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Tihti kurdetakse, et meil olla „kaksteist kuud
halba suusailma”. Sel suvel ilmselt sellist jututeemat ei ole.
Ometigi oli ka juulis pea igas seltskonnas juttu ilmast. Kes
kiitis, et lõpuks ometi tõelist suve nautida sai, kes pahandas
liigse kuumuse üle. Jah, kolmekümne kraadini – ja hetketi
kõrgemalegi – küündinud temperatuurid põhjustasid nii
mõnelegi muresid. Põllud ja aiad kuivasid, muru muutus
rohelisest aina pruunimaks. Raadiost võis kuulda arutlemist,
et võib-olla tuleb sel aastal lehmadele talveks välismaalt heina ostma hakata. Erakordne kuumus roiutas nii puhkajaid
kui neid, kel kuumusele vaatamata töö teha. Värskendavat
jahedust ei toonud öödki. Üheks ilmaolude tulemuseks on
ka suur tuleoht üle Eesti ja põlengud mitmel pool.
Alates 28. juulist kehtestas päästeamet kõikjal Eestis suure
tuleohuga aja ning keelatud on metsas lahtise tule kasutamine. Päästeamet palub kõigil meeles pidada järgmist:
„Suure tuleohuga ajal:
• metsas ja maastikul on keelatud suitsetamine, grilliseadme kasutamine, lõkke tegemine ja igasugune lahtise
tule kasutamine, sh selleks ettevalmistatud kohtades, st
RMK lõkkeplatsidel;
• väldi mootorsõidukiga looduses sõitmist. Auto tuleks
parkida mittesüttivale pinnasele ja mitte sõita ATV-ga turbasel pinnal. Auto väljalaskesüsteem võib kuiva looduse
süüdata ja ATV-ga turbapinnal sõites võib koguneda turbamulla tolm sõiduki summutile ning selle kuumenedes ja
tagasi maapinnale kukkudes võib puhkeda tulekahju;
• kodus lõket tehes tee lõkkease mittesüttivale pinnale
ning hoia käepärast esmased kustutusvahendid. Pea meeles,
et lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, lõkkel tuleb lasta
lõpuni põleda, lõkkejäägid kustutada veega või summutada
liivaga. Lõket tohib teha vaid nõrga tuulega – kuni 5 m/s.
Muud ohud:
• ära jäta lapsi ega lemmikloomi autosse;
• võimalusel ära tegele õues
intensiivse füüsilise koormusega
(raske töö, sportimine jm);
• tee puhkepause, tarbi palju
vett, viibi võimalikult palju varjus, kanna peakatet;
• kui näed, et kellelgi on terviserikkele viitavaid tunnuseid,
küsi, kas ta vajab abi, helista 112.”
Kaunist ja turvalist suve kõigile!
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.

Võhma linna päevad ja Kesk-Eesti laat
13.–14. juuli hingas
Võhma taas linnapäevade
ja laada rütmis ning seda
juba 22. korda.
Kui varemalt oli korraldajaks Võhma linnavalitsus, siis peale ühinemisreformi on sellel aastal
rolli üle võtnud PõhjaSakala vald.
Naljatamisi võib öelda,
et valla kasvamise rütmis
kasvas ka laat.
Sel aastal oli laadal
kauplejaid 141, mida on
varasemate aastatega
võrreldes rohkem kui
kunagi varem.

Olen uhke, et laada- ja
linnapäevad muutsid eriliseks uue tegevusena oma
uksed avanud Võhma kodukohvikud – suur aitäh
kõikidele kohvikupidajatele. Ilmataadiga oli meil
ka taas peaaegu vettpidav
leping sõlmitud (kui mõned jahutavad vahepalad
välja arvata) ning rahvas
sai lõõskava päikese all
Rohke Debelaki ehk Gaute
Kivistiku juhtimisel nautida laadamelu.
Traditsiooniliselt oli
laada esimese päeva
programm kohalike isetegevuslaste päralt ning
teisel päeval pühendatud nooremale publikule.
Eriline tänu Abja Accordion Bändile, kes pakkus
kuulajatele tõelise muusikalise maiuspala. Sellel
aastal paistis linnapäevade õhtune programm
silma maskuliinsusega,
esimesel päeval olid laval
Justament, kes esines Võhmas ka esimestel linnapäevadel 1997. aastal, ning
noori hullutas samal õhtul
pop-rock ansambel Shanon. Teisel päeval oli laval

Hellad Velled hullutasid publikut. Võhma Vägilased 2018: Kati Tõruvere ja Gardo Salumäe. Linnapäevade laadajuht Rohke Debelakk kuulsa kirjanikuna kohtumas lugejatega.
Laste miniolümpia täies hoos! Võhma Vägilane 2018 kandidaadid ja kohtunikud. Võhma
koroonakuningad 2018 Tiit Pari, Heiti Pent ja Jaan Voll.
FOTOD: Evelyn Härm

Rahvabänd 2017 Sinu Naine, meeleolukaid vahepalasid tantsisid VäntWõllid
ning kirgi kütsid Hellad
Velled. Natuke naiseilu
tõid lavale reede õhtul
swingtantsijad trupist Modus. Loomulikult ei saa
mainimata jätta kuumasid
DJsid Aare Antonit ja RetroKiirabi, kes ei lasknud
kuumadel tunnetel jahtuda hiliste öötundideni.
Lisaks meelelahutusprogrammile sai mõõtu
võtta erinevates sportlikes
jõukatsumistes. Nii olid
linnapäevade programmis
rannavõrkpalli võistlused kolmikutele, petangi
meistrivõistlused triodele,
meistrivõistlused discgol-

AITÄH, SPONSORID:

FOTO: Erakogust

Riigikantselei ja Eesti Vabariik 100 korraldustoimkond
tänasid 19. juunil toimunud tammeprojekti tänusündmusel kõiki osalejaid „Eesti 100 tamme“ projekti panustamise
eest. Põhja-Sakala valda esindas Suure-Jaani kooli direktor
Epp Välba, kes võttis vastu tänukirja Nooruse pargi eest.
Tänukirja sai ka endine Võhma linnavalitsus Võhma tammepargi eest.

AS Largo
Revisanel OÜ
Radoom OÜ Ralﬁ pood
Centrumi Apteegi Võhma haruapteek
Prenton OÜ
Coop Võhma Konsum
RR Lektus AS Meie Võhma pood
Barrelstar OÜ
Alces OÜ
Kuldar Auto OÜ
TS-Hydraulic OÜ

Võhma Valgusevabrik
Vanaõue Puhkekeskus
SA Eesti Piimandusmuuseum
Efendi OÜ
Avitella OÜ
Ispre OÜ Venevere
Puhkeküla
Naisrahvatantsurühm
Pillerpäkad
FIE Jaan Voll
Võhma kooli võimla

fis, koroonas ja saskus,
toimusid traditsiooniline puusaagimise võistlus, korvpalli vabavisked
ning loomulikult Võhma
Vägilase väljaselgitamine.
Selleks, et saada teada, kes
on Võhma kõige vägevam,
tuli jõudu katsuda neljal
alal: hantlite surumine
istudes, tooli tõstmine,
kangi tõstmine ning palgiga jooks. Rebimine oli tihe
ning Võhma Vägilased
2018 on Kati Tõruvere ja
Gardo Salumäe.
Sellel aastal oli laada ja
linnapäevade korraldamine eriline. Olime uues
olukorras, sest valdade ja
linna ühinemise käigus
oli varasem korraldus-

toimkond lagunenud ning
uues olukorras distantsilt meeskonda luua ning
juhtida oli päris keeruline
väljakutse, kuid vaadates
tagasi, me saime hakkama.
Suur tänu ja kummardus kõigile, kes aitasid
kaasa XXII Võhma linna
päevade ja Kesk-Eesti laada õnnestumisele. Suur
aitäh kõikidele, kes aitasid
kaasa Võhma linnapäevade edukale toimumisele!
Järgmisel aastal taas
jalad selga, rattad alla ja
kõik Võhmasse kokku!
EVELYN HÄRM
linnapäevade
peakorraldaja

SUUR, SUUR TÄNU KORRALDUSMEESKONNALE JA ABILISTELE:
Angela Härm, Anneli Siimussaar, Viivika Lepp, Sirje Fedjuk,
Merle Põllumägi ja Võhma Vaba Aja Keskus, Kadi Rohelpuu
ja Võhma Avatud Noortetuba, Asta Laas ja Võhma lasteaed
Mänguveski, Maire Ränkel ja Võhma linnaraamatukogu, Riina
Pakane, Sirje Ojalo, Kersti Bernhardt, Anu Lõhmus, Virgo Õitspuu ja spordiklubi Võhma, Eha Trei ja AS Võhma ELKO, Avo
Põder, Rein Luup, Peep Ait, Tauno Härginen, Priit Toobal, Lea
Ibrus, Ilme Mägi, Enn Gregor, Siiri Voll, Sanna Härm, Võhma
Päevakeskus, kodukohvikute pidajad ja Põhja-Sakala vald,
abipolitseinikud Kevin Aas ja Martin Teder, Urmas Feldmann
ja meeskond, abitööjõud Jüri Sink ning hea partner Heliart ja
tema parim meeskond.
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Põhja-Sakala Vallavalitsuses
02.07.2018
Otsustati koostada elektrooniline küsitlus Suure-Jaani
Kooli õpetajatele ja töötajatele, kas nad usaldavad Suure-Jaani Kooli direktorit Epp Välbat. Küsitluse täpsema
sõnastuse koostab vastava ala spetsialist;
maksta toetust põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetajatele, kelle elukohaks rahvastikuregistris on
kantud Põhja-Sakala vald või kes lõpetavad Põhja-Sakala
valla kooli ning Põhja-Sakala vallast perekonda hooldamisele läinud noorele: kiitusega põhikooli lõpetajad 150
eurot; kuldmedaliga gümnaasiumi lõpetajad 350 eurot;
hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetajad 250 eurot; kiitusega
kutsekooli lõpetajad 250 eurot;
eraldada ja maksta välja MTÜ-le Pillistfer KOP-i projektide kaasﬁnantseeringud: (1) projektile „Kihelkondlik
lastelaager” 200 eurot; (2) projektile „Veeohutuse ja atraktiivsuse suurendamine Pilistvere puhkealal” 200 eurot;
jätta rahuldamata MTÜ Kodupaik Metsküla taotlus
tantsuorkestri esinemiskulude katteks toetuse saamiseks
ja Gunnar Loho taotlus saada toetust ürituse O´LustFest
korraldamisel WC-de rentimiseks;
maksta välja MTÜ-le Spordiklubi Võhma 850 eurot spordiürituste korraldamiseks Võhma piirkonnas;
eraldada tegevusrealt Seltsitegevus Elviira Grosbergile
200 eurot XXIII Olustvere Pargipeo korraldamiseks;
eraldada mittetulundusühingutele 2018. aastal tegevustoetust: MTÜ Tipu Looduskool 200 eurot; MTÜ Loopre Vesiveski 200 eurot; MTÜ Koksvere Maanaiste Selts 400 eurot;
mitte toetada rahaga projekti „Teeliste kirikud“ teatmiku
ja veebikeskkonna valmimist;
mitte eraldada FIE-le Ülo Kannisto toetust Paide Vallimäel
toimuva laulupeo Vaba Rahva Laul läbiviimiseks;
anda välja vallavalitsuse tänukiri Olustvere lasteaia Piilu
direktorile Saima Kingule pikaajalise südamega tehtud töö
eest ja seoses pensionile jäämisega;
anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks ühele jäätmevaldajale;
kooskõlastada puurkaevu rajamise asukoht Kangrussaare
küla, Ojakääru;
kinnitada hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti
„Kihusalo talu veesüsteemi rajamine” aruanne ja kanda
toetussumma 3246,80 eurot esitatud arve alusel teostaja
Balti Puurkaev OÜ arvelduskontole;
määrata Kerita külas Harju-Kusta kinnistu jagamisel
moodustatud uutele katastriüksustele koha-aadressid ja
sihtotstarbed;
maksta ühekordset toetust kolmele isikule kogusummas
360 eurot; toetust matusekulude katteks 110 eurot; küttetoetust 100 eurot;
kinnitada sotsiaalkomisjoni ettepanek ja mitte maksta
valla eelarvest toetust ühele isikule;
jaotada sihtotstarbeliselt valla eelarvesse Võhma linnas isikukeskse erihoolekandeteenuse (teenus V) korraldamiseks
laekunud raha järgmiselt: maksta lisatasuna tehtud töö eest
Eveli Lilleojale 700 eurot ning suunata sotsiaalvaldkonna
eelarvesse konto 4130 alla sotsiaalteenuste korraldamise
kuludeks 350 eurot;
rahuldada Gunnar Loho taotlus korraldada 07.07.2018
kell 20 – 08.07.2018 kell 01 Olustvere suurema järve ääres
avalik üritus O´LustFest;
rahuldada Erki Adamsi taotlus korraldada 14.07.2018
kell 12–14 Kildu järves ja selle lähiümbruses avalik üritus
Kildu Triatlon;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
ehitusluba Suure-Jaani linnas Lembitu pst 25a kinnistule
elamu püstitamiseks;

anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
kasutusload Kõo külas Kõo töökoja kinnistul ümber ehitatud kontorihoone kasutusele võtmiseks ja Suure-Jaani
linnas Lembitu puiesteel ning Pärnu ja Kauba tänavatel
laiendatud kaugküttetorustiku kasutusele võtmiseks;
määrata Olustvere alevikus Jaamaküla tee 3 kinnistule
puidutöökoja hoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused ning väljastada
need taotlejale;
kuulati vallavanema infot haridusspetsialisti konkursist.
12.07.2018
Otsustati hüvitada raske liikumispuudega lapse taastusravil käimisega seotud sotsiaaltranspordi kulud asutuse
teatise ja esitatud arve alusel;
osutada koduteenuseid ühele isikule;
katta valla eelarvest isiku igapäevaelu toetamise teenuse
osutamisel kommunaalkulud teenuse osutaja MTÜ Päevakeskus Vinger esitatud arve ning kulude arvestustabeli
ja kliendi kuu jooksul päevakeskuses viibitud tundide
tabeli alusel;
korraldada ühele isikule isikliku abistaja teenus MTÜ
Teeme kaudu;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart ühele
isikule;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
ehitusluba Koksvere külas Gaasijaama kinnistule Siimani
biometaanijaama tankla püstitamiseks;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
kasutusluba Kõidama külas Olustvere tee 5a kinnistul
laiendatud 10-kambrilise kuivati kasutusele võtmiseks;
rahuldada Evelyn Härmi taotlus korraldada 22.07.2018
kell 11–16 Lõhavere linnamäel avalik üritus Lehola Lembitu 45. mängud;
anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks kahele jäätmevaldajale;
anda nõusolek Spordiklubi Swan Nest projektlaagri „
Swan Nest spordilaager“ korraldamiseks 19.–25.08.2018
Lahmuse Koolis;
kooskõlastada Põhja-Sakala valla liiklusohtlikud kohad.
24.07.2018
Otsustati lubada Suure-Jaani linnas Ringpuiestee 6a kinnistule üksikelamu püstitamine projekteerimistingimuste
alusel;
kinnitada hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti
„Viljandimaa, Kõpu vald, Tipu küla, Sonni talu puurkaevu,
veetõste seadmete ja rauaeralduse rajamine” aruanne;
anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks ühele jäätmevaldajale;
saata kohtule avaldus taotlusega seada isiku üle eestkoste,
määrata tema eestkostjaks Põhja-Sakala Vallavalitsus ja
määrata eestkostja ülesanded;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart kahele
isikule;
osutada koduteenuseid kahele isikule;
maksta valla territooriumil tegutsevatele korteriühistutele
toetust: (1) Sürgavere küla, Sürgavere tee 20 korteriühistu
320 eurot; (2) Päraküla, Pärnu tn 24, Sillaotsa korteriühistu
80 eurot; (3) Võhma linn, Kalevi tn 6 korteriühistu 1200
eurot;
rahuldada Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli
taotlus korraldada 11.08.2018 kell 10.00 – 12.08.2018 kell
02 Olustvere mõisa ja kooli territooriumil avalik üritus
Kooli vilistlaspäev;

KIRIVERE KOOL

kuulutab välja konkursi järgmiste
ametikohtade täitmiseks:

ÕPPEALAJUHATAJA

SUURE-JAANI LASTEAED SIPSIK
ootab alates 15. augustist 2018 oma meeskonda
rõõmsameelset ja lapsesõbralikku, hea pingetaluvusega

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

•
(1,0 ametikohta koolis ja lasteaias);

LOGOPEED-ERIPEDAGOOG

•
(0,5 ametikohta koolis ja lasteaias);
•

HUVIJUHT (0,5 ametikohta koolis ja lasteaias).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV,
motivatsioonikiri, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada digiallkirjastatult e-posti
aadressil direktor@koo.ee.
Lisainfo direktor Heilika Ressarilt (e-post: direktor@koo.ee)

rahuldada Suure-Jaani Kultuurimaja taotlus korraldada
04.08.2018 kell 11.30–14.30 Suure-Jaani järve ümbruses
(järvejooks) ja kell 20–03 Suure-Jaani laululaval (järvepidu)
avalik üritus Suure-Jaani 58. järvepidu ja järvejooks;
anda välja vallavalitsuse tänukiri Kaja Parkerile kohusetundliku 25 aasta pikkuse töötamise eest SA-s Lõhavere
Ravi- ja Hooldekeskus.
31.07.2018
Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada ehitusload Kangrussaare külas Ojakääru kinnistule
puurkaevu rajamiseks; Supsi külas Pikasöödi kinnistule
puurkaevu rajamiseks; Tipu külas Tipu kooli kinnistule
mänguväljaku püstitamiseks;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
kasutusluba Võhma linnas Tervisepargi kinnistule püstitatud puhkeala kasutusele võtmiseks;
nõustuda OÜ Mangeni PM (registrikood 10070192) keskkonnakompleksloa nr KKL/317821 muutmisega ning taotletavale tegevusele keskkonnamõju hindamise algatamata
jätmisega. OÜ-l Mangeni PM rakendada lisameetmeid
ammoniaagi kehtestatud sihtväärtuse saavutamiseks;
lükata riigihangete seaduse § 116 lg 1 p 1 alusel tagasi
kõik riigihanke „Ilmatari tn 9 ruumide remonttööd” Osa
1 ja Osa 2 pakkumused, sest pakkumuste maksumused
ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust;
kvaliﬁtseerida riigihanke „Pilistvere Hooldekodu hoone
energiatõhususe parandamise projekteerimistööd“ eduka
pakkujana AU Energiateenus OÜ (12127881);
korraldada riigihange „Suure-Jaani tööstuspargi taristu
ehitamine“ ja moodustada hankemenetluse toimingute
läbiviimiseks komisjon: komisjoni esimees – majandus- ja
rahandusosakonna juhataja Kalevi Kaur; komisjoni liikmed
– ehitusspetsialist Avo Põder ning arendus- ja hankespetsialist Tiiu Umal;
korraldada konkurss Suure-Jaani Tervisekoja kohvikule
operaatori leidmiseks;
määrata sügava puudega isikule hooldaja;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart kahele
isikule;
rahuldada MTÜ Kuhjavere Küla Selts taotlus korraldada
18.08.2018 kell 11 – 19.08.2018 kell 19 Kuhjavere külamajas
ja -platsil avalik üritus XIV Kuhjavere külateatrite festival;
rahuldada Orienteerumisklubi JOKA taotlus korraldada
18.08.2018 kell 22.30 – 19.08.2018 kell 02 Tääksi külas avalik
üritus Eesti Meistrivõistlused Orienteerumisjooksu Öisel
Tavarajal;
lubada OÜ-l Ilutulestiku Keskus Arnika korraldada
Suure-Jaani järve ääres ilutulestik 04.08.2018 ajavahemikul
23.45–00.15;
muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 22.05.2018 korralduse
nr 352 punkti 1 ja sõnastada see järgmisel kujul: „1. Määrata
Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Päraküla Päraküla
suurfarmi kinnistu (kinnistu nr 2204739, katastriüksus nr
75901:004:0930) jagamisel moodustatud uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
1.1 Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Päraküla, Päraküla suurfarm; sihtotstarve 100% tootmismaa (003;T);
1.2 Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Päraküla, Suurfarmi põld; sihtotstarve 100% maatulundusmaa (011;M)“.

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
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SAAME TUTTAVAKS

Hermann Kalmus,

Põhja-Sakala Vallavolikogu
liige, haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees
Leili Kuusk (L.K): Kus on
Teie juured?
Hermann Kalmus (H.K):
Mina olen Tallinna poiss, seal
sündinud, kasvanud ja suureks
saanud – alguses kaks aastat
seal ka ülikoolis käinud. Seejärel Tartu ülikoolis.
Minu vanemad on sõjaaja
noored, isa oli noore mehena
ka sõjas. Ema kodu oli Sõrve
sääres, see läks piiritsooniks,
isa on Iisaku kihelkonnast Sinimägede piirkonnast. Kodukanti ei lubatud kumbagi tagasi.
Mõlemad sattusid Tallinna. Isa
käis ka Siberis ära, selle eest,
et oli saksa sõjaväes. Tema oli
osalenud 44. aastal rasketes
lahingutes Euroopas – Tšehhis.
Meie kodu oli Nõmmel. Seal
kasvamine oli natuke nagu
maalapsena kasvamine. Mõni
maja meist algas Pääsküla
mets.
H.K: Kooliajal hakkasin
väga aktiivselt korvpalli mängima. Olen mitmekordne Eesti
meister ja karikavõitja noorte
tasemel mitmes vanuseastmes.
Selle katkestas aga põlvevigastus – 11. klassis väänasin põlve
välja. Laulsin väga aktiivselt ka
laulukoorides. Olen laulupidudel käinud. Meeldis ka teatriga
tegeleda, käisin ühes teatriringis kooli ajal. Keskkooli lõpus
ja ülikooli alguses osalesin
mõned aastad ka väitlusklubis.
L.K: Mida ülikoolis õppisite?
H.K: Algul õppisin Eesti
Humanitaarinstituudis aasia
kultuuri ja jaapani keelt ja ﬁlosooﬁat – kaks aastat. Seejärel
läksin Tartu ülikooli usuteadust õppima.
L.K: Kas olete pärit usklikust
perest? Kuidas usu ja praeguse elukutse (Hermann Kalmus
on Pilistvere Andrease koguduse vaimulik – Toim) juurde
jõudmine toimus?
H.K: Olen traditsioonikristlane – selles mõttes, et minu
vanemad jäid aktiivseteks
kiriku liikmeteks läbi kogu
nõukogude aja. Meid kõiki
lapsi ristiti. Ka minu vanemate peres oli kuus last nagu
minu peres praegu. Kui olin
kolmeteistkümnene, ütles isa,
et enam ta mind kuskile kohustuslikus korras kaasa ei võta
– ta lasi mind nagu lahti. See
usuteaduse õppima minemine
oligi natukene soov täpsemalt
ja sügavamalt teada saada sellest usust, mis kodus oli. Mis
see usk lõpuks on? Mis kirik
on? Olime lapsena vanematega
kaasas – nad laulsid koorides
ja ühes kiriklikus ansamblis
ning osalesid koosolekutel,
palvetundides, kirikutundides.
Sõitsime lastena palju mööda
Eestit. Nägin kõike seda ja läksin teoloogiat õppima, et teada
saada, mis see ikkagi on.

L.K: Kas tänaseks on õnnestunud teada saada või on veel
midagi lõplikust vastusest
puudu?
H.K: Ma ütleksin, et jumal
töötab õndsa teadmatuse kaudu. Kui ma oleksin kõike teadnud enne seda, kui ma Pilistvere ameti vastu võtsin, siis ma
poleks julgenud seda ametit
vastu võtta. Isegi siis hoidis ta
mind veel õndsas teadmatuses.
Kuigi ma siis olin juba õppinud
ja uurinud ja teada saanud …
Pilistveres läheb mul juba viieteistkümnes aasta. Ikka veel
on asju, mille üle ma imestan,
mida avastan ja mida kogen
ikka uuesti või siis teist moodi.
Mingi uue nurga all, mille all ei
ole seda teemat osanud enne
näha või inimsuhteid käsitleda.
Üks populaarne laulusalm
ütleb, et inimene õpib kogu elu,
sureb aga ikka lollina. Mina ei
näe nagu põhjust öelda seda
kohustust, et me lollina peame
surema. Kui inimesed tahavad
selle omale kohustuseks võtta,
siis palun, aga tegelikult on
ikka võimalik vaimu arendada
nii kaua, kui seda vaimu on.
Liha nõrkeb – tervis võib üles
öelda, aga avatud silmade ja
avatud südamega saab ikka
käia, et uut sisse võtta. Kui me
võtame kultuuride ajaloo ja
religioonide ajaloo, siis me näeme, et midagi, mida 50 aastat
tagasi peeti täiesti mõeldamatuks, ebasündsaks, ebakohaseks – ühiskonna reeglite järgi
või ka moraalireeglite järgi
religioonis – on mõned asjad
täiesti tavalised ja iseenesest
mõistetavad. Asjad muutuvad
ajas, käsitlused teisenevad. Ma
julgen öelda, et midagi, mis on
olnud palju vabam, on praegu
palju konservatiivsem ja midagi, mis kunagi oli palju konservatiivsem, on praegu palju
liberaalsem. Tuleb osata näha
ja vahet teha, mis on kultuuri
ja ajaloo sünnitis ning mis on
tegelikult see usu essents, mida
me evangeeliumitest lugeda
võime. Neid ei maksa lõpuni
segamini ajada.
L.K: Kas peate ennast usuküsimustes pigem liberaalseks või
on mingid teemad, kus peaks
jääma konservatiivseks?
H.K: Sellele on niimoodi
täiesti võimatu vastata, sest
mõnedes asjades olen ma väga
konservatiivne. Mõned asjad ei
muutu, mõned asjad on meile
antud. Kui kristlus on kakstuhat aastat, siis mingid printsiibid on ka vanemad. Samas on
asju, millega ma ei nõustu – kus
ma olen liberaalsem. See ei ole
tavaline skaala, millel mina liigun. Ma mõtlen Uku Masingu
sõnadele: „Buddha, Lao-Tse ja
Kristus on üks ja seesama”, mis
kristlikule kirikule on natukene
võimatu kokku panna. Aga ma
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usun tõesti, et inimesed Aasias,
inimesed Aafrika mandril,
inimesed Lõuna-Ameerikas,
kes pole kristlusest midagi
kuulnud, et heal loojal oli ja
on jätkuvalt nende hingede
jaoks plaan olemas. Paljud
on hoiatanud, et me ei teeks
kristlusest uut puuslikku, sest
ta ei tahtnud olla puuslik – ta
tahtis tõe juurde juhatada ja
isa juurde juhatada, aga mitte,
et tema iseenesest saaks millekski, milleks inimesed teda
tahavad pidada.
L.K: Kas on üks jumal?
H.K: Looja on üks – absoluutselt.
L.K: Kas vaimuliku elukutse
seab täna inimesele mingid
erilised piirid? Kas tunnete
mingites normides, piirides
olemise kohustust seoses oma
ametiga?
H.K: Absoluutselt. Eeskujuks
on iga sellise olulise ameti
kandja igal juhul. Kirikus on
mingid väärtused, mida kirik
ja tema esindajad peavad loomulikult kandma. Ennekõike
tulevad need ootused inimestelt, kes arvavad end ise kõige
paremini teadvat, milline peab
kirik olema või milline peab
vaimulik olema. Nendesse ma
püüan mitte liiga palju kinni
jääda. Elu on elu. Elu toimub
praegu ja elu tuleb elada. Nende inimeste jutte, kes ise on tihti
hoopis kirikust kaugemal, aga
arvavad teadvat, milline kirik
või tema esindajad peavad
olema ja kuidas käituma, ma
eriti tõsiselt ei võta. Aga selge,
et kümnes käsus ja Kristuse
armastuse kaksikkäsus on
antud see põhiline, millest
võiks iga inimene juhinduda.
Kiriku esindajad võiksid seda
endal kogu aeg meeles hoida.
Armasta oma ligimest, armasta jumalat ja austa ning teeni
kaasinimest, oma vanemaid –
ja kõik muu, mis sinna kuulub.
L.K: Üldinimlikud printsiibid?
H.K: Jah.

L.K: Kas Pilistvere kogudus
on suur kogudus? On see
viimase viieteist aasta jooksul
suurenenud, vähenenud?
H.K: Pilistvere koguduse
liikmeskond on kahanev, nii
nagu ikka – eakamad surevad,
lähevad igavikku. Inimesed kolivad maalt linna. Üks kogudus
ei saa nende protsesside vastu.
Leerilapsi ja leeriõppijaid on
meil igal aastal olnud. Vahel
5, vahel 15 – kõige rohkem 21.
Kuigi kogudus on kahanev,
on meil üsna vilgas tegevus,
mida me eest veame. See on
meie igapäevase tegevuse osa.
Noored käivad, on külahooldus, piirkonna korrashoid
– puhkealad, ujumiskohad,
mida kõike kogudus püüab
toimetada ja kaasata sinna
inimesi. Mina olen eelkõige
püüdnud noori kaasata. Kuskil
30–50 inimest on eri perioodidel kaasas, hõivatud, löövad
kaasa – tulevad vähemalt paar
korda aastas kohale. Kui viimati istusime maja ümber
toimetava rahvaga lõunalauas,
siis oli kokku 23 inimest.
L.K: Kuidas siia kanti sattusite – oli see isiklik valik või
suunamine?
H.K: Konkreetselt toimus
see nii, et küsiti, kas ma olen
nõus. Ma hakkasin juba varem
Pilistveres käima – sattusin siia
oma abikaasa sõbra kaudu, kes
tundis Vello Salumit – enne
mind siin töötanud pastorit.
Jäin Vello juurde käima. Vello
oli tegev Siberi mälestuste ja
represseerimise jäädvustamisel. Minu perekonnas oli
see kogu aeg olemas ja sellest
räägiti ka nõukogude ajal, seda
ei varjatud. Isa rääkis oma sõjakogemustest, sõjaõudustest.
Minu vanemad olid selles suhtes üsna kartmatud. Nad jätsid
lapsed alati jõululaupäeval,
jõulupühal ja jõulu teisel pühal
koolist koju. Vanemaid kutsuti
küll mitu korda välja, aga ema
ütles direktorile aastal 1986,
kui mina käisin teises klassis,
et Nõukogude Liidus on usu-

vabadus ja teda ei tohi välja
kutsuda. Ema lubas kohtusse
minna.
Kuna minu isa oli sõjas ja
Siberis, siis see töö, mida Vello
selle mäletamisel tegi, ja need
jutud, mis selle ümber keerlesid, olid mulle tuttavad ja
arusaadavad. Sellest sündis
hea suhe. Mina õppisin aasia
kultuuri ja jaapani keelt ning
ﬁlosooﬁat, ka Vello oli Aasiast
huvitatud ning lai usukäsitlus
oli temal ka – ta tsiteeris ikka
Uku Masingut. Sellelt pinnalt
oli meil palju vestluspunkte.
Ta oli vana mees ja vajas abi
– nii ma jäingi tihtipeale appi.
Nii see läks, et mulle tehti
ühel hetkel ettepanek ja mul
oli piisavalt teadmatust see
ettepanek vastu võtta.
L.K: Kas Te olete esimest korda volikogu liige?
H.K: Olin kaks koosseisu Kõo
Vallavolikogu liige.
L.K: Kuidas hindate valimistulemust – 71 häält? Kas need
hääled tulid kõik n-ö oma
piirkonnast?
H.K: Häälte arvu ei oska
kommenteerida. Lootsin ehk
isegi rohkem. Volikogusse
nad mind rahulikult tõid. Kas
hääled on piirkonnast, ei oska
ka kommenteerida. Varem
olen saanud 62 ja 53 häält –
ehk lisandus midagi Võhma
kandist, kus mind ka paremini
tuntakse. Mina valimistehnilisi
analüüse väga ei tee. Konkurents oli ju tihe, kandideerisid
endised valla- ja linnajuhid –
häälte püüdjaid oli palju.
L.K: Kui hästi toimib Teie
arvates teie valimisliit?
H.K: Valimisliit võiks töötada
isegi paremini, sellega tasuks
natuke vaeva näha ja tööd teha
ning sellesse panustada. Et
mõte koostööst säiliks, et me ei
muutuks liiga ruttu asjalikuks
ja et need, kes valimisliidust
ametnikeks läksid, ei hakkaks
kohe vaid ametniku asja ajama,
vaid ajaks vahepeal ka valimisliidu asja. On vaja, et inimesed,
kes panustasid, et valimisvõit
tuleks, oleksid kaasatud. On ju
selge, et esimesel volikogul on
niivõrd suur hulk dokumente
vaja vastu võtta, et eks seal
natuke tormamist on ja natuke
süvenematust. Ma leian, et see
on paratamatus. See aeg tuleb
lihtsalt üle elada. Tegelikult
saab iga akti juurde tagasi
minna – kui on näha, et see ei
toimi või läheb mõistliku eluga
vastuollu.
L.K: Olete haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees. On
see valdkond, kus tunnete
ennast kõige tugevamalt?
H.K: Kaalusin ka piirkondliku arengu komisjoni. Külaelu
ja külaliikumisega olen ka palju
tegelenud, mittetulundusühingud ja kolmas sektor. See kõik
on osa minu tööst. Aga kuskile
tuli valik teha.
L.K: Kas on ka mõni selline
valdkond, kus ei oska hästi
otsustada?
H.K: Kindlasti eelarvekomisjon ei ole minu valdkond. Ka
revisjonikomisjon on midagi
sellist, mida ma väga hea mee-

lega ei teeks. – mina tegutsen
ennekõike usalduse alusel.
L.K: Üsna palju piike on murtud haridusvõrgu küsimustes
– milline see võrk peaks olema
ja kuidas peaks koole juhtima,
mitu klassi peaks olema kodulähedases koolis, kas meil
on tingimata vaja oma gümnaasiumi või võimalust anda
lastele võimalikult hea haridus? Milline on Teie isiklik
seisukoht nendes küsimustes?
H.K: Poliitiku vastus oleks,
et need kõik on tuleviku arengukava küsimused, et need
tuleb läbi vaielda ja läbi arutada. Mina ei taha öelda, et
minu arvamus on see ja mina
seda ei muuda, ma võin oma
arvamuse vastu hääletada,
kui mulle tehakse selgeks, et
nii on mõistlik ja kogukond
nii tahab. Eriti, mis puudutab
haridusvõrku ja kodulähedast
kooli ning lasteaeda.
L.K: Mida Te lapsevanemana
oma lastele tahate?
H.K: Kõo vallas on see küllalt
hästi korraldatud olnud. Mul
on olnud väga mugav oma
lapsi koolitada. Koolivõrk
peaks olema selline, et tugevad põhikoolid on iseseisva
juhtimise all. Mis peaks saama
Suure-Jaani koolist? Ma olen
sattunud ühe portsu otsa, tuleb
aru saada, mis siin tegelikult
toimub. Mulle tundub, et lahingud on läinud väga isiklikuks.
Minu arust tuleks isiklikest
lahingutest aeg maha võtta ja
anda arengukavade komisjonidele aega vaielda – seal tuliselt
kaitsta ja argumenteerida.
Minu isiklik arvamus on,
et lasteaed–6-klassiline kool
ei ole lahendus. Õpilaste arv
peab olema päris suur, et see
oleks hea lahendus, et see oleks
lastele sobiv. Paljud haridusjuhid piirkonnas ja kaugemal on
öelnud, kui ma olen küsinud, et
kui on lapsi, siis kodu lähedal
võiks olla lasteaed–3-klassiline
kool. Seda soovitatakse pidada. Seegi on tegelikult vallale
lisakulu. Neljandast klassist
muutub õppespetsiiﬁka ja siis
on mõistlik kõike korraldada
suuremas koolis.
Keskkooli osas ma ei ole
väga optimistlik, ma ei usu,
et spordisuund seda päästab.
Tasub kaaluda, kui kaua vald
vahendeid kulutab, et millal
see enam mõistlik ei ole. Ei ole
mul sügavat selget seisukohta
selle kohta, et ühes majas on
kaks koolidirektorit. Arvan,
et üks direktor ja kaks kooli
oleks parem – või üks kool.
Saan aru, et riik tahab Lahmuse
kooli omavalitsusele üle anda.
Seda tuleks toetada – võimalikult headel tingimustel – kui
alternatiiv oleks selle kooli
kadumine meie vallast. Seda
tasuks meil arendada. Kõpu
puhul avaldan arvamust väga
kaugeks jääva asja kohta. Kuidas seal need numbrid on ja
tõmme Viljandi poole? Minu
seisukoht on, et Kõpu oleks
pidanud liituma Viljandi poole.
Minu arvates on nende käimine
Suure-Jaani poole ebaloomulik.
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SAAME TUTTAVAKS
Tagasi poliitiku vastuste juurde minnes: need küsimused
tuleb läbi vaielda ja vanematele
tuleb anda rahu. Halb üllatus
oli õppekohtade sulgemise eelnõu tulek volikokku kevadel.
Oli kohe selge, et me ei saa
seda kohe otsustada, et see
tuleb edasi lükata.
L.K: Mis on hetkel kõige suurem probleem meie vallas?
H.K: Valla teenuste hea toimimine nagu see oli endistes
omavalitsustes. Näiteks olen
kuulnud lumelükkamise kohta
Kõo piirkonnas, et see ei jõudnud enam igasse kohta. Lubadus ja mõte ju oli, et teenused
ei halvene.
On tõsine vajadus hakata
mõtlema vallas – allasutustes
– töötavate inimeste peale.
Kuigi suured investeeringud
on tehtud, laenud võetud ja
neid on vaja teenindada. Näiteks lasteaia õpetajate palgad,
kooliõpetajate palgad – kas
riigi miinimumid on alati piisavad? Võib-olla peaks vald oma
vahendeid juurde panema?
Probleem on selles, et väga
vajalik ja süsteemne investeerimine betooni peaks mingil
hetkel taanduma ja investeeringud peaksid hakkama minema
inimestesse, kes teevad just
madalamapalgalist tööd. Ka
nemad peaksid hakkama saama mõistlikku töötasu. Lasteaednike, raamatukoguhoidjate,
tavaliste sotsiaaltöötajate palkade eest tahan küll seista. Et
neid inimesi oleks ja inimesed
tahaksid seda tööd teha.
L.K: Mis on hetkel kõige suurem probleem Eestis?
H.K: Minu meelest Eesti riik
mitmes osas on ole enam mõistuspärane. Eesti riik on ammu
ülereguleeritud, liiga jäigalt
kinni, nii et reeglid, mis on
tehtud linnaliste piirkondade,
suurte keskuste jaoks, kus
mastaabid on hoopis teised,
maapiirkondades neid lihtsalt
ei ole mõistlikult võimalik
toimima panna. Minu meelest
ei saa ühte moodi rahastada
Tallinna või selle lähikonna
koole ja Kirivere või SuureJaani kooli. Õpetaja töö 10 või
25 õpilase ees ei ole päris sama,
aga mitmes osas see on sama.
Minu arvates paljud reeglid
on sellised, et ametnikud saaksid oma töökohta õigustada ja
pidada.
Selle juurde kuulub ka see,
et omavalitsuste rahastamisel on tihti raha juures väga
jäigad „sildid”. Raha selline
kasutamine kuskil piirkonnas
ei pruugi olla mõistlik, piirkonnale sobiv. Omavalitsustele
oleks vaja anda rohkem vabadust. Haldusreform on toimunud, piirkond on muutunud
suuremaks – nüüd tuleks neid
piirkondi hakata usaldama.
Kuhu raha pannakse, kes on
abivajajad jne. Peensusteni ettekäskimine pidurdab arengut
ja paneb tegema asju, mida
muidu võib-olla ei teeks.
L.K: Mis on hetkel kõige suurem probleem maailmas?
H.K: Inimeste kasvav usk äärmustesse. Arvatakse, et kõva
sõnaga – vajadusel ka relvajõudu kasutavad – liidrid ongi
need õiged liidrid. Või muudes

seisukohtades äärmuslikud
– kuni rassistlikud välja. Ja
religioone vastandavad.
Võib-olla veel suurem probleem on meie suhtumine loodusesse. See, mida me jumala
looduga oleme teinud viimase
paarisaja aasta jooksul, eriti
peale teist maailmasõda. See ei
jää vastuseta – planeet vastab
mingil hetkel. Vastus võib olla
nii ränk, et inimkond, suur
osa inimkonnast, ei kanna
seda välja. Tehnoloogiad on
olemas, oskused on olemas,
aga loodust reostavat majandusmudelit hoitakse käigus,
seda õigustatakse kõigiti. See
ei saa lõputult nii kesta. Kui
palju toodetakse autosid, mida
kunagi ei müüda, kui palju
peab riideid ostma, kui palju
visatakse ära toitu. Räägitakse
toidukriisist, aga tegelikult on
ju teada, et mingit toidukriisi
ei ole, see on kaubanduses tekitatud deﬁtsiidi kriis ja pealesunnitud vaesus, mis inimesed
nälgima paneb – mitte, et vähe
toitu toodetaks.
Rikkal Euroopal – sealhulgas
Eestil – oleks vaja mõelda, kui
palju meil prügi tekib ja kui
palju me toitu ära viskame.
Meile tundub, et me oleme
veel vaesed ja meil ei lähe
hästi – ometi oleme rikkama
maailma osa.
L.K: Milline on Põhja-Sakala valla nägu? On see juba
olemas?
H.K: Mina arvan, et sellel vallal veel oma nägu ei ole. Tuleb
mõelda, kuidas see piirkond
tervikuna on koostoimeline.
Ja samas, valla territoorium
on suur ja piirkonnad jäävadki
ilmselt erinevateks. Ütleksin,
et koostööd tegev, aga eripalgeline.
L.K: Kas peaksime oma juuri
otsima kunagiselt Sakalamaalt, mis oli veel suurem
piirkond kui meie vald? Mõtlen Muinas-Eesti teemat.
H.K: Muinas-Eesti tunnetus
on oluline ja neist arusaamine
väga tähtis. Aga praeguse aja
Muinas-Eesti käsitluses on
veel väga palju muinasjuttu.
Asju räägitakse ilusamaks
või vaadatakse propagandistlikust seisukohast. Kuidas
need asjad tegelikult olid, on
omaette teema. Lehola Lembitu mingid legendid tulevad
ka Pilistvere alla välja. Alati
tasub rohkem uurida, mis on
minevikus toimunud, et olla
jõukam – teadmiste poolest –
mis on toimunud. Siis saame
edasi liikuda.
Eestlaste jätkuv vabadusvõitluse pidamine paneb
mind mõtlema ja nõutult pead
vangutama – lahingud on
tegelikult juba pea 800 aastat
läbi. Meil tasuks mõista Eesti
suurust ja piirkonna ajalugu
laiemalt ja tänapäeva tunnetavalt. Me otsime justkui mingit
tõestust minevikust. Kui ma
tegelen Teise Maailmasõja
ajalooga ja inimestega räägin
Sinimägedest ja Siberist, paadipõgenikest – mis kõik kuuluvad meie juurde – siis Lehola
Lembitu ei ole kõige tähtsam
kuju ajaloos. Ta on üks, kes esile tõusis ja kes midagi püüdis.
Meie tema motiividest lõpuni
ei tea.

Mina tegelikult väljendan
kurbust, et eestlased ka mõisnikega nii käitusid, nagu nad
käitusid. Me oleme Euroopa
haritud rahvas ikkagi tänu saksa mõisakorrale ja luterlusele
– see on meid vorminud ja tänasesse päeva toonud haritud
kirjatarga rahvana.
Kahekümnendate aastate
lõpus, kui uuriti üle maailma
lugemust, siis Eesti oli absoluutses tipus – külakool oli
inimestest kirjaoskaja rahva
teinud. Olime märgatavalt ees
Venemaast, Soomest. Ajalugu
on mitmes mõttes ikka kirjum
ja mitmekesisem. Mis meid siis
ikkagi vorminud on ja kes me
tänapäeval oleme? Need on
huvitavad küsimused.
Balti-Saksa mõisnike erikord
tagas siiski meie alade mitteslaavistumise. Venemaal on
viimase saja viiekümne aastaga
terveid rahvusi kadunud üle
saja. Mõisa piits, mis oli ränk ja
ebaõiglane, hoidis meid võibolla teisest suuremast hukust.
Õigel hetkel aeti selg sirgu
ja tuli rahvuslik ärkamine ja
kultuuriline ühistegevus ning
ettevõtluse areng. Lõpuks olid
julged mehed, kes ütlesid, et
nüüd kuulutame Eesti iseseisvaks. Nende seas oli ka meie
valla mees Jüri Vilms, kes oli
üks kõige tulisemaid rahvakõnelejaid.
L.K: Mis Teile kõige rohkem
rõõmu teeb?
H.K: Et ma ime läbi siin olen,
saan tegutseda ja hingata, saan
lapsi kasvatada – lihtsalt see
elamise ja olemise võimalus.
L.K: Mida juurde õpiksite?
H.K: Õpin hetkel juurde kitarrimängu. Tahaksin taastada
ja arendada oma lauluoskust –
just koorilauloskust, võib-olla
meeskoorilaul, meesansamblilaul. Olen juba koori järele
ringi vaadanud, aga valinud
veel ei ole.
L.K: Millega vabal ajal tegelete? On üldse vaba aega laste
kõrvalt?
H.K: Eks ma ikka natuke üle
töötanud inimene olen. Tööd
on palju ja päevad pikad. Kui
mul on vaba aeg, siis püüan
tihti ka mitte midagi teha.
Hommikul saadan lapsed
kooli-lasteaeda, seejärel on
hetk endale, tööleminek, töölt
tulen koos lasteaialastega – osa
lapsi on veel ringides, seejärel
tuleb lastele järele minna, siis
tuleb õhtusöögiring, õppimine
ja magamapanemise ring ja siis
on hetk endale.
L.K: Kas sinna mahuvad raamatud, teater, kino – mis
neist?
H.K: Mahuvad ikka. Kinno
küll viimasel ajal väga jõudnud ei ole – või kui, siis koos
lastega. Abikaasa leiab mulle
ikka teatrikülastusi ja etendusi.
L.K: Milline teater meeldib?
H.K: Viimati meeldis Rakvere
teatri „Lendas üle käopesa” –
hea ja võimas etendus.
L.K: Rohkem meelte liitmine
kui lahutamine?
H.K: Päris allanaba nalju ma
vaatama ei satu. Popkontserdid ei ole kunagi kõnetanud
– ei mäleta, et ma isegi noorpõlves neile oleks sattunud. Kirikukontserdid, kontserdisaali
kontserdid, mis on tõsisemad

ja sisulisemad. Hea koorilaul
muidugi.
L.K: Kas kirjutate alla lausele,
et inimesed on nii ilusad ja
head?
H.K: Kurje inimesi on alati
leidunud. Näiteks jaanipäeva
öösel varastati Pilistvere kirikust ära korjanduskirst. Raske
kirst, aga viidi ära.
Kõik ei ole „ilusad ja head”.
Aga jumalik alge on kõigis inimestes olemas. Mida inimene
ise oma eluga teeb, see on juba
hoopis teine küsimus. Kas me
valime olla head, mitte, et me
olemuslikult oleme head.
L.K: Millal see valik tehakse,
kas siis, kui laps on väike – või
hiljem?
H.K: Eri traditsioonides on
see murdumise piir, kus see
vastutus tuleb vanema pealt
lapse peale, umbes kaksteist
kuni viisteist aastat. Luterlikus
traditsioonis enamasti viisteist
aastat. Palju võtame me kaasa
oma kodust, mida laps näeb
ja kuuleb.
Mina neljakümne ühe aastasena ei saa looja ette minna
jutuga, et „minu isa oli selline”,
„minu ema oli selline”.
L.K: Luterlikus kirikus ei ole
ﬁlmidest katolikust kirikust
tuttavaks saanud pihitoole.
Aga kas kõik saab andeks, kui
seda endale tunnistada?
H.K: Absoluutselt kõik saab
andeks, kui sa endale ja jumala
ees kõike tunnistad ja püüad
kõigiti neid vigu mitte korrata. Tähtis on püüd neid vigu
mitte korrata. Tihti arvatakse,
et kristlased saavad andeks ja
siis võivad uuesti teha. Kui sa
oled armu leidnud, siis see arm
peab muutma sinu elu.
L.K: Kus meie vald nelja aasta
pärast on?
H.K: Loodan, et väga paljud
põhiküsimused on rahulikult
lahenenud, et järgmistele valimistele saab minna visioonilubadustega. Et ei ole enam vaja
rääkida koostööst. Et on tõeline
ideede võistlus selle piirkonna
edasisest tulevikust. Et me ei
pea andma lubadust ehitada järgmine hoone, et saame
vaadata, mis tingimustes meie
inimesed töötavad ja mis palka
nad saavad. Kas meil on mõnede koormus liiga suur, kas meil
on inimesi juurde vaja? Selle
nimel tahan tööd teha.
L.K: Mis tahab veel väljaütlemist?
H.K: Ei ole mingit suurt hingehäda. Julgustan kõiki siin
piirkonnas elavaid inimesi:
püüdke oma eluga siin vastu
pidada, püüdke oma elu korraldada nii, et te tahate siia
jääda, et teil on siin hea olla, et
teie lapsed tahavad siia jääda
– tehke oma valikud vastavalt
sellele.
Külade inimesed peaksid
omavahel kokku tulema ja
arutama, mis on need ühised
asjad, mida me võiksime koos
korraldada. Et meil tekiks
piirkonna tunnetus, et naaber
oleks naabriga tuttav, et me
tunneksime üksteist.
Mind on julgustanud, et kui
mul on olnud vaja, siis mulle
on abi antud.
Küsis LEILI KUUSK

Kogugem loodusrekordeid!
2013. aasta Postimehe Arteri jõulunumbris esitlesin oma 25 loodusrekordit. Seal siis igasugust põnevat: küll 134-aastane ebapärlikarp,
küll 35 aastat puus püsinud hiireviu pesa, küll maailma ilusaim
metsisemäng Majakivil, 7-kilomeetrine käik kivilt-kivile Juminda
poolsaare läänerannas ehk Eesti pikim kividega rannalõik, Eesti
pikim, 14 kilomeetrit pikk Neeruti-Porkuni oosistik või muud väga
erilist ehk kus midagi-kedagi rekordihõngulist kirjas. Nüüd olen tulnud mõttele hakata sarnaseid loodusest leitud rekordeid koguma üle
Eesti, mille lõpptulemuseks võiks olla teos „Meie loodusrekordid”.
Seega, kel on põnevaid loodusest leitud rekordeid, võiks need üles
tähendada ja ära vormistada. Ühe rekordi täpne kirjeldus võiks olla
10 kuni 20 lauset pikk ja nii hea jutujooksuga, et võib otse raamatusse
minna. Rekordi nimi peab kajastuma saadetava faili nimes, näiteks
Majakivi_metsisemäng. Soovituslik on foto, kus rekordi nimi peab
kajastuma faili nimes, näiteks Letipea_Ehalkivi. Ja kohustuslik on
kaastöö autori nimi, kes läheb raamatusse kui kaasautor.
Saadetavad loodusrekordid palun vormistada Wordis, doc või docx
failiformaadis ja saata need allakirjutanule aadressil: marek.vahula@
online.ee. Kõik rekordid, mis on ka tegelikult rekordid, pääsevad
raamatusse! NB! Telefoni teel rekordeid vastu ei võeta!
MAREK VAHULA
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Mis saab siis, kui üksi elamine muutub
raskeks?
Küsib Eva-Liisa Luhamets
Vastab sotsiaalkaitseminister Kaia Iva
Miks te viimasel ajal
räägite nii palju eakate
hoolekandest?
Me kõik vananeme ja
igaühel võib juhtuda, et
tuleb aeg, kus igapäeva
toimingud muutuvad raskeks ja üksinda enam hästi
hakkama ei saa. Kartes oma
lastele koormaks muutuda,
hoitakse mured enda teada
ja püütakse ikka kuidagi ise
hakkama saada. Aga see ei
peaks nii olema! Ühiskonnana tahame, et kõigil inimestel oleks võimalik väärikalt
vananeda. Oma murega ei
tohi üksi jääda.
Kelle poole pöörduda, kui
ise enam hakkama ei saa?
Kui eakal muutub üksinda elamine raskeks ja teatud
igapäevatoimetused liigselt
koormavaks, tuleb kindlasti
pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole
ja abivajadusest teada anda.
Tuleks kokku leppida, millal ja kuidas ta abivajaduse
hindamise teeb – kas sotsiaaltöötaja tuleb koju, külastab haiglas või on eakas
ise võimeline sotsiaaltöötaja
juurde minema. Hindamise
tulemusel selgub, millist abi
ja kui suures ulatuses on
vaja, et igapäevaselt toime
tulla. Kui vähegi võimalik,
aidatakse eakal kodus, harjumuspärases keskkonnas
edasi elada.
Milliseid teenuseid KOVid pakuvad, mis aitaksid
kodus hakkama saada?
Sotsiaalhoolekande seadus nimetab kohustuslikud teenused, mida kohalik
omavalitsus peab pakkuma,
näiteks koduteenus, hooldaja määramine, sotsiaaltransporditeenus jt. Kuidas
täpselt ja milliste täiendavate võimaluste kombineerimisel saavutatakse parim
tulemus sõltub kohalikust
omavalitsusest. Seega saab
täpsemat infot kohalikult
sotsiaaltöötajalt. Näiteks
koduteenuse eesmärgiks
on isiku abistamine kodu
ja isikliku eluga seotud igapäevaelu toimingutes ja
asjaajamisel, et aidata kaasa
elukvaliteedi säilitamisele ja
parandamisele harjumuspärases keskkonnas. Oleks
väga oluline võimalusel
alustada kõigepealt koduteenustest. Praegu on meie
hooldekodudes hinnanguliselt 10–15% selliseid kliente,
kes tegelikult saaksid veel
kodus hakkama, aga nad
vajaksid selleks mõningast
kõrvalabi. Mitmed omavalitsused pakuvad näiteks
ka võimalust üürida korter
eakate majas, kus pakutakse
ka lisateenuseid. Sellises
majas on eakal turvaline
elada teades, et vajadusel on
abi käeulatuses.
Aga kui selgub, et kodus
pole ikka võimalik enam

ka lisaabiga toime tulla,
kui kiiresti siis hooldekodusse saab?
Abivajaduse hindamise
ja kohase teenuse võimaldamise otsuse peab kohalik
omavalitsus tegema kümne
tööpäeva jooksul pärast
eakalt või tema lähedaselt
vastava kirjaliku avalduse
saamist. See otsus peab
olema kirjalik ning selgelt
põhjendatud. Samas teame, et sageli ei pruugi olla
kohe sobivas hooldekodus
vaba kohta. Siis tuleb koos
omavalitsusega leida niikaua muud lahendused, et
inimene abita ei jääks.
Kuidas leida sobiv hooldekodu?
Ka hooldekodu leidmisega ei pea üksi tegelema. Siin
tasuks sotsiaaltöötajalt kindlasti uurida, milliseid teenusepakkujaid piirkonnas on,
kuidas toimub teenusele
saamine ja milliseid lisatoiminguid tuleb teha. Näiteks
üldhooldusteenuse puhul
soovivad osad hooldekodud
näha perearsti tõendit inimese terviseseisundi kohta.
Kui kohe sobivat hooldekodu kohta ei leita, peab kohalik omavalitsus pakkuma
alternatiivseid teenuseid.
Pereliige ei ole kohustatud
lähedase abistamiseks puhkust võtma ega töölt ära tulema. Hooldekodu valimisel
tuleb arvestada kindlasti
ka abivajadust – kui inimene vajab ka suures mahus
tervishoiuteenust, tuleks
veenduda, et hooldekodul
on võimekus vajalik teenus
tagada.
Räägitakse, et hooldekodu koht peab olema inimestele kättesaadav – aga see on
nii kallis!
Jah, kvaliteetne teenus
ongi paraku kallis. Hooldekodus on tagatud ööpäevaringne hooldus, abi
ja valve, seega on just tööjõukulud teenuse hinnas
suurim komponent. Tahame
ju pakkuda võimalikult
head hooldust ja õiglasemaid palku hooldajatele. On
vaja, et hooldekodudel oleks
piisavalt ressursse, et tagada inimväärikas elu oma
hoolealustele. Aga hind ei
tohi olla takistuseks teenuse
saamisele.
Aga kes siis peab hooldekodu eest maksma?
Sotsiaalteenuse eest tasub üldjuhul inimene ise,
kuid kohalik omavalitsus
peab hindama, mil määral
abivajaja on võimeline seda
tasuma. Selge on see, et
hooldekodu eest tasumiseks
ei piisa vaid pensionist. Kui
ka inimese muudest vahenditest ei piisa, peavad teda
üldjuhul abistama ülalpidamiskohustusega inimesed:
eaka inimese puhul tema
abikaasa (sh lahutatud abikaasa, kui inimese abivajadus tekkis enne abielu lahutamist), lapsed ja täisealised
lapselapsed. Sotsiaalteenuse
eest tasumist ei saa nõuda

Kaia Iva koos vallavanemaga Kõpu hooldekodus.

FOTO: Eva-Liisa Luhamets

kaugematelt sugulastelt,
õdedelt-vendadelt ega elukaaslaselt. Aga kindlasti ei
tohi teenuse eest tasumine
kahjustada ülalpidaja tavapärast toimetulekut, sundima kedagi mitmel kohal
töötama või olla takistuseks
laste kasvatamisel. Kohalik
omavalitsus ei saa sobiva
sotsiaalteenuse eest tasumiseks nõuda pereliikmetelt nende eluaseme maha
müümist ja peab võtma
arvesse ka ülalpidajate muid
kohustusi, näiteks alaealiste
laste ülalpidamist. Kui lähedased ei ole võimelised
eakat sotsiaalteenuse eest
tasumisel abistama, peab
kohalik omavalitsus teenuse inimesele igal juhul
tagama ning võtma teenuse
eest tasumise osaliselt enda
kanda. Selle kohta tuleb teha
kohalikul omavalitsusel
põhjendatud otsus.
Aga kust kohalikud omavalitsused selleks raha
saavad?
Kohalike omavalitsuste
sissetulekud laekuvad maksudest, toetustest, teenuste
müügist ja muudest tuludest. Samuti on riigieelarves
kohalikele omavalitsustele
ette nähtud eraldisi läbi
tasandusfondi ja toetusi
läbi toetusfondi. Sel aastal suurendasime kohalike
omavalitsuste tulubaasi
lisaks tavapärasele tõusule
veel 30 miljoni euro võrra,
loodame, et suure osa sellest
kulutavad omavalitsused
sotsiaalteenustele.
Kuidas hooldekodud
hooldust kavandavad?
Hooldekodud peavad
koostama 30 päeva jooksul
teenuse osutamise alustamisest hooldusplaani, kus on
kirjas hoolduse individuaalsed eesmärgid, hooldustoimingute vajaduse mahud
ja sagedus. Eraldi tuleb tuua
välja tegevused inimese
iseseisvuse säilitamiseks.
Hooldusplaani koostamisel
tuleb hooldusvajaduse kõrval hinnata ka tervishoiuteenuse vajadust, mistõttu
on oluline, et hooldusplaani
koostamisse on kaasatud
kas perearst, pereõde või
mõni muu tervishoiutöötaja.
Kuidas kindlustada, et
hooldekodus jätkub õige
raviskeem, et ravimeid
antakse õigele inimesele
õiges koguses?

Hooldekodusse minnes
tuleks kaasa võtta arsti määratud raviskeem. Ravimite
viimisel oma lähedasele tuleb tema nimi kirjutada igale
ravimi pakendile ja paluda
need panna temanimelisse
ravimikarpi. Koos ravimitega tuleks hooldekodule
edastada ravimite annustamise skeem ja arsti nimi, kes
on ravimid määranud. Kõik
ravimid peavad olema ravimite säilitamiseks mõeldud
lukustatavas ruumis või
eraldi ruumi puudumisel
lukustatud kapis ega tohi
olla kõrvalistele isikutele
kättesaadavad.
Kelle poole pöörduda, kui
on probleeme?
Sotsiaalkindlustusameti
ülesanne on teostada järelevalvet kohaliku omavalitsuse osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi
andmise kvaliteedi üle.
Näiteks kui teenuseosutaja
keeldub teenuse saajale või
tema seaduslikule esindajale
hooldusplaani väljastamast,
tuleks sellest sotsiaalkindlustusametit informeerida.
Kui on kahtlus, et hooldekodu ei järgi raviskeemi, sinu
lähedasele on manustatud
valesid või liiga suurtes
annustes ravimeid, teavita
koheselt terviseametit, kes
teeb vajadusel hooldekodusse kontrollkäigu. Raskemate rikkumiste puhul nagu
kehaline väärkohtlemine,
teavita koheselt politseid.
Kas olukord hooldekodudes on nii hull, nagu
mitmetes lehelugudes on
kirjeldatud?
Ei, üldjuhul pakuvad
meie hooldekodud head
teenust ja sealsed töötajad teevad oma tööd väga
kohusetundlikult. Eakad
on hästi hooldatud, neile
pakutakse jõukohaseid tegevusi, hoitakse lähedasi
kursis eaka olukorraga. Samuti nõustatakse paljudes
omavalitsustes abivajajat
asjakohaselt ja leitakse ilma
ülearuse bürokraatiata sobilikud lahendused. Tavaliselt
saavad meedias tähelepanu
just halvad näited, kuid me
ei tohi unustada tänada neid
spetsialiste ja juhte, kes pingutavad oma inimestele parimate teenuste tagamisel.
Aitäh teile!

Kaia Iva: Kui on tahet,
siis saab oma inimesi
aidata
Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva oli 29. juunil visiidil
Viljandimaal, kus külastas Kõpu, Polli ja Kärstna hooldekodusid, eakatekodu Mulgi Häärber ning Pariisi Erihoolekandekeskust. Sellel aastal on riik erilist tähelepanu
pööranud hooldekodude ja teiste hoolekandeteenuste
kvaliteedile, teenuse kättesaadavusele ning rahastamise
parandamisele. Sotsiaalkindlustusamet on teinud ka süvendatult järelevalvet kohaliku omavalitsuse osutatavate
sotsiaalteenuste ja muu abi andmise kvaliteedi üle. Minister
Iva sõnul on oluline, et kõigil oleks inimväärne elu ja et
ka hooldekodudes olevatel inimestel oleksid võimalused
suhelda, tegeleda jõukohaste tegevustega, olla värskes õhus
ja elada mõtestatud elu.
Kõpu hooldekodu jättis ministrile koduse ja hoolitsetud
mulje, eelmise aasta lõpus tehtud väikese remondi käigus
remonditi koridor ja värskendati tualettruume. Kõpu
hooldekodu elanikud rääkisid oma praegusest kodust
vaid head ja kiitsid lahkeid töötajaid. Üks elanikest, proua
Silvia, tundis huvi ministri tegemiste vastu ja selgus, et ta
on pärit ministri koduvallast.
Minister Iva sõnul panustab riik ka üha enam teiste
hoolekandeteenuste arendamisele, et aidata inimestel
võimalikult kaua oma kodus hakkama saada. Tema sõnul
on meie hooldekodudes hinnanguliselt 10–15% selliseid
kliente, kes tegelikult saaksid veel kodus hakkama, aga nad
vajaksid selleks mõningast kõrvalabi. „Sotsiaalhoolekande
seadus nimetab kohustuslikud teenused, mida kohalik
omavalitsus peab pakkuma, näiteks koduteenus, isiklik
abistaja, hooldaja määramine, sotsiaaltransporditeenus
jt. Mitmed omavalitsused pakuvad näiteks ka võimalust
üürida korter eakate majas, kus pakutakse ka lisateenuseid.
Sellises majas on eakal turvaline elada teades, et vajadusel
on abi käeulatuses“, selgitas Iva.
Visiidi käigus kohtus minister ka Põhja-Sakala vallavanema Tõnu Aavasaluga, kes rääkis tulevikuplaanidest, kuidas
inimestele paremini hoolekandeteenust pakkuda. Samuti
kirjeldas vallavanem, kuidas vald täidab talle seadusega
pandud ülesannet ja aitab hooldekodu koha eest tasumisel,
kui see inimesele ja tema lähedastele üle jõu käivaks osutub.
Minister tänas Kõpu hooldekodu peret ja vallavanemat
meeldiva vastuvõtu ja sisuka arutelu eest.
EVA-LIISA LUHAMETS
sotsiaalkaitseministri nõunik

Põhja-Sakala vallavalitsus maksab
ranitsatoetust
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus summas 150 eurot
makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale
tingimusel, et vähemalt üks vanematest ja laps on rahvastikuregistri andmetel valla elanikud ning nad elavad ühel
aadressil.
Toetuse saamiseks palume lapsevanemal või lapse
seaduslikul esindajal hiljemalt 30. septembriks esitada
vallavalitsusele avaldus kirjalikult aadressil Lembitu pst 42,
Suure-Jaani linn, 71502 Põhja-Sakala 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.

Spordivõistlused
12. augustil kell 12 Noorte petangivõistlus Võhma petangiplatsil.
12. augustil Rannavollevõistlus 45.Lehola-Lembitu mängude raames Suure-Jaani
järve äärsetel väljakutel: kell 10 naised ja kell 13 mehed.
17. augustil kell 10 Laste jalgpalliturniir “Suure-Jaani CUP 2018”.
19. augustil kell 10 Ülde Volle 2018a.
26. augustil Põltsamaa Jõe 44. suvemängud Põltsamaal.
Täpsem info: noortekas.suure-jaani.ee
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Hajnowkas Piisoni laadal

VASTEMÕISA LAAT 2018

Vastemõisa rahvamaja naisrahvatantsurühm Vastsed
Naised käis viimas külakosti sõpruslinna Hajnowkasse
Poolas. Naised esinesid juba 12. korda toimunud Piisoni
laada kultuuriprogrammis.
Lisaks tutvuti ka Belovežjega, vaadati piisoneid, tehti
tiir peale Hajnowka vaatamisväärsustele ning lõõgastuti
Hajnowka veekeskuses. Samuti saadi osa Dubicze Cerkiewnes toimunud Kupala päeva pidustustest. Väikeses vallas
ukraina kombe kohaselt peetud ürituse suurusest annab
pisut aimdust osalejate arv, mis ületas kümmet tuhandet.
Peale Eesti oli Piisoni laadal esinejaid veel Valgevenest
ja Ukrainast ning muidugi Poolast.
Hajnowkat külastas samal ajal ka delegatsioon Jurbarkasest Leedust. Koos leedukatega käidi linnaekskursioonil, Kupala päeva pidustustel ja kohtumas linnapea Jerzi
Sirakiga.
2016. aasta septembris käis Hajnowka delegatsioon
Suure-Jaani sügislaadal, kus rahvakunstimeister Krystyna
Grygoruk õpetas paberist punumist. Varasematel aastatel
on vahetatud nii ametlikke delegatsioone, isetegevuskollektiive kui kohtutud spordivõistlustel. Hajnowkat on külastanud meie ettevõtjad. Hajnowka linnapea Jerzi Sirak ütles
kohtumisel, et hajnowkalastel on kindel soov koostööd ka
edaspidi jätkata. Sel suvelgi toimuvad juba traditsiooniks
saanud jalgpallilahingud, kus Põhja-Sakala valla ja Hajnowka linna noortele lisaks osalevad ka valgevene jalgpallurid.

Pühapäeval, 9. septembril 10–16
Vastemõisa rahvamaja juures
Laada peaplatsi päevakava:

10–12

Kuldsuu/päevajuhi/püstolreporteri Margus
Kastori aktiivne tegevus, laadakava ja -kauba

tutvustamine, intervjuud laadaliste ja müüjatega,
anekdoodid meilt ja mujalt jne. Rõõmu ja lusti
ning nalja ja naeru on kuhjaga. :)

12

Kultuuriprogrammi I osa:
Põhja-Sakala valla lauljad ja tantsijad.

13 SUUR laada oksjon (kaupade alghind 10 senti).
Kogupere spordimängud: „võrkpallimine“
14
kõigile, täpsusvisked, „Vastemõisa laada“

vaiba kudumine, anekdootide rääkimise võistlus,
„rahakassa“ äraarvamismäng ja palju muud.

15

Kultuuriprogrammi II osa: ansambel Maylis &
Boys.

LEILI KUUSK

Vastsed Naised koos Suure-Jaani kultuurimaja direktori
Priit Toobaliga ja võõrustaja Emilia Korolczukiga.
Vastsed Naised laval – mustlastants.
Publik.
FOTOD: Leili Kuusk

16

Mis laadal veel toimub?

Poolvillased Põrpijatega Soome
lavalaudu vallutamas
Eelmisel suvel oli Vastemõisa
näitetrupp Poolvillased Soomes külas Olla-Riitta Aarikal
Myölätuuli Külalistemajas
Someros. Olime seal näitlemas
Soome näitekirjaniku Maria Jotuni etendust „Mehe küljeluu“.
Meie esinemist oli vaatama
tulnud majaperenaise isa Eero
Mäkelä, kes oli naljatamisi
väga solvunud, et mängisime
tükki Someros, mitte tema
juures Külaseppa Suveteatris.
Selleks, et „viga“ parandada,
leppisime kokku, et järgmisel
aastal kohtume juba Külasepal.
Mõeldud-tehtud, 30. juuni
varahommikul haarasid Vastemõisa Poolvillased Pilistvere näiteringi Põrpijad kaasa
(miks minna üksi, kui saab
mitmekesi), kaks näitlejaid täis
bussi keerasid ninad Tallinna
poole ning kahepäevane reis
Soome võis alata, et õhtul juba
etendusega Suveteatri laval
olla. Soomes on harrastusteatri tegemise ja vaatamise
traditsioon Eesti omast erinev.
Kui eestlased on üldtuntud
teatrirahvas, siis soomlane on
suvine harrastusteatrirahvas.
Sealsed külateatrid on väga populaarsed ning publik rohkearvuline. Nagu eelmisel aastal,
nii ka sellel saime meiegi sooja
vastuvõtu osaliseks.
Kui esimene päev oli näitlejate jaoks töine, siis teisel päeval
oli meil võimalus tutvuda
sõprusvalla Jokioise tegemistega. Minul Põhja-Sakala valla
kultuurispetsialistina oli suur
rõõm kohtuda oma ametiõega sealses vallas, Stiina-Liisa
Pirkkamaaga ning Jokioise

Laada lõpetamine.

10-sendi loterii (peavõit maksab 300 eurot,
lisaks väga palju võite sponsoritelt),õpitoad,
mobiilide-, lille- ja käsitöönäitused, sõidud
hobuvankriga, võimsad batuudid, karussell ja
õnneloosid ning palju muud.

Laata juhib Margus Kastor
NB! Kehvema ilma puhul toimuvad esinemised
rahvamaja suures saalis.

Tulge Vastemõisa laadale lõbutsema!
Info 526 4590 (Rein)

Poolvillased ja Põrpijad Külasepa Suveteatris. Stiina-Liisa, Mika ja Evelyn näituste
majas. Evelyn ja Myölätuuli imeline perenaine Olla-Riita.
FOTOD: Liia Sirel
valla majandus- ja rahandusosakonna juhatajaga Mika T.
Rantalaga, kellede eestvedamisel külastasime Jokioise Teabemaja, vallavalitsuse maja, 2015.
aastal renoveeritud põhikooli
(mis jätkuvalt nägi välja nagu
äsja remondist tulnud), näituste maja ning käisime sõitmas
auruveduriga. Jutu sees selgus,
et Jokioisel ja Põhja-Sakala vallal on palju sarnasusi. Läbi on
tehtud mitmeid reforme ning
ühinemisi, näiteks on erinevalt
meist jäänud nendel terve valla
peale valla keskusesse üks ja
ainus raamatukogu. StiinaLiisa sõnas, et meil on põhjust
hoida oma raamatukogu süs-

teemi ning uhkust tunda selle
tähtsuse üle kogukonnaelus.
Erinevus on ka meie harrastusteatrite tegevuses. Olime
oma truppidega külaliseks
Rehtilä külateatrile ning võrdlesime tegemisi. Poolvillastega
õppisime „Mehe küljeluu“
tüki selgeks eelmisel aastal,
anname etendusi Eestimaa
erinevais paigus ning Soomes
andsime juba selle tüki 19.
etenduse. Seevastu soomlased
õpivad igal aastal uue tüki
ning mängivad seda 3–4 korda
kohalikus keskuses, et siis uue
teose kallale asuda. Kui meie
näiteringid on 5–10-liikmelised, siis sõpradel üle lahe võib

ühes trupis olla 70–90 liiget, sh
nii noored kui vanad.
Oli tore vahetada kogemusi
ning selleks, et reisid lihtsalt
ühekordseks külastuseks ei
jääks, plaanime koostöös sõprusvalla harrastusnäitlejatega
Olla-Riita eestvedamisel tuua
järgmisel aastal nii Eesti kui
Soome publiku ette ühisetenduse.
Poolvillased ja Põrpijad on
tänulikud Olla-Riitale, StiinaLiisale ja Mikale lahke vastuvõtu eest ning suur-suur aitäh
Põhja-Sakala vallale kaasosaluse eest reisikulude tasumisel.
EVELYN HÄRM

Poolvillane
kultuurispetsialist
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Lehola-Lembitu mängude suvepäevad toimusid
ajaloolisel kantsil
Pühapäeval, 22. juulil toimus
Lõhavere Linnamäel 45. Lehola-Lembitu mängude külade
suvepäev. Ilm oli suurepärane
ja võistlema oli saabunud palju
osalejaid, seekord lisandus
spordimängudele kultuuriprogrammgi. Mängude raames võisteldi pimevõrkpallis,
nooleviskes, saapaviskes, pendelteatejooksus, sopsuviskes ja
sangpommi tõstmises. Mängud kujunesid igati tasavägiseks. Kui juba traditsiooniliselt
sai võidu 184 punktiga Kildu
esindus, siis järgmist kolme
võistkonda lahutas üldkokkuvõttes vaid üks punkt. Hea
meel on tõdeda, et väga tubli
tulemuse tegi Võhma, kogudes
teise koha väärilised 136 punkti. Vaid punkt vähem tähendas
kolmandat kohta Sürgaverele
ja omakorda punktise allajää-

Pendelteatejooksu parimad: Kildu, Sürgavere, Aimla.
FOTO: Marlen Silm

misega pälvis neljanda koha
Aimla võistkond.
Samal päeval võisteldi veel
kahel Lehola-Lembitu mängude alal. Õhupüssi laskmises jäi
kokkuvõttes võit samuti Kildu
külale, teiseks tulid Olustvere
ja kolmandale kohale Sürgavere laskurid. Palju põnevust

pakkus ka jalgrattakross. Rada
oli raske ja võistlusel tuli ette
nii kukkumisi kui katkestamisi. Tulemusi külade kaupa
liites osutus jalgrattakrossiski
edukaimaks Kildu esindus
Kõidama, Sürgavere ja Olustvere jalgratturite ees.

Suurepärane sportlik pühapäev pakkus rõõmu nii
suurtele kui väikestele spordisõpradele. Tänud kõigile
vabatahtlikuna kohtunikutööd
teinutele, eriti Raivo Nõmmele, Arne Miilenile, Hugo Hommikule, Tauno Härginenile,
Marlen Silmale, Kaisa Oleskile,
Ann Randmäele, Tjorven Soometsale, Anu Ibrusele, Tiina
Aulele, Aino Viinapuule, Liis
Kuresoole, Alari Adamsonile,
Kevin Ibrusele ja töölaagri
lastele, kes samuti appi tulid.
Järgmiste aladena toimusid
45. Lehola-Lembitu mängude
raames: 3. augustil jalgpalli-,
4. augustil kalapüügi- ja 5.
augustil petangivõistlus.
MATI ADAMSON
spordi- ja noorsootööspetsialist

Põhja-Sakala vald saavutas 43. Eesti omavalitsuste
suvemängudel suurte omavalitsuste seas 5. koha!
Südamlik tänu kõigile, kes
meie valda kahel kuumal suvepäeval Haapsalus esindasid
- Siim, Rauno, Lennart, Raul,
Risto, Siim, Raivo, Ivan, Ilmar,
Angelika, Aino, Aadu, Hillar,
Siim, Tõnu, Hendrik, Sander,
Joel, Kristjan, Rainer, Jaanus,
Mailiis, Inkeri, Keiu, Mirje,
Egle, Jaanika, Kris, Annemar,
Ingrid, Mauno, Anu, Andres,
Kermo, Juhan Eerik, Janar,
Raivo, Ergo, Kevin, Kätlin,
Triin, Katrin, Älys, Anna-Liisa,
Ann, Aave, Piret, Ene, Anett,
Anna-Liisa, Sandra, Edgar,
Pille-Riin, Tõnu.
Kõigi eelpoolloetletute jaoks
oli kõige olulisem anda oma
panus 43. Eesti omavalitsuste
suvemängudel Põhja-Sakala
valla eest! Valla sportlaste
ühine pingutus Haapsalus tõi
üldkokkuvõttes meie vallale 9.
koha, suurte valdade arvestuses edestasid meid vaid Rae,
Türi, Saue ja Tartu vald.
Suured tänusõnad kergejõustiklastele, naiste ja mees-

FOTO: Tomi Molnar

14. juulil lükkas Kildu piirkonna spordiinitsiaator Erki Adams
uuesti hoo sisse Kildu triatlonile. Üritus õnnestus suurepäraselt,
sest stardis oli kokku 28 osalejat. Esikoha viis koju Keio Kits, kes
võidutses ujumises ja jooksmises. Rattasõidus saavutas Keio teise
koha ja naistest võidutses Inga Kree, kes üldkokkuvõttes oli igati
suurepärasel kohal, nimelt 9. Parim meie valla juurtega mees oli
hetkel Tartus elav Alo Järve.
Suurimad tänud Erkile ja suurepärasele korraldusmeeskonnale!
Tulemused leiad siit: http://vastemoisa.matti.ee/~erki/kildu_triatlon/web/.
MATI ADAMSON

Eesti noorte meistrivõistlused
vibuspordis

FOTO: Erakogust

7. juulil toimusid Puiatu vibustaadionil Eesti noorte meistrivõistlused vibuspordis.
Maakonnalehe Sakala kajastuse põhjal jäi mulje, nagu oleks
tegemist olnud olümpiavibu võistlustega. Tegelikult see päris nii
ei olnud, sest peale olümpiavibu laskjate soovisid Eesti meistri
tiitleid saada ka plokkvibu, vaistuvibu ja pikkvibu laskjad. Miks
selline suhtumine, jääb artikli autorile arusaamatuks. Kahjuks ei
ole selline käitumine esmakordne.
Suure-Jaani huvikooli viburingis harjutavad Holger Kink pikkvibu kadettide ja Henri Kivisild vaistuvibu noorte arvestuses –
mõlemad noormehed tulid Eesti meistriteks, palju õnne!
TIIT HEINSALU
Põhja-Sakala valla sportlased esindamas valda.

te võrkpallivõistkondadele,
mälumänguritele, kahele petangivõistkonnale, discgolfi

mängijatele ja vallavanemale,
kes osales juhtide võistlusel!

FOTO: Mati Adamson

Elagu Põhja-Sakala valla spordirahvas!
MATI ADAMSON

Maratoonarid jooksid Võhmas
7. juuli hommikul alustasid
Võhma terviserajal 10 inimest
maratoni 42,2 km läbimist,
mis toimus 620-meetrisel rajal.
Jooksuhuvilisi oli kokku 16.
Rajale lasti ka 21,1 km ja 10
km läbijad. Iga võistleja, kes
läbis vähemalt 17 ringi, sai
ka mälestuseks medali sellest
toredast päevast. Ametlikult
toimus maraton Võhma spordiklubi eestvedamisel juba
teist aastat, mis on ka Marathon 100 kalendris.
Et selline tore üritus saaks
üldse toimuda on kindlasti
vaja palju abistajaid. Siinkohal
tahakski tänada AS-i Võhma
ELKO, Prenton OÜ-d, kes aitasid raja võistluskorda saada, ja
Põhja-Sakala valda, kes toetas
rahaliselt.
Abiks olid ka Kadi Rohelpuu, Anni Rohelpuu, Rauno

Kildu triatlon sai uue
hingamise

FOTO: Erakogust

Lepik, Eda Prantsus, Merilin
Prantsus, Mihkel Prantsus,
Georgi Jasnov, Virgo Õitspuu,
Kristjan, Ago Vingissar ja
Kalle Särg.

Samas tahaks tänada Kadi
Rohelpuud ja Adeele Rassi
maleva lapsi, kes olid raja joogipunktis väga suureks abiks.

ENNO ROHELPUU
VILJO PRANTSUS
ürituse eestvedajad

Projekt „Atraktiivsed
võimalused meie noortele”
Põhja-Sakala vallavalitsuse projekt „Atraktiivsed võimalused
meie noortele” on saanud toetuse PRIA LEADER-programmist
Rohelise Jõemaa Koostöökogu meetmest 4.1. – kogukonna meede,
jätkusuutlik kogukond.
Projektiga soovitakse mitmekesistada ja uuendada Suure-Jaani
noortekeskuse vabaajaväljakute vahendeid, et korraldatavaid
sündmusi ja igapäevaseid tegevusi rikastada ning propageerida
värskes õhus viibimist.
Projekti raames ostetakse Suure-Jaani noortekeskusele: 5 elektriautot, 6 ripptooli ja-kiike koos alustega, 2 õhkbatuuti, pea-ja
käsimikrofon, liiklusmärgid liiklusväljakule ning väliürituste
korraldamiseks lauad ja toolid.
Projekti tulemusena muutuvad Suure-Jaani noortekeskuse
tegevused rohkem perekesksemaks, kaasates ühistegevustesse
erinevaid vanusegruppe. Uute atraktiivsete vahenditega saame
noortekeskusesse kutsuda enam väikelapsi koos vanematega.
Uuel ja paremal tasemel on võimalik pakkuda lastele liikluskasvatust, samuti muutub välisündmuste korraldamine läbi uute
helitehniliste vahendite ja välimööbli soetuse efektiivsemaks ning
kvaliteetsemaks.
Projektijuht on Marlen Silm, kaasfinantseerija Põhja-Sakala
vallavalitsus.
MARLEN SILM

noortekeskuse juhataja
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ita on nii ema kui isa poolt põline Suure-Jaani
kihelkonna inimene. Ta on oma elu jooksul juhatanud üheksat koori ja omaalgatuslikult ellu kutsunud
kaks koori, õpetanud tava- ja muusikakoolis, juhatanud
laule kihelkondlikel ja maakondlikel laulupidudel. Ta
on oma tõsise ja kindlameelse ellusuhtumisega paljudele eeskujuks, pälvides 2012. aastal Suure-Jaani valla
elutööpreemia. Juba fenomenaalseks on kujunenud tema
muusikaarmastus ja kodukanditruudus – Olustvere segakoori on ta emaliku hoolega juhatanud juba üle 55 aasta.
Järgnev intervjuu on tehtud enne Aita 80. sünnipäeva,
usutlejaks Lehola laulja Tõnu Kukk.
Aita, näed väga hea välja. On
Sul mingi nipp n-ö „säilivusaja
pikendamiseks“?
Oi, aitäh! Teen juba aastaid
hommikvõimlemist, jalutan
looduses ja suhtlen positiivsel
pinnal sugulaste-sõbrannadega.
Doktor Tikker kiidab vahel, et
pean kasulikku aedviljadieeti.
Oled peaaegu kogu elu siinmail elanud?
Väljaarvatud lühike õpetajaks oleku periood Harjumaal,
siis olen olnud jah, kohalik.
Minu sünnitalu Tissi kohta on
andmeid teada Põhjasõja-järgsest ajast. Suguvõsa uurimine
käibki mul peal hooti, esimese
tõuke sain emapoolse sugulase,
kunstnik Tiit Pääsukese joonistatud sugupuuga tutvudes.
Minu suguvõsas on sellised
perekonnanimed nagu Tiss,
Siimer, Köögardal, Jürisson ja
elupaigad Lemmakõnnu, Riiassaare ning Kuhjavere. Suguvõsa
tundmine annab tänases ärevas
elus teatud kindlustunnet.
Eesti ajal oli Su isa Kuhjavere
talunik, ema Põllumajanduskoja aiandusassistent, kes andis
nõu maanaiste- ja maanoorte
organisatsioonidele. Selleks
korraldati referaadiõhtuid ja
aiaviljade kasvatamise võistlusi,
mille auhindadeks olid põllumajanduslikud käsiraamatud.
Riik soovis noori maaettevõtlusega siduda. Räägi palun oma
lapsepõlvest ja muusika juurde
tulekust.
Mu isa ja tema esivanemad
mängisid kõik viiulit. Nii õpetas
ka isa mulle viiuli- ja mandoliinimängu. I klassi lauluõpetaja
Johannes Laur oli väga emotsionaalne vana mees, kes meid,
viiul käes, juhendas. Kotsama
külas tekkis mul akordionimängu huvi. Olin iseõppija,
armastasin väga laulda. Raadio
kaudu kujunes Georg Ots lemmikuks. Mäletan, et kõndisime
sõbratariga 10 km Kolga-Jaani
ja tagasi, et oma silmaga näha
Gurjevi-Otsa dueti esinemist. Et
Kotsama külas polnud elektrit,
siis palusin naabritelt luba
kuulata akuraadiost Rubinsteini
ooperi „Deemon“ ülekannet,
peaosas muidugi Georg Ots.
Ooper venis pikale ja naabrite
ees oli piinlik, kui viimased
tahtsid juba puhkama minna.

Oled õppinud päris mitmes
kohalikus algkoolis. Miks neid
tuli nii tihti vahetada?
Kuhjavere küla elu löödi pea
peale kolhoosi rajamisega 1948.
a aprillis. Seitse talu tehti kulakuks, maa ja varandus võeti kolhoosile, endistel omanikel tuli
välja kolida. Aastatel 1946–1948
õppisin Tääksi koolis, 1948.
aasta sügisel aeti meie pere
Olustvere vallast minema. Kolisime Kotsama külla, kus käisin
paar aastat Venevere Algkoolis.
5 klassi õppisin Kiriveres, mis
asus 12 km kaugusel. Sõbrannad meelitasid mu Järtsaare
kooli, mis oli 5 km kaugusel ja
kuhu tuli minna läbi raba, soo
ja metsa.
Õpingud Tallinna Muusikakooli (praeguse Otsa-kooli) ja
Tallinna Riikliku Konservatooriumi kaugõppeosakondades.
Kas väljend, et kontsi kaugõppes saab ka varesest ööbik, on
sinu meelest ülekohtune?
Viljandi Pedagoogiline Kool,
kus õppisin 1954–58 algkooliõpetajaks, paistis silma mitmekülgse muusikategevusega;
koori-, ansambli- ja soololaul,
klaveri algõpe. 1958. a suvel
osalesin Haapsalu muusikaõpetajate suvekursustel, kus üheks
lektoriks oli Cyrillus Kreek.
Tallinna Muusikakooli kaugõppesse asusin 1961. a. Olin
astunud õigele rajale, ainsaks
probleemiks oli klaverimäng.
Nii et sellel alal olen küll vares.
Kõik muu oli heal tasemel.
Sinu õppejõududeks on olnud
Harri Ilja, Kuno Areng ja Gustav Ernesaks. Iseloomusta neid
paari sõnaga.
Harri Ilja oli rahulik ja mõnus
õpetaja. Tagantjärele mõeldes
olen järjest rohkem hakanud
hindama tema õpetusi ja mis
peamine – tema väga suurt
musikaalsust. Kuno Areng oli
kirglik muusikasse sukelduja.
Esimese dirigeerimiseksami
järel analüüsis ta minu oskusi
ja ütles lõpuks: „Aga Vanale
Te meeldite!“ (Vana all mõeldi
Ernesaksa).
Oled öelnud, et teiseks kõrghariduseks kujunes sul laulmine
Vabariiklikus Koorijuhtide
Segakooris (VKS).
Gustav Ernesaksaga puutusin
kokku VKS-i ridades lauldes.

See, kuidas tema kujundas omi
laule, oli ülimalt emotsionaalne.
Juhatasid veel Jüri Variste, kelle
kaudu saime tuttavaks Saare,
Kreegi ja Händeli loominguga.
Samuti tegelesid meiega Arvo
Ratassepp, Olev Oja, Ants Sööt,
Ants Üleoja, Vaike Uibopuu jt.
Kui sain VKS-i valikkoosseisus
osaleda Debreceni koorifestivalil, kuulsin seal nädala jooksul
tohutul hulgal kooriloomingut.
Veljo Tormis kinkis Sulle kunagi ühed noodid?
Tormise loomingu vastu hakkasin kirglikku huvi tundma
1970-ndate alguses. Külastasin
omal algatusel helilooja kodu.
Rääkisime palju muusikast, sain
talt pataka käsitsi paljundatud
noote, mida ka teiste koorijuhtidega jagasin.
Viljandi Lastemuusikakoolis
olid sa aastaid solfedžo õpetajaks. Seleta palun lühidalt, mis
on solfedžeerimine?
Solfedžeerimine on eelkõige
noodist laulmine, aga selleks
peab noote tundma. Teisisõnu muusikaline kirjaoskus ja
kuulmisoskus. Võtad uue noodi
kätte ja kõrvus hakkab helisema
kirja pandud loogiline jada.
Kas Sa Artur Kappi elusast
peast oled näinud? Või Mart
Saart?
Olen VKS-i ridades osalenud
Mart Saare 80. sünnipäeva
kontserdil.
Milline kollektiiv oli Olustvere segakoor Sinuga alustades,
st 1962. aasta sügisel?
Olustvere koori taasalgus
oli tegelikult 1957. aastal, mil
kultuurimaja juhataja Salme
Müürsepp koori uuesti kokku
pani. Koorijuhatajana tegutses
siis Jaan Joandi, rahulik ja südamlik mees. Mina pakkusin
kohe Olustverre jõudes ennast
uljalt koorijuhiks. Koor koosnes
sovhoosi töölistest ja tehnikumi
õpetajatest ja õpilastest. Proove
tehti Olustvere kultuurimaja
ruumides. Nii see algas.
Kas vahel pole olnud tunnet,
et pagana koor, ei viitsi laule
õppida, nüüd aitab, löön ukse
pauguga kinni...?
Eks koori kujundamisel on
olnud igasuguseid aegu, aga
ma pole tahtnud kunagi käega
lüüa.

Sinu konservatooriumi diplomieksam toimus Olustvere
lossis?
Aastatel 1966–1975 tegutses
Viljandi Kammerkoor, mille panid kokku Kalle ja Maie Tamra.
Olin seal II sopran ja koorijuht.
Mu konservatooriumi diplomikontserdil Olustvere lossis
laulsid Olustvere segakoor,
Paala algkooli lastekoor ja Viljandi Kammerkoor. Kava kohta
ütles Kuno Areng: „Tõepoolest,
siin pole ühtegi „punast“ laulu!
Tallinnas ja Tartus poleks see
kava läbi läinud!“
Kes on Sinu suurimaiks inspireerijaiks?
Ühesõnaga vastates – muusika. Nii palju jääbki õpetamata ja
esitamata... Kindlasti olen palju
õppinud meisterkoorijuhtidelt.
Praegu jälgin suure huviga noori tegijaid: Endrik Üksväravat,
Rasmus Puuri, Triin Kochi ja
Pärt Uusbergi.
Kas oled kunagi ka luuletanud?
***
Muusika –
kõrvade nauding
ja piin
***
Sõnajalg
mis on su sõnum
sõnademulina ajastul?
***
Leebe september
näeb välja kui
pensionil baleriin –
väsinud, närtsinud,
naeratus huultel,
kurbus kortsunud põskedel
***
Kas Eesti vanemate heliloojate
poolt viljeletud soololaul on
tänaseks juba surnud kunst?
Nii nagu margikogumine või
omaaegsed kirjanduslikud kohtud?
Elu koosneb lainetest. Mõned
lained on miljoneid aastaid
pikad, teised on lühikesed
nanolained. Nüüdseks on lainepõhjast üles kerkinud Mart
Saare soololaulud Mati Turi ja
Martti Raide jt esituses. J. S. Bachi loomingki avastati 100 aastat
peale helilooja surma.
Milliseid omadusi kannab
endas hea koorilaulja?

Musikaalsus ja muusikahuvi.
Musikaalsuse all mõtlen eelkõige hingestatust, emotsiooni,
seejärel puhast intonatsiooni,
head rütmitaju, mälu ja kui lisandub veel imeilus häälevärv,
mida siis veel tahta! Kui on
muusikahuvi, siis käiakse korralikult proovides ja õpitakse
lood uuesti selgeks.
Kas meie suurvalla üle-sajaaastastel kooridel on tulevikku? Miks hääbuvad sellised
kunagised tugevad koorid
nagu Viljandi „Koit“?
Kui valla elanike arv oluliselt
ei vähene ja kui leidub kirglikke
koorijuhte, siis saab kooritegevus jätkuda. Koidu kohta
põhjusi ei tea.
Tegelemine Viljandi Paalakooli noortekoori ja Viljandi
kultuurikolledži kooriga olid
vist Su loomingu tipphetked?
Ma ei pea koorijuhtimist tavamõistes loominguks, see
on ikkagi heliloojate loodu
interpreteerimine. Noortekoor
tekkis ühe Eespere teose tõttu,
kuid laulsime ka Tormise „Dialektilisi aforisme“ ja mõnda Ernesaksa laulu. Kultuurikolledži
kooriga saime laulda Tormist,
Sisaskit ja taasavastatud jõululaule. Ka Leholaga on olnud
hulk tipphetki mõne laulu esitamisel. Need ei unune!
Kas „Mart Saare Laulikute“
CD-plaadi teostamine näiteks
valla ametliku suveniirina
oleks väga ränk töö?
Kes laulaks tosin aastaid hiljem neid laule? Mul on tunne, et
heliplaadiga saaksid hakkama
uued tegijad. Loodan sellele.
Millises meie valla saalis kõlab
koorilaul kõige paremini?
Niipea, kui ma 60-ndate alguses Olustvere lossi vestibüüli
avastasin, tahtsin seal ridamisi
koorilaulu kontserte korralda.
Hea on ka Kondase maja saal,
Võhma kooli saal ja kirikud.
Sinu eakaaslased on Dean
Reed, Eve Kivi, Mati Klooren
ja Hando Runnel. Kas tunned
mõnega neist hingesugulust?
Ma tunnen hingesugulust
Hando Runneli luulega. Juba
ammu.
Koorid esitavad vahel ka vaimulikku repertuaari. Kas sulle

on omane mõelda eksistentsialistlikus ja filosoofilises
võtmes? On´s Suur Käsi meie
kohal olemas?
Arvan, et inimene kui liik
teab ja tunnetab väga piiratud
valdkonda, nii et ...
Miks on tänapäeval raske tabada inimese omapära, piirjooni?
Minevikus tundub inimese
terviklikkus palju selgema
nähtusena.
Kas me oleme juba niiväga
ühtemoodi, juba niiväga üleilmastunud? Mulle teevad muret
mugava elu tagajärjed, teatav
mandumine, mis inimesi haarab, kui ei pea ennast kehaliselt
ja vaimselt liigutama. Näiteks
kui keegi ei leia poest seda
„õiget“ kassitoitu ja võtab ette
pikema sõidu mujale.
Kas Sulle jäävad meelde head
või halvad sündmused ja inimesed?
Mõlemad. Head jäävad siiski
paremini meelde.
Kes Sinu muusikakooli kasvandikest valmistab oma praeguse eduga rõõmu?
Minu muusikakooli tundides
õppinud noortest on professionaalse muusiku teele läinud
üle 30 õpilase. Näiteks Tonio
Tamra, Sven Kullerkupp, Aarne
Saluveer, Kalev Saarva, Piret
Aidulo jpt. Kes muudele erialadele on läinud, ka neist on
heameel.
Kas kõrges vanuses on mingeid väärtusi, mida keskeas
olev inimene ei märka ja mis
teevad su elu helgemaks?
Ei tunne veel ennast nii kõrges
vanuses olevat.
Aita, lugesid mõne aja eest
uuesti üle Cervantese „Don
Quijote“. Millist mõtet kannab
sinu meelest peategelase isik?
Kurvakujurüütlil olid õiged
ideed, aga ta lähenes neile valest
otsast.
Sinu suguvõsas leidub teisigi
muusikuid?
Minu emaisa suguvõsast pärineb Viljandi Pauluse kiriku
kunagine organist Jaak Siimer.
Ning mu isa suguvõsast on välja
kasvanud muusikud Mari Tampere ja ta tütar Linda Toomsalu.
Tänan intervjuu eest!
Võta heaks!

Laupäeval, 15. septembril kell 12
Hea Lahmuse, Päraküla ja Põhjaka küla elanik!
Ootame sind 1. septembril kell 15
Lahmuse kooli külaseltsi üldkoosolekule.

Laia ja Tallinna tänava nurgal

Koosoleku päevakorras:
1. Ülevaade möödunud aastate tegemistest.
2. Juhatuse liikmete ja külavanema valimine.

Park rajati linna maale koostöös VAS Kanarbik MTÜ,
endise Võhma linnavalitsuse, õpilaste ja linnarahvaga
septembris 2017.

VÕHMA TAMMEPARGI AVAMINE.

Meeleolu loob Võhma Puhkpillistuudio.
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Suur tänu teile, võhma linna päevade
kohvikupidajad!

Kõpu Peetri kogudus

KOHVIK ANNI MAIUSTUSED
VÕHMA PÄEVAKESKUSE KOHVIK
VÕHMA VALGUSE VABRIKU KOHVIK
PÄRLI KOHVIK
PIPI PÜSTIJALAKOHVIK

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

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

KIRIK ON AVATUD: “Teeliste kirik” kuni 31.08: R–P kell 11–17.
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

R–P, 3.–5. august Suure-Jaani kodukandipäevad.
L, 4. august kell 12, 13 ja 14 Kiriku ekskursioonid.
L, 4. august kl.10–13 Taaskasutuspäev koguduse kantseleis J. Köleri 1 SuureJaanis. Viimast korda kasutatud rõivad ja kodukraam, imeodav väljamüük!
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” kuni 31.08: R–L kell 12–18,
P kell 14–18 või etteteatamisel.
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

25. augustil kell 21 toimub
Võivaku tiigi ääres (Mudistes)
Muusikaline Muinastulede Öö.
Esinevad Viljandi Muusikakooli õpilased ja
Stefan Airapetjan.
Süüdatakse iidetuled. Tants ja kohvik.
Pääse täiskasvanule 4 eurot, 5–15-aastastele lastele 2 eurot.

Pääse täiskasvanule 4 eurot, 5–15-aastastele lastele 2 eurot.

2018

XIV KÜLATEATRITE FESTIVAL

18. augustil

KUHJAVERES
18. augustil algusega kell 11
19. augustil algusega kell 11
13 NÄITETRUPPI
KÜLAMAJA VABAÕHULAVAL
Leole toimetus palub vabandust koolilõpetajate
ebatäpse nimekirja avaldamise pärast.
Eksituse tõttu on lehest välja jäänud:
Suure-Jaani Gümnaasiumi lõpetaja Kevin Aas
Viljandi Gümnaasiumi lõpetajad Brita Maasik ja Tiia-Linda Purge
Õnnitleme kõiki kooli lõpetamise puhul!

PUBLIK VALIB OMA LEMMIK TRUPI,
NAIS- JA MEESNÄITLEJA;
ANTAKSE VÄLJA KOLLEEGI- JA ERIPREEMIAID.
TULE VAATAMA JA VALI OMA LEMMIK!
Lisaks ÕNNELOOS, laupäevaõhtusimman ans VIISER, ilmub TEATRILEHT
Saab osta sööki ja jooki ning telkida
Publikusse pääseb 5 euro eest * Arveldamine sularahas
Täpsem kava www.kuhjavere.ee ja FB, tel 5620 8466 (Urve), 5650 9311 (Romeo)
Toetajad: kohaliku omaalgatuse programm ja Põhja-Sakala Vallavalitsus

Pilet 20 eurot ja
bussisõit 10 eurot
Kohtade broneerimine
Kõo raamatukogus
või kultuur@koo.ee,
tel.5301 2279 Silvi
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Õnnitleme augustikuu sünnipäevalapsi!

Õnnitleme
lapse sünni
puhul!
Triinu Milleril ja Sander Sarapsonil Loopre
külast sündis tütar LISANDRA Sarapson
Gerda ja Anatoli Ivaškevitšil Navesti külast
sündis tütar SASKIA
Maria Reisil ja Priit Pullal Suure-Jaani linnast
sündis tütar LOORE Pulla
Mari Läänel ja Tanel Kadalipul Tääksi külast
sündis poeg TORMI Kadalipp
Salli ja Raul Järvel Supsi külast sündis tütar
HELMI
Merilin ja Rait Kuntol Suure-Jaani linnast sündis
poeg ROME
Tatjana Krõloval ja Kairo Kallasel Ivaski külast
sündis tütar MIA Kallas
Marge ja Taivar Riigal (Rigal) sündis poeg ROMET

ERNA SILD
ELLI-MARIE KOOLMAN
ENDLA LINNAMÄGI
NIINA KAASIK
LINDA TEESALU
ERMIIDE-ELVIINE SOIDLA
LIVIA ELDER
ARNOLD TETSMANN
HELMI KIMMEL
HEINRICH JÜRGEN
LEIDA VENDLA
HILJA ANTSON
ELVI VIKS
VILMA LUDMILLA LEEVOLD
LOREIDA KAUR
KSENIA LÄÄN
LINDA LIIGUS
VALENTINA NAEL
KARL KUUSIK
TIINA IDLA
ARTUR KIVISILD
HELJU KESKKÜLA
VERA POPOVA
TIINA HÄRM

05.08.1922
23.08.1923
02.08.1924
05.08.1924
01.08.1925
03.08.1925
27.08.1926
07.08.1927
08.08.1927
24.08.1927
25.08.1927
21.08.1928
16.08.1929
21.08.1929
31.08.1929
25.08.1931
19.08.1932
02.08.1933
06.08.1933
11.08.1933
17.08.1933
29.08.1933
12.08.1934
01.08.1936

96
95
94
94
93
93
92
91
91
91
91
90
89
89
89
87
86
85
85
85
85
85
84
82

AINO-ELLE PÄÄRSON
VÄINO KIIS
ILME LUIK
AKO LUTS
ULPU PIRKKO MARJATTA RAHKONEN
MAIVE OTTAS
OLA MARTIN HAUGEN
VAIKE-AIVI SILLAT
TIIU TOMSON
ANTS KUULMATA
ELLE JUGA
MAIMU VIPPUL
ERIKA LINDPERE
REIN LIPPUR
SULE KINK
AILI ALMAR
MARE LENK
VILMA TAMMET
ILME LUHT
RAUL VIIES
LIIA IVANOVA
TAIVI LINK
MARJU SUBI

24.08.1936
31.08.1936
02.08.1937
14.08.1937
21.08.1937
20.08.1938
26.08.1938
26.08.1938
27.08.1938
10.08.1943
18.08.1943
29.08.1943
04.08.1948
05.08.1948
12.08.1948
15.08.1948
18.08.1948
21.08.1948
15.08.1953
15.08.1953
17.08.1953
25.08.1953
26.08.1953

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

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

Kõo endises vallamajas

glasaken.ee

ootab taas kliente

PEREJUUKSUR JANE
Kasutusel uued värvistiilid.
Sobiv aeg lepi kokku tel 522 9531.

KUULUTUSED
Puurkaevude rajamine ja puhastamine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus.
Maaküttesüsteemide rajamine. Tel 502 1279, 5269604,
puurkaevumeistrid.ee.
Ostan vanarauda, teie vana seisma jäänud auto ja muud
põllumajandustehnikat. Viin ise ära. Hind kokkuleppel.
Tulen kohale iga ilmaga. Tel 5851 7174.
Müüa 3-toaline korter esimesel korrusel Võhmas koos
garaažiga otse omanikult. Tel 5664 4853.
Otsin pottseppa pliidi ehituseks ja olemasoleva ahju renoveerimiseks ning korstnaladujat. Tel 5668 4747.

Mälestame
HELDIN HÄRM

29.08.1958 – 08.07.2018

ELVI KIVIKAS

16.08.1932 – 14.07.2018

LEOLE
Jaanuar 2018, nr 1 (214)

LINDA KUKK

30.04.1936 – 19.07.2018

ELLA LIHO

20.04.1928 – 26.07.2018

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

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

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

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

