tiit Pari. Heiti Pent – Ando Saar ja Ilmar
Roosioks – Märt Sims kogusid mõlemad 2 punkti, ent omavahelise kohtumise paremus andis kokkuvõttes paarile Ilmar
Roosioks – Märt Sims kolmanda koha. Ootame sügisel uuesti
mängima kõiki, kes koroonamängust huvitatud on. Suur tänu
meistrivõistluste korraldajale Jaan Vollile!
Mati Adamson
spordi- ja noorsootöö spetsialist

FOTO: Erakogust

punktiga ja kolmanda kohaga
Lõuna-Suure-Jaani 798 punktiga. Neile järgnes Kõidama
piirkond 798 punktiga, Olustvere 741 punktiga, Sürgavere 633 punktiga, Kõpu 420
punktiga, Aimla 375 punktiga ja Võhma 136 punktiga.

Täname kõiki osalejaid ja
õnnitleme parimaid! Suurimad tänud korraldustiimile,
kes raske päeva ilusaks tegid!
Tulemusi näed
siin:http://noortekas.
suure-jaani.ee/sport/45lehola-lembitu-mangud/

tulemused-2018/kergejoustik-2018/.
Mati Adamson
spordi- ja noorsootöö
spetsialist

Huvikooli vibukütid

Põhja-Sakala valla laste kergejõustikuvõistlus oli osalejaterohke
Laupäeval, 2. juunil toimusid Suure-Jaani staadionil
Põhja-Sakala valla laste kergejõustikuvõistlused. Pärast
45. Lehola-Lembitu mängude
kergejõustikuvõistlust kogunes staadionile pea viiskümmend noort kergejõustikuhuvilist. Võisteldi kolmel
spordialal: 60 meetri jooksus,
kaugushüppes ja palliviskes.
Võistlused toimusid kolmes
vanuseklassis, poistele ja
tüdrukutele eraldi. Iga ala
parimat autasustati medali
ja diplomiga, iga osaleja sai
diplomi ja kuuma suvepäeva lõpuks kosutava jäätise.
Võistlustulemusi vaadates ja
osalejate rohkust arvestades
võib kindel olla, et kergejõus-

FOTO: Erakogust

FOTO: Erakogust

2. juunil Järvakandis toimunud Eesti karikavõistlustel tulid
esikohale Holger Kink pikkvibu kadettide arvestuses ja Anette
Talviste noorte neidude vaistuvibu arvestuses. Romet Talviste
tidettide pikkvibu klassis sai neljanda koha.
Tiit Heinsalu

FOTO: Erakogust

tik on meie vallas tõusuteel.
Täname kõiki osalejaid ja
õnnitleme parimaid! Suurim
tänu kohtunikele, kes pidasid

kaks võistlust kuuma päikese
all vapralt vastu!

Mati Adamson
spordi- ja noorsootöö
spetsialist

Kohtumine tundmatuga

FOTO: Silvi Annus

FOTO: Erakogust

„Miks telkida, kui on olemas
soe tuba? Miks kõndida, kui
on olemas transport? Miks
oodata elamust ja kogemust
soojas ning mugavas keskkonnas, kui on võimalus kohtuda
ja kogeda uue tundmatuga
– loodusega. Kas tõesti on
mets nii ohtlik paik, kus võib
puududa telefonilevi ja elavad
metsloomad?“, ütles Lahmuse kooli õpetaja Raivo Roosi.
Igatahes meie noorim osaleja,
13-aastane Urmas, oli põnevil
eesootavast matkast, mis toimus Lahmuse koolis maikuu

viimasel ja juunikuu esimesel
päeval. „Kott võib päris raske
olla, kui sinna palju ülearuseid
asju toppida,“ oli Urmas pärast
matkavarustuse ülevaatamist
targem.
Ees ootas 10,5 km jalgsimatk
kogu matkavarustusega seljas,
abiks vaid kaart, millel märgitud punase ristiga sihtpunkt
– Monika kodu. Mööda kruusast ja tolmust teed, mööda
kraaviservi ja läbi nõgesepõõsaste jõudsime esimesse sihtpunkti. Seal ootas meid söök.

Edasi tuli matka põnevaim
osa – kanuusõit. Kaasasolevad
õpetajad vahetasid pilke: „Millesse me end seganud oleme?“
Kuid pärast kanuusõidu lühikursust algajatele ei kahetsenud keegi oma otsust matkal
osaleda. Algas 9 km sõit mööda vaikset ja maalilist Navesti
jõge, mille kallastel lendlesid
vesineitsikud. „Ma nautisin
loodust!“: ütles muidu rahutu
loomuga Indrek. Nii Cevinile,
Markusele, Martinile kui ka
Aarnele oli kanuusõit elus esmakordne.

Kõik teatasid nagu ühest
suust: „See oli matka parim
osa!“
Pärast kanuusõitu sai veel
õhtusöök söödud, telgid üles
pandud, laagrilipp üles tõmmatud, kala püütud, sääsed
peletatud. Vaid Järmo küsis
pisut pettunult: „Kuhu jäi siis
lubatud põdrasamblasupp?“
Juba päris vara hommikul ronisid esimesed ärkajad telgist
välja. Tasus ärgata! Hommikusöögiks olid Sakala maleva poolt antud sõdurpoiste
toidupakid. Põnev ja maitsev!
Sama oluline kui matkaks ettevalmistus oli ka laagriplatsi
kordategemine.
Meie ainuke tütarlaps Sandra
oli õnnelik: „Ma sain matkal teisi aidata!“. Kõik matkalised andsid endast rohkem, kui oodata oskasime.
Aitäh, Kaitseliidu Sakala malev!
Aitäh, õpetaja Raivo!
Vika Parts
Lahmuse kooli õpetaja

Jaanilaupäeval toimus Pilistveres 17. korda jaaniku jalka.
Traditsioonilisel jalkaturniiril osales sel aastal kuus võistkonda.
I koht läks Imavere võistkonnale BEAST FC, II koht Pilistvere
võistkonnale (fotol) ja III Suure-Jaani noorte võistkonnale. Aitäh
võistlejatele, muruniitjale, joonetõmbajale ja kaasaelajatele!

Spordivõistlused

7. juulil Võhma terviseraja maraton Võhma terviserajal: kell 8 numbrite
väljastamine ja kell 9 algab maraton.
8. juulil kell 12 laste-noorte juulikuu petank Võhma petangiväljakul.
7.–8. juulil Eesti omavalitsuste suvemängud Haapsalus, osaleb 7 valla võistkonda
ligi 60 sportlasega.
14. juulil kell 12 Kildu triatlon Kildu järve ääres.
22. juulil kell 11 Lehola-Lembitu mängude külade suvepäev Lõhavere linnamäel.
Suvepäevade raames toimuvad ka õhupüssi laskmine ja jalgrattakross.
3. augustil kell 18 Lehola-Lembitu mängude jalgpalliturniir Suure-Jaani
kooli staadionil.
4. augustil kell 11 Rohelise Jõemaa VIII spordimängud Vändra staadionil ja
võistluspaikades.
4. augustil XXXI Vanade olümpiaalade kergejõustikuvõistlus Suure-Jaani kooli
staadionil: noortele algusega kell 10.30 ning põhivõistlus täiskasvanutele kell 13.
4. augustil Lehola-Lembitu mängude raames kalapüügivõistlus Suure-Jaani järve
ääres: kell 7 registreerimine ja kell 8–11 kalapüük.
5. augustil Lehola-Lembitu mängude petank Võhma petangiväljakul: kell 10
naised ja kell 12 mehed.
Täpsem spordisündmuste, laagri- ja noorteinfo: noortekas.suure-jaani.ee
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Võhma rahvatantsu ajaloost ja tantsuõpetajatest

Heli Tammai tantsurühmaga Tald ja Apsat Järva-Jaani II memmede tantsupäeval „Perepidu“.

Esimese rahvatantsurühma
loomisest Võhmas saab tänavu 72 aastat. Selleks oli
Roman Pärna asutatud segarühm 1947. aasta tantsupeol osalemiseks. Naisrahvatantsijad võiksid sel aastal
tähistada oma 65. tegevusaastat, sest alates 1953. aastast jäi segarühma asemele
naisrühm. 1960. aastate alguses alustasid selle koosseisus Elma Koort, Maie
Põldma, Valli Veski, Virve
Markina. Kõik eelpool nimetatud kuulusid pikemat
või lühemat aega ka tantsurühma Tald ja Apsat koosseisu. Neist Maie Põldma
tantsib veel praegugi, küll
hoopis Lillekese rühmas.
Kuni 1985. aastani oli
naisrühmade juhendajaks
Roman Pärn. Võhma legendaarse kultuurijuhi ja
rahvatantsuõpetaja
Roman Pärna (03.03.1913–
30.03.1998) sünnist möödus

tänavu märtsis 105 aastat.
Tema juhendamisel õppis
rahvatantsu mitu põlvkonda võhmalasi nii laste- kui
sega- ja naisrahvatantsurühmades.
Pärast Roman Pärna pensionile jäämist 1985. aastal
jätkasid tema tööd Tiina Pikas, Jaana Tiitus, Aveli Asper. 2005. aastal tekkis paariaastane vahe, kus tegutses
küll eakate segarühm Regina Puusepa juhatusel, kuid
ei suudetud leida naisrahvatantsurühmade juhendajat.
2007. aasta sügisel nõustus
Heli Tammai juhendama
eakate tantsurühma Tald
ja Apsat. Kohe tekkis selle
kõrvale ka noorem rühm
Lilleke, mille tantsijate hulka sai kaasatud vanemate
klasside õpilasi ning vajadusel ka Tald ja Apsat tantsijaid. Lisaks rahvatantsude
õppimisele osales Lilleke
mitmel aastal maakonna

FOTO: Erakogust

loometantsude päeval omaloominguliste tantsudega.
Tantsud sündisid küll juhendaja ja rühma koostöös,
aga nende mõte ja algus tulid ikka ideedest pakatavalt
Luule Tiirmaalt. Neist kõige
enam esitatud ja meeldejäävam on kindlasti „Burger“,
aga väga vahvad said ka
„Säästu Hop“, „Rikas ja vaene“ ja veel mitmed teised.
Meeldejääv oli Lillekese ja
Pilistvere Pillimeeste reis
Europeadele
Ungarisse.
Samuti osalemine VõhmaStende ühisprojektis, mis
lõi mitmeks aastaks suhted
toreda Läti rahvatantsurühmaga Virpulis.
Tänu Helile on tihe koostöö
kahe naabermaakonna piiril
asuvate Türi valla Kabala ja
Põhja-Sakala valla Võhma
rahvatantsijate vahel. Tald ja
Apsat ning Segadik käivad
koos nii Viljandi kui Järva
maakonna pidudel, Lõuna-

Eesti memme-taadi suvepidudel, rääkimata Kabala
laulu- ja tantsupeost.
Heli on ise tantsinud rahvatantsu lapsest saadik ja
juhendanud tantsijaid üle
poole sajandi, algul laste-,
hiljem naisrühmi ning vahepeal koguni nelja rühma korraga: Võhma Tald ja
Apsat ning Lilleke; Kabala
Segadik ja Kabalabajalad.
Praeguseks on Heli nooremate rühmade juhendamisel teatepulga edasi andnud.
Heli on loonud tantsu Võhmas hästi tuntud pillimehe
ja kapelli Pilistvere Pillimehed asutaja Ants Kirikali
kirjutatud meloodiale „Pilistvere valss“. See tants on
saanud kihelkonnapäevade
osaks, aga olnud ka mitmete
teiste pidude kavas. Heli on
korduvalt korraldanud ning
juhendanud Kabala lauluja tantsupeo tantsulist osa.
Rahvatantsu hoidjana ja
õpetajana on Heli saanud
tuntuks nii Viljandi- kui
Järvamaal. 2015. aastal tunnustati teda kultuuritöö eest
autasuga Kabala Pärl.
Tänavu juulis tähistab Heli
Tammai oma 70. sünnipäeva.
Palju õnne, kallis Heli! Täname sind rõõmsa meele,
hingesoojuse ja südametule
eest, mida oled meile jaganud! Soovime tervist, sära
silmadesse ning eluteel astumiseks hoogu ja jaksu veel
paljudeks paljudeks aastateks! Tald ja apsat!
Riina Remmer
(endine Lilleke)
rahvatantsurühmast
Tald ja Apsat

Teatritibusid loetakse kevadel

FOTO: Elin Anijärv

Võhma linna teater Rassijad käib oma 10. tegevusaastat.
Ikka on nii olnud ja harjutud, et talvist pimedat aega täidavad proovid ja külalisesinemised, kevadeks tullakse aga millegi uuega välja. Talvel olid siin-seal lahke publiku ees käies
mängus O. Wilde´i „Tähtis on olla tõsine“ ja A. Kitzbergi
„Neetud talu“. Juunikuu hakul esietendus aga E. Vetemaa
„Trellhotell“.
Trellhotell. Lugu vanglaelust ei saa ometi olla lõbus? Aga
siiski – tegemist on komöödiaga. Elus tuleb tihti ette sellist,
mis tegelikult pead vangutama paneb või nutmagi ajab. Aga
mida sa nutad, ega see paljut muuda! Kui lugu juba selline on, et sellega midagi peale ei oska hakata, siis pole teha
muud, kui see päris absurdiks keerata ja … lihtsalt naerda.
Tõsi, probleem sellega ei kao. Pole kadunud nende aastakümnete vältelgi, mis selle näidendi kirjutamise ajast möödunud on. Aga naerdes on võimalik vähemalt iseennast olukorrast läbi vedada.
Selline lugu see „Trellhotell“ ongi: probleeme kuhjaga, aga
korralikus absurdikastmes vägagi paslik. Võhma vaba aja
keskusesse kogunenud toetav ja paindlik teatripublik tuli
pakutuga kaasa ja kuuldavasti jäi rahule.
Näidendi lavastas juhendaja Olev Rass. Oma osa kandsid
selles näidendis Siret Koitmäe, Tarmo Suur, Peter Wüthrich, Kim Wüthrich, Ingrit Suur, Imbi Aas, Olev Rass, Luule
Tiirmaa.
Luule Tiirmaa

Rassija

PILTUUDIS

Põhja-Sakala valla laulu- ja tantsupeo ajal pandi välja ka
esimene ühine käsitöönäitus. Põhiliselt valla naispere
kaunist näputööd sai vaadata Suure-jaani kooli ruumides.
FOTO: Leili Kuusk

Kõos peeti Pilistvere kihelkonna laste päeva

Peale pingelise kooliaasta ja prooviperioodi lõppu veetsid
Kirivere kooli mudilaskoor ja rahvatantsijad huvitava
FOTO: Liina Nikonorova
päeva Valma seikluspargis.
Kihelkonna kaardile tehti oma maamärgid. Hoogne lõputants.

Traditsioonilisest Pilistvere kihelkonna laste päevast
võttis sel aastal osa pea 140
lapse. Osavõtu märgiks
kandis iga laps oma käejälje
lipule, mis ürituse alguseks
endise Kõo vallamaja hoovis heisati. Külalised Võhmast, Kabalast ja Imaverest
ning Kirivere kooli ja lasteaed „Tähekild“ lapsed esi-

nesid tervituseks tantsude
ja luulekavaga.
Kõo lasteaia mäel sai pikksilma abil otsitud tuttavaid
maamärke ja mäe jalamil
puhuti nii tuule kui hingejõul suuri seebimulle.
Noortetoas ootas osalejaid suur kihelkonnakaart,
millele osalejad kodukoha tähtsamaid hooneid ja

maamärke voolisid. Raamatukogus tutvustas juhataja Ille Riisk Pilistvere
kihelkonna raamatut ning
nii mõnigi laps teadis jutustada oma kodukoha pärimuslugusid. Tantsutoas
õpetasid Kirivere kooli
võimlejad lastele selgeks
suvise tantsu, mis ka ühiselt päeva lõpetuseks tant-

FOTOD: Imre Annus

sumurul ette tantsiti ning
laste soovil kordamisele
tuli!
Järgmisel aastal jõuab laste
kihelkonnapäeva korraldamise järg Imaveresse.
Aitäh kõigile osalejatele,
õpetajatele ning abilistele!
SILVI ANNUS
kultuuritöötaja
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XXII Võhma
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13.-14. juuli 2018
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P, 8. juuli kell 11 Armulauaga jumalateenistus.
R, 13. juuli kell 20 KIRIKUKONTSERT: Merike Saaremets (orel). KIRIKU SUVEKOHVIK on avatud tund enne ja tund peale kontserti.
16.–17. juuli Eesti Kunstiakadeemia tudengite praktika kirikus.
P, 22. juuli kell 11 Armulauaga jumalateenistus.
T, 24. juuli Kirikutund Kõpu hooldekodus.
P, 12. august kell 11 Armulauaga jumalateenistus.
L, 25. august kell 12 250 aastat hariduselu Kõpus – kooli kokkutuleku avamine
ja mälestuspalvus kirikus.
P, 26. august kell 11 Armulauaga jumalateenistus.

Ilusa ilmaga on uksed lahti iga päev!
Kiriklike talituste, hingehoiu ja info osas võtke palun ühendust koguduse õpetajaga.
Kirikus saab pidada tähtpäevi ja väärikaid peresündmusi, samuti teha ringkäike ja ekskursioone,
pidada koolitusi või seminare.
Koguduse õpetaja on Hedi Vilumaa: 5348 5573, hedi.vilumaa@eelk.ee.
Koguduse õpetaja on augustis puhkusel. Sel ajal korraldab koguduse tööd EELK Viljandi praostkonna
praost M. Tiitus, tel 5341 3394, e-post: marko.tiitus@eelk.ee. Koguduse juhatuse esimees on Taivo
Lehesmets. Veebiinfo: www.facebook.com/kopupeetri

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku

Suure-Jaani kogudus

Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas! 1 Jh 4:16

L, 7. juuli kell 20 KIRIKUKONTSERT: Ines Maidre (orel).
P, 22. juuli kell 20 KIRIKUKONTSERT: Musica Sacra (Eesti orelimuusika).
R–P, 3.–5. august Suure-Jaani kodukandipäevad.
L, 4. august kell 12, 13 ja 14 Kiriku ekskursioonid.
P, 5. august kell 16 ja 17 Kiriku ekskursioonid.
Kiriku orelirõdul on näitused: Jaanus Siimu fotod „Suure-Jaani Muusikafestival
tagasivaates“ ja Mall Vesilo – Merike Saaremetsa tekstiilid Suure-Jaani kindakirjadest.
Armulauaga jumalateenistus igal pühapäeval kell 14
ja orelimuusika pooltund igal pühapäeval kell 20.

KIRIK ON AVATUD: “Teeliste kirik” 01.06.–31.08: R–L kell 12–18,
P kell 14–18 või etteteatamisel.

Päevajuht Rohke Debelakk

PEALAVA peaplatsil
Reede, 13. juuli

12.00 Võhma linna päevade avamine.
Segakoor Leelo kontsert, kaasa mängib kapell Pilistvere Pillimehed.
13.00 Laval naisansamblid Elulõng ja Laulurõõm.
13.30 Naisrahvatantsurühm Lilleke.
14.00 Võhma Puhkpillistuudio kontsert.
15.00 Kohtumine kirjanik Rohke Debelakiga
[raamatulaada (teenuskeskuse taga kõrvalhoones) juures].
20.00–02.00
Ansambel JUSTAMENT, swingtantsijad tantsutrupist Modus ja ansambel SHANON.
Öös kütab kirgi DJ Aare Anton.

Laupäev, 14. juuli

11.00 Laste miniolümpia avatseremoonia.
11.15 Abja Accordion Bänd.
12.00 Abja Muusikakooli noortebänd.
13.00 TEATRILÕUNA LASTELE! „Muinasjutt päeval magavast kuningatütrest“
Miku-Mann Lasteteatrilt.
13.45 Laste rahvatantsurühm Kullerkupp.
14.00 Maarika Reimandi ja Kristi Oolo laululapsed.
15.00 Võhma Vägilane – rahvuslik jõukatsumine.
20.00–02.00
Ansambel SINU NAINE, meeste showtantsutrupp, VäntWõllid ja HELLAD VELLED.
Rahutuid tantsujalgu ravib RETROKIIRABI.

LASTELE ja NOORTELE laste- ja noortealal Mündi platsil
Mõlemal päeval batuudiala, näomaalingud ning ponisõit (tasulised).
Noortetelk avatud reedel ja laupäeval kell 11–17. Noortetelgis on võimalik osaleda võistlustel,
mängida lauamänge, kuulata muusikat!

Reede, 13. juuli

11.00–17.00 Näo- ja hennamaalingud (1 euro/tk) ja märkide meisterdamine (0,50 eurot/tk).
15.00–16.00 Challenge´te voor.

Laupäev, 14. juuli

Külvake enestele õiguseks, lõigake vastavalt vagadusele; rajage enestele uudismaad,
sest aeg on otsida Issandat, kuni Ta tuleb ja õpetab teile õigust! Ho 10:12

KIRIK ON AVATUD: “Teeliste kirik” 01.06.–31.08: R–P kell 11–17.
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Kõpu Peetri kogudus

Kiriku pööningusaalis on näitused „Kõpu kihelkonna mustrid“ ja
„Kõpu kirikutekstiilid 19.–20. sajandist“. Vaatama pääseb enne ja peale üritusi
ning kokkuleppel.

sijad
swingtant
Modus ja
tsutrupist

tan

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku

11.00–17.00 Näo- ja hennamaalingud (1 €/tk) ja märkide meisterdamine (0,50€/tk).
13.00–14.00 Teatevõistlused.
15.00–16.00 Ristsõnavõistlus.

Kiriklike talituste, hingehoiu ja koguduse info: koguduse hooldajaõpetaja on Hedi Vilumaa:
5348 5573, hedi.vilumaa@eelk.ee või suure-jaani@eelk.ee. Koguduse juhatuse esimees Jüri Mikkor,
tel 5661 8436. Organist Merike Saaremets, tel 5193 6420. Veebiinfo: www.facebook.ee/EELK-SuureJaani-kogudus

EELK Suure-Jaani kogudus, Köleri 1, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa

TÖÖTOAD käsitöötelgis
Laupäev, 14. juuli

11.00–15.00 Käsitöö töötoad lastele ja täiskasvanutele (teeme sõbrapaelu, taskusõpru jne).

SPORDIPROGRAMM
Reede, 13. juuli

11.00 Võhma linna lahtised meistrivõistlused rannavõrkpallis kolmikutele 2018
(võrkpalliplatsil koolimaja juures, 3-liikmelised võistkonnad).
17.00 Puusaagimise võistlus (teenuskeskuse ees).

Laupäev, 14. juuli

9.00 Võhma XXII linnapäevade petangi meistrivõistlused triodele 2018 (kooli juures petangiplatsil).
11.00 Võhma linna lahtised meistrivõistlused discgolfis 2018 (tervisepargis).
11.00 Võhma XXII linnapäevade korvpalli vabavisked (teenuskeskuse ees).
11.00 Võhma XXII linnapäevade meistrivõistlused koroonas 2018 (teenuskeskuse saalis).
14.00 Võhma linna lahtised meistrivõistlused saskus 2018 (vaba aja keskuses).
15.00 Võhma Vägilane – rahvuslik jõukatsumine (meestele ja naistele, lava juures).
Registreerimised kohapeal pool tundi enne võistluse algust.

Mõlemal päeval

9.00–17.00 kauplemine Kesk-Eesti laadal.
11.00–17.00 avatud:
• Muuseum teenuskeskuse II korrusel ja vaatetorn.
• Hobustega ratsutamine, ponisõit (tasuline) ja taluloomad Silla tn muruplatsil.
• Sõidab rong (tasuline).
• Tasuta vanade raamatute laat (teenuskeskuse taga kõrvalhoones).
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Õnnitleme juulikuu sünnipäevalapsi!

Õnnitleme
lapse sünni
puhul!
Janika Takil ja Martin Merisalul Vastemõisa
külast sündis tütar LAUREEN Merisalu
Kristiina Kalamehel ja Ove Ainsalul
Lemmakõnnu külast sündis tütar LIISEL Ainsalu
Kätlyn Taiglal ja Karl Markil Metskülast sündis
tütar KREETE Mark
Mari-Liis Lehistel ja Andrei Daisneril Epra külast
sündis tütar LAURA Daisner
Aire Arumäel ja Jarmo Joal Kõpu alevikust
sündis poeg RENAR Joa
Maarja ja Arved Sulel Kõo külast sündis tütar
LISETT

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

Tel 56 111 900

Kõik katusetööd
Katuste tarvikud
Katuste pesemine
Fassaaditööd

SALME KÜBBAR
HELMI LAAS
JÜRI MÄGI
LAINE PÕDER
MAIMO VEERMETS
ASTRID KÄRT
ENDEL SOVA
VAIKE SILM
ELSA RÄBIN
ASTRID PÄEVA
SILVIA SAAR
HELMUT KAELAS
JAAN SCHVEDE
LEO AAVIK
LEILI VARI
JUTA AAVIK
MILVI LEPPENEN
FELIX SANDER
VALDEK ROOSAAR
EEVI KLETTENBERG
SINAIDA GRIGORJEVA
HELMI KELLER
LEO LUHT
ELLEN RANDARU
ASTA-MARIANNE ORGMÄE
MADI TIRMAN
EVA FELDMANN
ELVI HEINAMAA
ARNO PAAS
EINO SIMS
ELVI TAKK
VAIKE MILLER
REIN RAUDSEPP
AINO TEDER
AIME KUUM
HANS-JÜRGEN INGO HERRMANN

06.07.1924
17.07.1925
19.07.1926
18.07.1928
25.07.1928
27.07.1928
03.07.1929
30.07.1929
01.07.1930
03.07.1930
07.07.1931
09.07.1931
16.07.1931
17.07.1932
18.07.1932
29.07.1932
28.07.1933
13.07.1934
15.07.1934
16.07.1934
17.07.1934
23.07.1934
26.07.1934
30.07.1934
31.07.1934
07.07.1935
13.07.1935
15.07.1935
27.07.1935
11.07.1936
16.07.1936
20.07.1936
24.07.1936
29.07.1936
06.07.1937
07.07.1937

94
93
92
90
90
90
89
89
88
88
87
87
87
86
86
86
85
84
84
84
84
84
84
84
84
83
83
83
83
82
82
82
82
82
81
81

LEILI KALLASTE
WERNER JOSEF BARTOLDUS
LINDA RAJAMÄE
MATS KASK
JAAN TIIDEMANN
MEELI HANSEN
ENDA SAREAL
ELVI SUSI
AIME MEREMÄE
ELGI MÄGER
JÜRI ORAS
MAIE ROOSE
ASTA KÄRBLANE
VILLU GRÜNBAUM
KADRI ROOSA
VIIVE KASK
MALLE PELT
ENN LOND
ANTS KALU
KIIRA REIMAN
LII ESSMANN
TIIT SIIDA
MARE RANK
JUTA KINNAS
HILDA MEES
LEMBIT NUGIS
TÕNU TATS
VÄINO ABEL
GALINA LIBEROVA
TOOMAS SEIN
ARVO LAAN
ENE KRABI
ELMAR PÄRNA
MERIKE MASING
TASU SOOSAAR

12.07.1937
13.07.1937
19.07.1937
22.07.1937
04.07.1938
06.07.1938
06.07.1938
11.07.1938
17.07.1938
21.07.1938
26.07.1938
02.07.1943
02.07.1943
15.07.1943
19.07.1943
25.07.1943
25.07.1943
28.07.1943
30.07.1943
01.07.1948
09.07.1948
10.07.1948
18.07.1948
25.07.1948
28.07.1948
01.07.1953
14.07.1953
15.07.1953
18.07.1953
21.07.1953
21.07.1953
22.07.1953
24.07.1953
26.07.1953
31.07.1953

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

VALENTINA VOORMANSIK

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

Olgu lootust ja tööd,
pidurõõmuks puhkust,
eestlase jonni ja uhkust.
Ka lusti ja naeru ja nalju
ning kõike parajalt palju!
SA Lõhavere ravi- ja hooldekeskus õnnitleb
Teid 65. sünnipäeva puhul ja tänab meeldiva koostöö eest kogu
töökat hambaravikabineti kollektiivi.

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

Kallis Eda!
Soovime, et oleks igas päevas
üks lauluviis
või killukene päikest taevas
või sõna hea,
mis muudab kauniks kõik!
Juubelitervitustega endised töökaaslased
Võhma lasteaiast Mänguveski

glasaken.ee

Mälestame
Leo Siitam

02.06.1955 – 03.06.2018

Karlo Raid

24.08.1930 – 08.06.2018

Kalju Jürima

Indrek Rohtla

21.07.1977 – 12.06.2018

Vilma Lang

31.10.1929 – 16.06.2018

Aivar Kaljura

01.01.1922 – 08.06.2018

08.04.1957 – 17.06.2018

Vambola Volt

Anna Kotsalainen

25.09.1953 – 11.06.2018

LEOLE
Jaanuar 2018, nr 1 (214)

03.08.1930 – 23.06.2018

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

KUULUTUSED
Puurkaevude rajamine ja puhastamine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus.
Maaküttesüsteemide rajamine. Tel 502 1279, 526 9604,
puurkaevumeistrid.ee.
Müüa 5 tonni kivisütt soodsa hinnaga. Helistada 5381 0507.
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

Kallid Terje ja Maire!

Lilleke siit ja leheke sealt,
kõrre pealt kastepiisk,
tükike päikesekiirt,
sülega sõnasooja
ja palju, palju õnne juubeli puhul
soovivad töökaaslased Võhma lasteaiast Mänguveski

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 €

