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eptember – sügis koputab uksele. Lapsed ja noored
on tagasi koolis ning enamusel vanematestki puhkus
möödas.
Sel aastal oleks patt kurta, et meil on 12 kuud halba suusailma – kraadiklaas näitas päris tihti rohkem kui kolmekümmet pügalat üle nulli. Loodetavasti said kõik, kes sooja
suve naudivad, end talveks laadida. Muidugi pole head
ilma halvata: põllumehed kurdavad saagi üle – raadios olen
kuulnud räägitavat isegi vajadusest karju vähendada või
välismaalt heina osta.
August tõi paljudesse valla paikadesse traditsioonilised
ettevõtmised: Kuhjaverre sealse külateatrite festivali, Kõppu
Pizzafesti, Suure-Jaani järvepeo, järvejooksu ja trompetiakadeemia, Vastemõisa kanti raamatukogupikniku …
Augustis toimus ka mitu Eesti Vabariik 100 programmi
suursündmust – loeti luuletusi ja lauldi koos. Ka vallas aset
leidnud sündmustest kandsid mõned ilusaid järjenumbreid:
Kõpu kooli vilistlased tähistasid kokkutulekuga hariduselu
250. aastapäeva ning Võhma linn pidas 25. sünnipäeva.
Septembrit võib aga nimetata laadakuuks: laadad toimuvad Sürgaveres, Vastemõisas,
Võhmas, Suure-Jaanis, Olustveres … Oodatud on nii ostjad,
müüjad kui uudistajad.
Ilusat alanud kooliaastat kõigile – nii neile, kes päris haridustee
alguses, kui neile, kel aastaid juba
palju rohkem!
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.

20. augusti kontsert ja sünnipäevatund Võhmas
Pidulik päev oli üllatavalt
vihmane, kuid sellel aastal ei tohi keegi vihma üle
viriseda…
Noorte puhkpilliorkestri Wersalinka kontsert, mis
oli õue planeeritud, toimus
heade inimeste kaasabil
Võhma koolis. Suur tänu
Kristel Vahtrale ja Astrid
Valole kiire reageerimise
ja abi eest!
Kontsert haaras kuulajaid-vaatajaid huvitava
repertuaariga. Tundus, et
iga lugu oli eelmisest veel
parem. Arvan, et Võhma
inimesed oskavad olla tänulikud, et nende koduõuele toodi kvaliteetne
muusikaelamus. Orkestri
koosseisus mängisid ka
meie noored. Aitäh Leili
Kuusele, kelle organiseerimisel rahvusvaheline
seltskond meile saabus.
Järgnes kauaoodatud
Võhma linna sünnipäevatund Võhma Vaba Aja
Keskuses, kuhu sõidutasid
rahvast piirkonnajuht ja
vallavanem isiklikult. Vallavanem Tõnu Aavasalu ja
volikogu esimees Arnold
Pastak tulid Võhma rahvast tervitama ning edaspidiseks meeldivat kootööd
soovima. Endistest Võhma
linnapeadest olid taaskohtumisel Anneli Siimussaar,
Avo Põder ja Ants Pärna.
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Nad meenutasid naeratus
näol möödunut. Et sünnipäevatund ei piirduks vaid
jutuga, saime osa Complite
Crew breikarite suurepärasest esinemisest – nende
eesotsas on Marek Tamm.
Ja lõpuks sai sõna ka piir-

konnajuht Tarmo Riisk, kes
üllatas sünnipäevalisi suuresuure, imeilusa ja maitsva
tordi ning kringliga. Kohvi
kõrvale – ja juttu jätkus
kauemaks… Pidupäevale
pani punkti Võhma Ajaloo

Sõprade Seltsi ﬁlmi „Võhma
sajand” vaatamine.
Oli endiselt vihmane,
kuid kohaletulnud läksid
rõõmsatena oma kodudesse.

igal kujul on koolirõõmu
pärssiv ja jätab lapse psüühikasse pikaks ajaks jäljed.
Ka õpetaja vajab rohkem
tunnustamist ja toetust
üldsuse poolt.
Õpilane peab teadma, et
ta õpib iseendale ja selleks,
et elus hästi hakkama saada. Selleks on vaja pingutada ja teha koolitööd hästi.
Väga suur on kodu ja
vanemate roll – kas me
mõistame ja toetame ning
vajadusel oleme ka karmid
ja õiglased? Oluline on
märgata ja hoolida ning
vajadusel olla lapse jaoks
olemas.
Erilist tähelepanu aga
vajavad need lapsed, kes
lähevad esimest korda
kooli. Olgu koolitee ja

koolikeskkond igale lapsele sõbralik ja toetav! Laps
vajab sõpra ja õpetaja märkamist.
Ainult koostöö viib
tulemuseni!
Ilusat kooliaastat!

SIRJE FEDJUK
Võhma Vaba Aja Keskuse
juhataja

Ilusat kooliaastat!

Põhja-Sakala valla koolides alustas 1. septembril
õpinguid kokku 728 õpilast, neist läks esimesse
klassi 87 last.
Sealhulgas
Kirivere põhikoolis 110 – 14
Kõpu põhikoolis 61 – 7
Olustvere põhikoolis 68 – 7
Suure-Jaani koolis 324 – 39
Võhma koolis 115 – 20
Suure-Jaani gümnaasiumis 50
– 10. klassis neist 15.
Valla koolides alustas 12
uut õpetajat ja tugispetsialisti.

Seljataha on jäänud päikeseline ja kuum suvi –
puhkuste ja laagrite aeg.
Suvi pakkus kõigile noortele väga erinevaid võimalusi. Meil käisid külas
Jokioise valla noored ning
Hajnówka esindus. Koos
veedeti aega laagrites ja
võeti mõõtu turniiridel.
Oli kultuuriüritusi ning
külapäevi. Tähistasime
ühiselt meie riigi taasiseseisvumist.
Aga suvi sai otsa ja käes
on aeg õppima hakata.
Usun, et kogutud energiavarudega tuleb õppimine
ja sportimine hästi välja.
Suure-Jaani valla koolid
on uueks õppeaastaks hästi
valmistunud.

Väikeses Kirivere koolis
õpib sellest sügisest 11 ja
Suure-Jaani õppekohas 30
õpilast rohkem kui eelmisel aastal. Need on head
näitajad. Teistes koolides
õpilaste arvus suuri muutusi ei ole.
Rohkesti võimalusi pakuvad meie huvikool ja
noortekeskus. Loodame, et
selle aasta sees valmib ka
kaua oodatud ujula.
Kool ja koolitee peavad
olema iga lapse jaoks turvalised. Kõik, nii õpilased
kui õpetajad, tahavad tunda end koolis hästi. Selleks
on vajalik luua õhkkond,
mis toetab ja on sõbralik.
Palju on räägitud koolikiusamisest ja selle väljajuurimisest. Kiusamine
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Põhja-Sakala Vallavalitsuses
02.08.2018
Valla arengukava eelnõu arutelu käigus kuulati ettekandeid ja arutati läbi kõik tegevusvaldkonnad: Marlen Silm
tutvustas noorsootööd, Mati Adamson sporti, Aires Põder
haridust, Evelyn Härm kultuuri, külaliikumist ja kodanikeühendusi, Kalevi Kaur ettevõtluskeskkonda, taristut
ja elukeskkonda ning Tõnu Aavasalu valla valitsemist.
Sotsiaalse turvalisuse ja tervishoiu ettekandjat ei olnud,
sellega tutvuti iseseisvalt. Arutelu käigus muudeti kohapeal
eelnõud Drive keskkonnas ja tehtud muudatused on muutja
nimega jälgitavad.
08.08.2018
Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada ehitusluba Vastemõisa külas Vastemõisa rahvamaja
kinnistul Vastemõisa rahvamaja saali piirete ja avatäidete rekonstrueerimiseks ning ehitusteatis Epra külas Epra kinnistul
asuva elamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks kuni 33%;
määrata Suure-Jaani linnas Ringpuiestee 6a kinnistule
elumaja ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saajate projektide aruanded koos täitmise eelarvega: projekt „Sandra
küla Kiinoja salvkaevu ehitamine” summas 2068 eurot ja
projekt „Sandra küla Oksa salvkaevu ehitamine” summas
1931,29 eurot;
sõlmida Põhja-Sakala vallale kuuluva Suure-Jaani linnas
Ringpuiestee T1 asuva kinnistu osa suhtes isikliku kasutusõiguse leping Telia Eesti AS kasuks. Koormatava ala
pindala on 55 m2; sideehitise pikkus: 22,8 m olemasolev + 3,1
m projekteerimisel, kokku 25,9 m; kaitsevööndi laius kuni
2 m. Sideehitise rajamiseks on koostatud tööprojekt nr E1821
„Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Suure-Jaani linn,
Ringpuiestee T1“;
esitada kohtule avaldus taotlusega seada isiku üle eestkoste,
määrata tema eestkostja ja määrata eestkostja ülesanded;
maksta ühekordset toetust viiele isikule kogusummas 568,63
eurot; toetust kahele lapsele prilliklaaside katteks 186,50
eurot; küttetoetust 100 eurot; toetust laagrisse minekuks
100 eurot; maksta valla eelarvest kahe isiku hoolduskulude
puudujääv osa;
maksta tegevusalalt Seltsitegevus: EELK Suure-Jaani kogudusele 300 eurot projektis „Teeliste kirikud“ osalemiseks
kiriku lahti hoidmiseks; MTÜ-le Ühtne Võhmaküla 300 eurot
kogupere etenduse “Saabastega kass” ja Muusikaline Muinastulede Öö korraldamiseks; MTÜ-le PaRe Sport 800 eurot
Suure-Jaani Soudal Cup Cyclocrossi korraldamiseks; MTÜ-le
Kuhjavere Küla Selts 150 eurot XIV Kuhjavere külateatrite
festivali korraldamiseks;
maksta tegevusalalt Sport Kermo Randmäele 250 eurot
Shanghais 8.–13.08. toimuvatel üliõpilaste maailmameistrivõistlustel sõudmises osalemisel toetamiseks ja Kätlin
Tõllassonile 200 eurot treenerile lennupiletite soetamiseks
osalemaks Berliinis Euroopa meistrivõistlustel;
rahuldada Spordicom MTÜ taotlus korraldada 18.08.2018
kell 19 – 19.08.2018 kell 01.30 Ruunaraipe luidetel ja selle ümbruse teedel avalik üritus Estonian Dryland Cup 2. ööetapp:
Viljandi koertesprint;
lubada OÜ-l Ilutulestiku Keskus Arnika korraldada Olustvere alevikus ilutulestik 11.08.2018 kell 22.45–23.15 kestvusega
kuni 10 minutit Olustvere lossi hoovist;
määrata kinnistute jagamisel moodustatud uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Supsi külas Saardevälja kinnistu, Kõidama külas Aimla metskond 25 kinnistu
ja Vastemõisa külas Pärisilla kinnistu jagamine;
vaadati üle arengukava eelnõus tegevused ja tehti parandused otse Google Drive keskkonda;
otsustati saata volikogu komisjonidele arutamiseks eelnõud:
Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia
2018–2022; Põhja-Sakala valla eelarve koostamise vastuvõtmise ja täitmise kord; Põhja-Sakala valla jäätmekava 2018–2023;
Põhja-Sakala valla jäätmehoolduseeskiri; Põhja-Sakala valla
2018. a eelarve muutmine; Suure-Jaani Tööstusala kruntidele
hoonestusõiguse seadmine.
14.08.2018
Otsustati määrata kinnistute jagamisel moodustatud
uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
Kõpu alevikus Mäe tn 1 kinnistu ja Lemmakõnnu külas
Vana-Saare kinnistu jagamine;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart ühele
isikule;
esitada kohtule avaldus taotlusega seada isiku üle eestkoste, määrata tema eestkostja ja määrata eestkostja ülesanded;
esitada kohtule eestkostetava huvides avaldus pärandist
loobumise nõusoleku saamiseks;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
kasutusluba Metskülas Lauri lauda kinnistule püstitatud
veehoidla, lägahoidla ning ümberehitatud lauda kasutusele
võtmiseks;
nimetada vallavalitsuse esindajana Viljandimaa Omavalitsuste Liidu juures oleva turvalisuse toetusvooru taotluste
hindamise komisjoni arendus- ja hankespetsialist Tiiu Umal;
tasuda tegevusalalt Sport valla jalgpallimeeskonna esindusvormide eest.

21.08.2018
Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal
väljastada ehitusluba Suure-Jaani linnas Ringpuiestee 15
kinnistule puukuuri püstitamiseks; ehitusteatis Suure-Jaani
linnas Ringpuiestee 15 kinnistul asuva elamu laiendamiseks
kuni 33% mahust; ehitusteatis Vastemõisa külas Pardilohu
kinnistul asuva elamu küttesüsteemi ümberehitamiseks;
anda välja vallavalitsuse tänukiri Maive Ottasele pikaajalise käsitöötraditsioonide ja rahvakultuuri edendamise ning
hoidmise eest meie vallas ning seose kaheksakümnenda
sünnipäevaga;
anda välja vallavalitsuse tänukiri Diana Pungale ja Külli
Mägile hariduselu edendamise eest Kõpu põhikoolis;
hüvitada raske liikumispuudega lapse sotsiaaltranspordi
kulud;
osutada koduteenuseid ühele isikule;
maksta valla eelarvest ööpäevaringsel üldhooldusteenusel
viibiva isiku hoolduskulude puudujääv osa igakuuliselt
hoolekandeteenuse osutaja esitatud arve alusel;
määrata sügava puudega isikule hooldaja;
maksta valla territooriumil tegutsevale korteriühistule
Olustvere alevik, Põllu tn 2 toetust 480 eurot;
eraldada reservfondist isikule ühekordset toetust 300
eurot katuse vahetamisega seotud kulude osaliseks katteks;
rahuldada MTÜ Ühtne Võhmaküla taotlus korraldada
25.08.2018 kell 18 – 26.08.2018 kell 02 Võivaku tiik-veehoidla kaldaalal ja MTÜ Ühtne Võhmaküla külaplatsil Võivaku
külas avalik üritus Muusikaline Muinastulede ÖÖ;
algatada pankrotimenetlus 13.03.2017 surnud isiku pärandvara suhtes ning kuulutada välja pärandvara pankrot.
29.08.2018
Otsustati lubada Suure-Jaani linnas Johann Köleri tn 28
kinnistule abihoone püstitamine projekteerimistingimuste
alusel;
määrata Ilbaku külas Räpsiku kinnistule elamu-kuuri
ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
majandus- ja rahandusosakonnal tunnistada kehtetuks
ehitusluba Suure-Jaani linnas Siimu tee 1 kinnistul asuva
elamu-ait-lauda täielikuks lammutamiseks;
lepiti kokku kooliaasta avaaktustel osalemine ja koolidele
kingituseks kinkekaartide soetamine;
viia Olustvere põhikool ja Olustvere lasteaed Piilu ühise
juhtimise alla alates 6. septembrist 2018;
sõlmida 2018/2019. õppeaastal puudega laste vanematega
lepingud nende laste kodust kooli ja tagasi transportimiseks;
nimetada Lahmuse Kooli hoolekogusse toetava organisatsiooni Põhja-Sakala Vallavalitsuse esindajatena:
lastekaitsespetsialist Aave Toomsalu; haridusspetsialist
Aires Põder;
lapsevanemad ostavad ise lastele ühistranspordi sõidukaardid;
toetada liinile nr 46 lisapeatuse tegemist;
anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks kahele jäätmevaldajale;
määrata Põhja-Sakala valla jäätmekava 2018–2023 eelnõu
avaliku väljapaneku ajaks 17.09.2018 kuni 07.10.2018 ja
kohaks vallamaja, teenuskeskused (Kõo, Kõpu, Võhma),
raamatukogud ja valla koduleht;
määrata Põhja-Sakala valla 2018. aasta hajaasustuse programmi taotletud toetussumma täismahus ja tingimusteta
5 taotlejale ning täismahus 22 taotlejale;
arvestades EAS-i koostatud hindamisjuhendit ning läbiviidud taotluste hindamise alusel koostatud taotluste
pingerida mitte rahuldada Põhja-Sakala valla 2018. aasta
hajaasustuse programmi taotluseid 5 taotlejal;
kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja
projekti „Ivaski küla Raistiku talu sissesõidutee ehitamine”
aruanne koos täitmise eelarvega summas 5178 eurot;
määrata Suure-Jaani linnas ja Lõhavere külas asuvate
14 katastriüksuste jagamisel moodustatud uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed;
maksta toetust valla territooriumil tegutsevatele korteriühistutele: 1) Kõpu alevik, Tipu tn 13 korteriühistu 160
eurot; 2) Suure-Jaani linn, Välja tn 3 korteriühistu 240 eurot;
nõustuda tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega
Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Tallinn, Kadaka tee 63) kasuks munitsipaalomandis oleva Suure-Jaani
linnas asuva Suure-Jaani – Olustvere tee T11 maaüksuse
osale pindalaga 12 m2 seoses maakaabelliini rajamisega;
anda Eesti Keskerakond MTÜ-le nõusolek paigaldada
Suure-Jaani linna Kauba tn piirnevale haljasalale erakonna
reklaamtreiler 29.08.2018 kuni 16.09.2018;
vallavalitsus, tegutsedes äriühingu AS-i Võhma ELKO
üldkoosolekuna, otsustab: suurendada AS Võhma ELKO
aktsiakapitali 137 580,80 euro võrra, lastes välja 21 497
uut 6,4 euro nimiväärtusega nimelist aktsiat Põhja-Sakala
vallale 137 580,80 euro suuruses summas; vallal tasuda
aktsiate eest rahalise sissemaksuna;

muuta vallavalitsuse hallatavate asutuste Kõpu Lasteaia,
Kõpu Spordihoone, Kõpu Külastuskeskuse ja Kõpu Hooldekodu 2018. a alaeelarveid;
maksta ühekordset toetust kuuele isikule kogusummas
1030 eurot; toetust kahele lapsele prilliklaaside katteks
203,50 eurot; alushariduse omandamise toetust neljale isikule kuni 2018. a lõpuni; kutsekooli õppima asunu toetust
150 eurot;
pikendada ühe isiku sotsiaaleluruumi üürilepingut viieks
aastaks;
määrata Robin Lepikule saavutuste eest rahvusvahelistel spordivõistlustel preemia suurusega 500 eurot (neto);
preemia maksmiseks eraldada reservfondist Spordi alaeelarvesse 500 eurot;
maksta tegevusalalt Sporditegevus Silja Mikule 200 eurot
04.–16.09.2018 Malagas (Hispaanias) toimuvatel maailmameistrivõistlustel osalemise kulude katteks;
maksta välja MTÜ-le Võhma aiandusselts Kanarbik 250
eurot IX sügislaat Võhma Juurikas korraldamiseks;
eraldada reservfondist Suure-Jaani Koolile 2000 eurot
Sürgavere tegutsemiskohta nõudepesumasina soetamiseks;
pikendada Suure-Jaani tervisekoja juhataja ametikoha
täitmiseks välja kuulutatud konkurssi ühe nädala võrra.
30.08.2018
Otsustati tunnistada kehtetuks riigihanke nr 199014
„Suure-Jaani tööstuspargi taristu ehitamine“ hankemenetlus RHS § 73 lg 3 p 6 alusel hankija omal algatusel.

Põhja-Sakala Vallavolikogus
23.08.2018
Otsustati lõpetada Põhja-Sakala valla arengukava 2019–
2025 ja Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2019–2022
I lugemine;
lõpetada Põhja-Sakala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra I lugemine; eelnõu muudatusettepanekud esitada kirjalikult 13. septembriks;
lõpetada Põhja-Sakala valla jäätmekava 2018–2023
I lugemine; eelnõu muudatusettepanekud esitada kirjalikult
13. septembriks;
suunata Põhja-Sakala valla jäätmekava 2018–2023 eelnõu
avalikule väljapanekule ja vajadusel avalikule istungile;
määrata avaliku väljapaneku ja avaliku istungi korraldajaks
Põhja-Sakala Vallavalitsus;
kehtestada Põhja-Sakala valla 2018. a eelarve muutmise
määrus järgnevalt:
(1) Suurendada Põhja-Sakala valla 2018. a eelarve kulusid
48 650 eurot.
Ala 09110 art 1551.2 Kõpu Lasteaed
+ 39 105
Ala 08102 art 5511.6 Kõpu Spordihoone
+ 7545
Ala 04730 art 5511.6 Kõpu Külastuskeskus
+ 2000
(2) Vähendada Põhja-Sakala valla 2018. a eelarve kulusid
48 650 eurot.
Ala 10200 art 1551.2 Kõpu Hooldekodu
– 48 650
nõustuda tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, asukoht Tallinn, Kadaka
tee 63) kasuks munitsipaalomandis olevale Võhma linnas,
Tallinna tn 40a asuvale maaüksusele pindalaga 180 m2 seoses
maakaabelliinide ja komplektalajaama rajamisega;
seada otsustuskorras hoonestusõigused vastavalt Suure-Jaani
tööstuspargi detailplaneeringu järgse kruntide skeemi moodustatavatele kinnistutele (sihtotstarve tootmismaa 55–100%
ja ärimaa 0–45%) kindlatel tingimustel:
(1) Genoke Trading OÜ (registrikood 12828945; aadress Tamme 3, Suure-Jaani linn) kasuks krundile nr 4 (aadressiga Nigula
tn 20, Lõhavere küla; krundi suurus mõõdistatud pindalaga
8949 m2);
(2) Tefire Tootmine OÜ (registrikood 11132377, aadress
Tamme 3, Suure-Jaani linn) kasuks krundile nr 5 (aadressiga
Nigula tn 19, Lõhavere küla; krundi suurus mõõdistatud pindalaga 5827 m2);
(3) Vilson Trade OÜ (registrikood 14113630; aadress Lauri,
Jaska küla) kasuks krundile nr 6 (aadressiga Nigula tn 17,
Lõhavere küla; krundi suurus mõõdistatud pindalaga 5316 m2);
(4) Rümena Rent OÜ (registrikood 12327999; aadress Ringpuiestee 15, Suure-Jaani) kasuks krundile nr 1 (aadressiga
Nigula tn 16, Lõhavere küla; krundi suurus mõõdistatud
pindalaga 6202 m2);
(5) Rümena Rent OÜ (registrikood 12327999 aadress: Ringpuiestee 15, Suure-Jaani) kasuks krundile nr 1 (aadressiga
Nigula tn 18, Lõhavere küla; krundi suurus mõõdistatud
pindalaga 4236 m2);
muuta Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.03.2018 otsust nr 47
„Põhja-Sakala Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2018. aasta
tööplaani kinnitamine“ ja täiendada otsuse lisaks olevat tööplaani komisjoni tegevustega 2018. a II poolaastal (august–detsember);
kuulati Evelyn Härmi ülevaadet kultuuri- ja rahvamajade
tegevusest ning Aires Põdra ülevaadet valla koolivõrgust ja
haridusest;
otsustati, et vallavalitsus vastab R. Muriku pöördumistele
(30.07. teabenõue, 23.08. küsimused arengukava mitte menetlemise kohta) hiljemalt 30.08.2018.

September 2018. Nr 9

3

SAAME TUTTAVAKS

Anneli Siimussaar
Põhja-Sakala Vallavolikogu liige, sotsiaalkomisjoni esimees
Leili Kuusk (L.K): Alustame traditsiooniliselt sellest, kust Sa pärit oled?
Anneli Siimussaar (A.S):
Pärit olen Lõuna-Eestist,
Palupera vallast – ühinemisjärgselt on see Elva vald.
Õppisin tollases Palupera
8-klassilises koolis. Olin
hästi aktiivne õpilane, osalesin erinevates huviringides:
näitlemine, muusika, koorilaul – olin malevanõukogu
esimees. Aegajalt juhtus ka
seda, et tuli õpetajate toas
aru andmas käia – ei olnud
ma illikuku.
Kõik oma suved veetsin
tööd tehes: kas peete rohides või karjalaudas tööl
käies. Olen olnud karjak,
päevavalves, lüpsja ja torudepesija. Ei mäleta sellist
suve, kus ei pidanud tööl
käima, alustasin 10-aastaselt
ja nii kõik suved. Kahju on,
et tänapäeva lastel ei ole
selliseid töötegemise võimalusi või ei osata neid ära
kasutada.
L.K: Kuhu Paluperast
edasi?
A.S: Edasi läksin Tartu
Pedagoogilisse Kooli. Õppisin neli aastat ja minust
sai kesk-eriharidusega algklasside õpetaja. Muidu
ei saanud kooli lõpetada,
kui tuli endale töökoht leida. Minul oli valikus kaks
kohta: Lehtse ja Villevere. Tahtsin kindlasti tulla
Kesk-Eestisse, sest siit oli
igale poole ühepalju maad.
Valisin Villevere algkooli.
See oli aastal 1991. Töötasin
seal kuni kooli sulgemiseni
2000. aastal. Siis oli koolis 21
õpilast. Seejärel ma Kabala
vallas rakendust ei leidnud
ja mulle pakuti tööd Imavere vallas huvikeskuse juhatajana – juhataja oli läinud
lapsehoolduspuhkusele.
Edasi läkski elu Imaveres.
L.K: Kuidas tulid meie
kanti?
A.S: See on samm-sammult läinud. Kõik töökohad
on kuidagi minuni tulnud,
ma ei ole pidanud neid otsima. Imaveres töötasin huvikeskuse juhatajana, kuni
juhataja tagasi tuli, seejärel
pakuti mulle tööd Imavere
lasteaias. Lapsed käisid
mul Imavere põhikoolis ja
ma ei tahtnud Imaverest
lahkuda. Olin kaks aastat
lasteaiaõpetaja ja andsin
ka muusikat. 2005. aastal
tegi vallavanem ettepaneku
tulla arendusnõunikuks –
eelmine töötaja oli läinud
lapsehoolduspuhkusele.
See oli põnev pöörang, sest
ma ei teadnud omavalitsuse
tööst midagi, ma ei teadnud
seadusandlust, ma ei olnud
päevagi omavalitsuses töö-

tanud – mul oli ainult tahe
midagi arendada. Nägin, et
projektidega on võimalik
saada erinevaid rahasid.
Mulle anti laud ja kaustad
ja öeldi, et hakka aga pihta.
Õppisin ise selle töökoha enda jaoks selliseks, et
saada valda arendada. Ma
olen tüübilt edasimineja ja
arendaja. Vajadus oli saada
teadmisi seaduseloomest.
2006. aastal läksin õppima
sisekaitseakadeemiasse.
Õppisin seal kolm aastat
halduskorralduse erialal ja
sain rakendusliku kõrghariduse.
Imavere vallavanem,
kes mulle arendusnõuniku
ametikohta pakkus, ütles,
et teist korda ei pruugita
sulle teatud asju ei pakkuda,
võta need vastu – proovi.
Olen sellest edaspidi lähtunud. Alati saab öelda, et
ma ei saanud hakkama, aga
võimalust ei pruugi enam
tekkida.
2009., kui kooli lõpetasin, olid valimised ja meie
toonane abivallavanem Rait
Pihelgas sai Ambla vallavanemaks. Mulle pakuti
abivallavanema kohta. Olin
omavalitsuste seaduseloomega ja hallatavate asutustega väga kursis, võtsin selle
töökoha vastu, sest teadsin,
et saan sellega hakkama.
2013. valimiste järel tehti
mulle ettepanek, et äkki ma
tahaksin tulla hoopis Võhma linna juhtima. Kuna mul
oli tugev pagas kaasas, siis
ma julgesin selle ettepaneku
vastu võtta – kuigi ma kaalusin pikalt ja põhjalikult.
Olin ju 20 aastat Võhma
linna kõrval toimetanud,
kuna mul oli suvekodu
Villeveres. Olin Võhma linna arengut kogu aeg näinud
ja ma teadsin, mida Võhma
linnas oleks vaja muuta.
Arvasingi, et olen võimeline
teatud asju ellu viima. Neli
aastat, mis ma Võhmas olin,
nautisin igat päeva. Kõik,
mis me käima lükkasime,
olid õiged asjad. Ja siis tulid
2017. aasta valimised ja nii
ma siia kanti sattusingi.
L.K: Mis on kõige positiivsem ja mis kõige negatiivsem, mis Võhma linnapeana töötatud ajast kaasa
oli võtta?
A.S: Kõige positiivsem
on see, et kõik, mida me ette
nägime, oli ka võimalik ellu
viia. Olin eelnevalt näinud,
et selleks, et midagi muuta,
tuleb leida väga hea koostöö
volikoguga. Minu esmane
töö oligi saavutada volikoguga hea kontakt. Käisin
kõigi volikogu komisjonide
koosolekutel – olin kõikide
asjadega kursis. Nii oli hulga lihtsam neid asju, mis me

nägime, et on vaja Võhma
jaoks, ellu viia.
Kõige negatiivsem kogemus. Üldjuhul ma usun, et
kõik inimesed teevad tööd
südamega. Ma usaldasin
oma ametnikke. Eelmise
aasta lõpp ja ühinemisprotsess oli väga keeruline. See
jättis minusse väga tugeva
jälje. Positiivne oli see, et
ma sain väga hea õppetunni, ja tean, kuidas teatud
olukordades toimida. Sain
ka mingitest hirmudest üle.
L.K: Täpsustame: Sa
pead silmas Võhma linnavalitsuse raamatupidamises toimunut?
A.S: Jah. Selle peale ei
oleks tulnud isegi halvemas unenäos. Heameel on,
et leidsime läbi raskuste
lahendused.
L.K: Ilmelt tuleb ametniku ja linnapeana töötamine
volikogus olles kasuks?
See on päris suur pagas?
A.S: Jah, kuna ma olen
olnud ametnik, valitsuse
liige, siis olin mõelnud,
et tahaksin ka kunagi olla
volikogu liige. Teadsin,
mida ma ametnikuna näen
ja ootan volikogult. Üks asi
veel, mida võib-olla osad
volikogu liikmed ei mõista:
volikogu liige peaks aru
saama, miks ta volikogus
on ja et tal on võimalus
väga palju asju muuta – ja
mitte hetkel olevaid asju,
vaid tulevikuperspektiivile
mõeldes. Volikogu liikmed
peaksid vaatama just edasi
ja mõtlema, kuidas ühe
omavalitsuse areng oleks
viie või kümne aasta pärast.
Volikogu töö on arendada,
mitte mõelda, keda lahti
lasta või keda tööle võtta.
Volikogu peab tegelema
piirkonna üldise arenguga.
Kui me kõik sellest aru
saaksime, oleks meil poole
lihtsam.
L.K: Sa oled esimest
korda volikogus?
A.S: Jah.
L.K: Kas volikogu poolt
vaadates on juba tekkinud
ka mõni uus vaatenurk
asjadele?
A.S: Jah, ma ametnikuna
ei mõistnud, et miks mõned
volikogu liikmed on nii
tähenärijad või tahavad
väga täpselt asju teada.
Volikogus olles ma näen,
et mida põhjalikumalt on
asjad ette valmistatud, eriti
volikogu liikmete jaoks, kes
igapäevaelus ei ole kunagi
valitsemisega kokku puutunud, siis nendele ongi
vaja asjad väga selgeks teha.
Muidu ei ole mõtet volikogus olla, kui sa enda jaoks

asja selgeks ei tee. Minu
pagas on seetõttu väga suur.
L.K: Kuidas hindad
oma valimistulemust – 118
häält?
A.S: Arvan, et seda oli
rohkem kui oskasin loota.
Prognoosisin 70–80 häält.
Üllatus oli, et hääli tuli ka
väljastpoolt Võhma linna.
See sai tulla ainult Võhma
linnas südamega tehtud töö
tulemusena.
L.K: Kuidas koostöö edeneb?
A.S: Me kõik tahame,
et see edeneks. Erinevatel
inimestel on erinevad arusaamad mõistest „koostöö“.
Esimesed volikogud olid
väga keerulised – võib-olla
ka seoses „Võhma teemaga”. Neljandal volikogu
istungil tajusin, et selle
meeskonnaga on võimalik
koostööd teha. Kui asjad on
selged, siis suudame väga
konstruktiivselt otsustada.
Näen, et piirkonnal on edasiminekut. Tajun, et ei suudeta veel – seda nii valitsuse
kui volikogu tasandil – kogu
piirkonda näha ühtse tervikuna. Ikka tekivad Kõo ja
Kõpu ja Võhma ning SuureJaani. Ja eks ma ise püüan ka
ikkagi seista nii Võhma kui
Kõo piirkondade eest, sest
vahest tundub, et muidu me
kaome Suure-Jaani tegevustesse ära.
L.K: Ehk on seda nn
koostööd“liiga vara oodata?
A.S: Aga me peame selle
poole püüdlema. Pärast
valimisi ei ole enam „meid”
eraldi, on Põhja-Sakala vald.
Peame seda ühtselt vaatama.
L.K: Mis on sotsiaalvaldkonnas kõige olulisem?
A.S: Mul oli endal see
soov, et kui ma volikogus
peaksin mingis komisjonis osalema, siis see oleks
sotsiaalvaldkond, sest see
praktika, mis oli mul Võhmas kolme viimase aastaga,
kuidas oli võimalik üks sotsiaalvaldkond üles ehitada
selliselt, nagu on kohalik
vajadus ja seadusloome
seda lubab, siis minu soov
oli seda arengut edasi kanda
kogu Põhja-Sakala vallas.
Meil jäid Võhmas pooleli
mõned sotsiaalvaldkonda
puudutavad asjad, s.o kogukonnamaja ehitamine,
mis on tulevikuperspektiiv.
Seda mõtet me ei ole veel
maha matnud. Loodan, et
nelja aastaga on Põhja-Sakala vallas sotsiaalvaldkonnale võimalik anda selline
areng, nagu seda inimestele
vaja on: need teenused, mis
on neile vaja ja mis riik on

FOTO: Erakogust

ette näinud. Kuna meil on
praegu kolm hooldekodu,
siis näen kui suur on vajadus nende järele. Ka selle
teemaga tahan läbi komisjoni edasi minna. Et saada
kogukonnamajad – mitte
ainult Võhmasse, vaid ka
mujale. Päevakeskuse tegevuste laiendamine kogu
Põhja-Sakala vallas. Nii et
on, mille nimel töötada.
L.K: Mis on kogukonnamaja?
A.S: See on selline hoone,
kus pakutakse toetatud elamise teenust ja on korterid
sotsiaalselt vähekindlustatud ja eakatele inimestele.
Eluasemeteenus inimestele,
kes ei pruugi üksi hakkama
saada, aga seal koos olles –
kuigi eraldi korterites – toimiksid. Imaveres on selline
maja olemas, selle nimi on
Kodutare ja valmis see aastal 2010. Olin selle projekti
üks eestvedajatest. Päevakeskuse poolt on neil tugi
ja teatud sotsiaalvaldkonna
teenused olemas.
L.K: Kas selles majas
võivad olla ka korterid
inimestele, kes metsa sees
enam üksi elada ei jõua,
aga kes veel hooldekodusse minna ei soovi?
A.S: Jaa, just. Praegu tundub, et sellise maja ehitamiseks on ministeeriumi poolt
võimalused olemas. Loodan, et me saame eelarvestrateegiat koostades mõel-

da selle kogukonnamaja
peale ja leiame volikogus
ühiselt, et meie inimesed
väärivad sellist elamist.
L.K: Millistes küsimustes veel ennast tugevalt
tunned?
A.S: Kultuur, kuna ma
lõpetasin just Tartu ülikooli
kultuurikorralduse teaduskonna ja sain sotsiaalteaduste magistriks. Kultuuri pool
on mulle kõige südamelähedasem, teine on haridus,
sest olen ise õpetaja. Ka
selles valdkonnas oskaksin
kaasa rääkida. Magistrantuuri läksingi seetõttu, et
linnapea amet hakkas otsa
saama ja kuna mul oli keskeri pedagoogiline haridus,
lisaks rakenduslik kõrgharidus, siis ma teadsin, et ma
võiksin olla õpetaja. Ja et
saada tähtajatut töölepingut
õpetajana, selleks oli vaja
saada magistrikraad, ja see
mul õnnestus. Nii et tulevikus olen valmis jälle õpetaja
ametit pidama.
L.K: Kas on mingeid
valdkondi, kus tahaksid
otsustamise pigem teistele
jätta?
A.S: Kui ma töötasin Imaveres abivallavanemana ja
kui olin Võhma linnapea,
siis ma hoidsin ennast kursis kõikide valdkondadega.
Ikka rohkem majanduse
pool – kui vähegi võimalik,
siis selle jätan otsustada
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meestele, kes seda paremini jagavad. Võhmasse
tööle minnes oligi üheks
tingimuseks, et kui toonane
linnapea Avo Põder jääb
ehitusspetsialistiks, siis ma
olen nõus selle ameti vastu
võtma. Peab olema kõrval
keegi, kes oskab ehitusmajandusküsimustes nõu
anda.
L.K: Mis on hetke suurim probleem meie vallas?
A.S: Kui vaadata viimaseid kuid ja volikogusid,
siis see on haridusküsimus
– väikeõppekohad, millega
ei anna oodata, lahendus
tuleb leida. Vägikaika vedamine ja üksteise süüdistamine ei aita. Tuleb ühtselt
maha istuda. See esimene
mahaistumine võib raske
olla, aga asjad tuleb selgeks
rääkida. Minule kui volikogu liikmele on segane
see, et meil puudub väikeõppekohtade ülevaade
majandusliku poole pealt
vaadates. Meil tuleb teha
arvutused, mida tähendab, et need õppekohad
seal on, ja mida tähendab,
kui neid ei ole – Tääksi ja
Sürgavere õppekoht. Millised on kulutused nende
majade ülalpidamiseks?
Nägin, mis juhtus Villeveres. Nüüd on seal kooli
sulgemisest 18 aastat ja
vaikselt hakkavad pered
tagasi tulema. Kolm klassi
võiks kohapeal olla. Olen
küll ka jõudnud selleni,
et lahutaksin uuesti õppekohad Suure-Jaani kooli
küljest. Paneksin ühise
juhtimise alla Tääksi lastaed-algkooli ja Sürgavere
kooli. Vastemõisa teeksin
lasteaed-algkooliks. Kui
praegune mudel ei toimi,
tuleb ümber teha. Vigadest
õpitakse.
L.K: … Eestis?
A.S: Et olen omavalitsusega seotud, siis see, mis
toimub valitsuse ja riigikogu poole peal. Kui seal ei
suudeta kokku leppida, siis
see mõjutab kõiki. Vaatasin
just ﬁlmi „Ideaalmaastik”
ja kõrvutasin seda ühinemisprotsessiga. Ülevalt öeldi: „Sa pead” – ja me lihtsalt
tegime. Midagi ei ole nagu
muutunud. Suhtlemine
seaduseloome poole pealt
jääb nagu kõige rohkem
silma.
L.K: … ja maailmas?
A.S: Sõdasid ei peaks
olema. Kui saaksin seda
muuta, siis tahaksin, et
maapeal oleks rahu.
L.K: Milline on PõhjaSakala valla nägu?
A.S: Iga laps on oma pere
nägu, iga asutus on oma
juhi nägu – Põhja-Sakala valla nägu on ka oma
volikogu nägu. Nii nagu
meie toimetame volikogus,

selline saab olema ka meie
inimeste suhtumine ja suhtlemine. Tahaks, et kõik piirkonnad areneksid võrdselt
ning et me ei unustaks ära,
et vallas on kaks linna: meil
on Suure-Jaani linn ja meil
on Võhma linn ning need
on kõige tihedamalt asustatud asumid. Midagi ei
ole teha, aga linnasid tuleb
käsitleda natuke teistmoodi
ja seal peavad olema teatud
teenused kättesaadavad,
sest ka ümbruskonna inimesed tulevad nendesse
keskustesse. Ka arengudokumentides peaksime
silmas pidama, et meil on
kaks linna. Kui on tugev
keskus, on ka tugevad lähiümbrused. Meie keskused
on mõlemad tugevad ja me
peame neid võrdväärselt
arendama.
Mulle meeldib väga Põhja-Sakala vallas elada. Ma
tunnen, et see on minu vald
ja ma tahan siin toimetada
ja tegutseda. Kui mul vähegi jaksu ja jõudu kaasa
rääkida on, siis ma tahan
aidata nendes asjades, milles ma oskan kaasa rääkida.
Inimene tuleb sinna, kus
tal on hea elada, hea olla.
Pered kolivad sinna, kus
lastel on turvaline olla.
Peaksime arengukava
koostamisel mõtlema, et
kui algab tööstusküla projekti elluviimine, siis me ei
saa kõrvale jätta seda, et
tööstuskülale peab kõrvale
tulema elamuehitus. Vastasel juhul jõuame ikka samasse seisukorda, et meile
tulevad ettevõtted, meil ei
ole inimesi, kes sinna tööle
läheks, töötajad tulevad
kõik teistest omavalitsustest ja oleme jälle samas
seisus. Haridusvõrk, ettevõtlus ja elamumajandus
– neid tuleb vaadata ühtselt
ja tervikuna.
L.K: Vallal peaks olema
oma elamufond?
A.S: Kindlasti. Minu
enda poeg on praegu 25
ja tütar 22. Nemad on just
need, kes loovad praegu
oma kodu. Üks noor ei suuda kohe ehitada maja ja ei
teagi ju, kas need esimesed
valikud on õiged. Oleks
vaja üüripinda. Kahe-kolmetoaline korter oleks see,
millest alustada. Peame
mõtlema selle peale, miks
noor siia tagasi tuleb. Mu
poeg elab Koksvere külas.
Tal oli võimalus liisinguga
maja saada, aga see tähendabki pangale elamist. Üürikorterid aitaksid noorel
perel jalad alla saada. Kui
lapsed on juba algklassides,
siis ei minda enam nii kergesti siit ära. Tänapäeval ei
ole vahet, kuhu tööle käia,
50 ja isegi 100 kilomeetrit
tööle käia ei ole probleem,
küsimus on elukohas.

L.K: Nii et see on ikkagi
omavalitsuse mure, mitte
ainult arendajate mure?
A.S: Arendaja ei tule
siia, sest ta ei tea, et meil
on selliseid pindasid vaja.
Kohalik omavalitsus peab
olema algataja ja leidma
arendaja endale juurde.
Kohalikus omavalitsuses
peab olema mõne ametniku
tööülesanne ettevõtluse
ja elamumajanduse arendamine. See ei ole küll
seadusega omavalitsusele pandud kohustus, aga
KOKS ütleb ju „kõik muu”
ja kui meie jaoks on oluline,
et need inimesed siia elama
tulevad, siis elamispind on
number üks. Teine asi, mis
sellega kaasneb, on transpordivõrk. Ka see tuleb üle
vaadata – et inimesed pääseksid nii vallakeskusesse
ja Võhmasse ning liikuma
ülevallaliselt.
Kuna ühinemisprotsess
on nii kiire olnud, siis kustutame praegu ainult tuld.
Anname õigusaktid välja
„tuld kustutades” – sest
peab, peab, peab. Loodan,
et järgmisel aastal saame
põhjalikumalt üle vaadata
arengukava ja saame ka
eelarvestrateegiad paika
panna.
L.K: Mis elus kõige rohkem rõõmu teeb?
A.S: Kui mu lähedastel
läheb hästi ja kui mu pere
on terve. Lapsed on number üks, vanemad number
kaks ja siis tuleb kõik muu.
Olen tööloom – mulle meeldib mitte tööl käia, vaid
tööd teha. Eeldan, et igaüks
minu meeskonnas teeb oma
tööd nii, et ta südametunnistus on puhas. Töökollektiiv on üks, mis aitab inimesel palju rõõmu tunda.
Mina olen alati püüdnud
kollektiivist meeskonna
teha. Mulle meeldib edasiminek ja areng, mulle ei
meeldi paigalseis. Elu peab
edasi minema ja me peame pikemalt ette nägema.
Minu motoks on „Mind ei
huvita, miks ei saa, vaid
kuidas saab!” Nii saab asjadega edasi minna.
L.K: Millega Sa vabal
ajal tegeled?
A.S: Kui tööst aega üle
jääb, siis laulan segakooris
Leelo. Laulsin seal juba
1993.–2000. aastal, siis tegin
pausi ja läksin tagasi 2013.
aastal. Olen ju ka muusikaõpetaja ja mängin klaverit
– maandan ennast, kui
klaveri taha satun. Inimene
peab liikuma ka – lauldes
väga liikuda ei saa. Aastast 2003. tantsin Imavere
naisrahvatantsurühmas
Pillerpäkad. Kui mul oleks
veel vaba aega, siis oleksin näiteringis, sest mulle
meeldib väga laval prožektorite valguses olla ja mängida kedagi teist. Olen ka
EELK Pilistvere Andrease

koguduse juhatuse liige ja
kui võimalik, löön kaasa
koguduste tegemistes. Ah
jaa. Imaveres olen ka korteriühistu juhatuse esimees
ning Järva vallas kultuurija spordikomisjoni liige, nii
et mul juba igav ei hakka. Ja
püüan oma „krati“ – lapselapse – jaoks ka aega leida,
et ta vanaemaga koos saaks
midagi ägedat teha.
L.K: Kino, kontserdid –
mis meeldib?
A.S: Ammutan kõike,
mis võimalik. Sellel aastal
olen võtnud eesmärgiks
käia erinevatel suvelavastustel. Olen päris mitut
näinud ja päris mitu on veel
ees. Teater on üks minu
nõrkus. Tegin seepärast ka
oma kultuurikorralduse
praktika eelmisel aastal
Ugala teatris. See meeldis
mulle väga, sest sain ka
teatritöö kogemuse. Olin
Vargamäel Kõrboja perenaise etendusel publikuteenindaja.
Niipalju kui võimalik,
käin kontsertidel ja teatrites. Mulle meeldib igasugune teater, mulle meeldivad
eriilmelised žanrid. Vahel
on nii, et peale etendust
hakkab mu enda peas mingi uus idee või mõte tööle,
mida ma saan kas oma töös
või kuskil mujal ellu viia.
Kultuurivaldkonnas kasutan kõik võimalused ära.
Mul ei ole vahet, kas see on
klassika, rock või midagi
muud. Naudin kõike.
Raamatutest on pooleli
Todorovi „Ameerika vallutamine“. Kultuurigeograaﬁa seisukohalt väga põnev
lugemine.
L.K: Mida veel juurde
õpiksid?
A.S: Töötan aprillist sihtasutuse Eesti Piimandusmuuseum juhatuse liikmena – aga muuseumimaailm
oli minu jaoks kõige vähem
teadaolev kultuurivaldkond, kuigi tänu kultuurikorralduse erialale olin
natuke ka seda teemat puudutanud. Tahaksin end natuke rohkem harida turismi
ja turunduse valdkonnas.
Just mõeldeski, kuidas
omavahel koostööd teha ja
välisturisti, kes praegu käib
Eestis põhiliselt mööda rannikut, Kesk-Eestisse saada.
Selles osas tahaksin natuke
juurde õppida. Minu enda
kõige nõrgem külg on inglise keel, kuna olen koolis
õppinud saksa keelt – mis
on ka ajapikku ununenud.
Kirjutan väga palju projekte, aga rahvusvahelised
projektid on siiani minu
jaoks avastamata jäänud.
L.K: Vallal on ka üks
muuseum ja mõned muuseumitoad. Aeg-ajalt kerkib üles küsimus, mis
nendega teha. Mida Sina
arvad?

A.S: Likvideerimine on
alati kõige lihtsam – lammutada on alati kõige kergem.
Siin on kaks poolt: majanduslik pool ja inimlikum pool.
Muuseumi juhina ei saa ma
öelda, et ei ole vaja neid asju
säilitada. Jään aina rohkem
selle juurde, et oma ajalugu
peab säilitama. Küsimus on
muidugi ainult selles, kas on
vaja kindlasti säilitada mingeid hooneid, kuigi sellel on
emotsionaalne väärtus, või
on vaja säilitada asju. Siin
tulebki majanduslik pool.
Peame väga läbi mõtlema,
kas on võimalik hoonet korda
teha ja milliste ressurssidega.
Ma ei arva, et peame tohutud
ressursid mingite hoonete
ülesehitamiseks panema,
pigem on seal see emotsionaalne väärtus ja et see säilib
läbi konkreetsete asjade. Meil
ongi Suure-Jaanis muuseum,
Võhma linnavalitsuses on
muuseum, meil on Kõpus
külastuskeskus, mida me ei
oska praegu veel konteksti paigutada, Suure-Jaanis
on Kappide ühingu seisev
maja. Siin peakski volikogu
ja komisjonid maha istuma ja
asjatundjad kaasa võtma ning
mõtlema, mida me tegelikult
tahame. Olen ise vanade
asjade säilitaja, minu jaoks
on minu vanaema linikutel
ja käterättidel väärtus. Olen
ka oma lapselapsele suutnud
säilitada iseenda kleidi, mida
ma kandsin. Läbi mineviku
me edasi saamegi. Kui kaotame oma mineviku, siis ei ole
loota, et tulevikus meie lapsed hakkavad midagi hoidma
ja säilitama. Tuleb asjad läbi
mõelda ja need asjad, mida
on vaja säilitada, need tuleb
säilitada. Kõige kurvem on
see, kui ei ole enam vaadata,
kuidas kõik alguse sai. Mitte
kõik ei pea olema uus. Käin
ka ise taaskasutuskeskustes.
Üks muuseumitöötaja rääkis
just, et tema korjab paberikastidest raamatuid, minuga
on juhtunud nii, et korjan
pakendikastidest ära nõud.
Vana aja nõudel on minu
jaoks eriline väärtus.
L.K. Kuhu Sinu lapsed
oma elu planeerivad – pojast
oli küll juba pisut juttu?
A.S: Pojal on pere – nad
elavad elukaaslasega Koksvere külas. Neil on kahe ja poole
aastane imearmas laps, kes
on hetkel kogu minu maailm.
Vanaema olla on üli-üli tore.
Saan sellesse pisikesse tüdrukusse nii palju oma armastust
ja energiat panna. Poeg käib
tööle Tartusse, tema elukaaslane Võhmasse.
Minu tütar on momendil
Põhja-Sakala valla elanik,
aga elab põhikohaga Viljandis ning kaalub sinnapoole
kolimist.
Nad on siin seetõttu, et
kogu nende sõpruskond on
siin, perekond on siin. Nad
ei plaanigi seetõttu 30 kilomeetri raadiusest kaugemal
minna, nende jaoks on pere
ja sõbrad väga olulised. Nii

et mõned noored jäävad siia
ka, ei lähe kõik ära.
L.K: Mis Sa arvad, kus on
meie vald kolme ja poole
aasta pärast?
A.S: Arvan, et me olemegi
saavutanud ühtse arusaamise asjadest, meil on kindlalt
paigas prioriteedid ja suunad,
kuhupoole tahame vallaga
minna. Seda nii investeeringute kui inimressursi tasandil. Praeguses situatsioonis
mina ausalt öeldes ametnik
ei tahaks olla. Näen, mis
ühinemine on ametnikega
teinud ja kuidas oleks vaja
kollektiivist ühtne meeskond saada. See võtab aega!
Hindan väga ametnikke, kes
selles virr-varris suudavad
hakkama saada, ja loodan, et
neil jätkub kindlameelsust ja
tahet töötada.
Me peame suutma läbi
mõelda, kas esialgselt paika
pandud struktuur on toimiv,
võib-olla on vaja mingeid
muudatusi teha. Jään selle
juurde, et valda on juristi
vaja. Sellise seadusteloome
rägastikus on vaja lisajõudusid. Loodan, et kolme ja poole
aasta pärast on see kõik paika
loksunud, kollektiivist on
saanud meeskond ja enamus
inimesi, kes alustasid, on
alles. Et nad tahavad meie
vallas tööd teha ja oma elu
jätkata.
Ma usun, et meil on väga
tugevad põhikoolid. Gümnaasiumi osas jään eriarvamusele – aga eks me tulevikus
näe, mis saab. Pigem pooldan
kodulähedasi algkool-lasteaedasid. Meil on väga tugev
kultuuritaust – loodan väga,
et Suure-Jaani muusikafestival ja Võhma linnapäevad jätkuvad. Meil on hästi mõnus
koht, kuhu inimesed tahavad
elama tulla. Et me näeme
kogu valda tervikuna ja et
meil on kaks tugevat keskust
ning õnnelikud, rõõmsad ja
rahulolevad inimesed, kes
tahavad siin elada.
L.K: Kas on veel midagi,
mis on hingel ja mille tahaks
välja öelda?
A.S: Hingel ongi see, et
me suudaks asju teha läbimõeldult, konstruktiivselt ja
rahumeelselt. Aeg-ajalt on
palju ärategemist – või pigem
koha kättenäitamist. Volikogu töötab ühe asja nimel: et
inimestel oleks siin vallas hea
elada. Kohalik omavalitsus
on inimeste jaoks. Et me ei
tormaks erinevatesse suundadesse, et meil oleks ühtne
nägemus.
Käige oma koduvallas ringi – mina käin. Põhja-Sakala
vallas on väga palju ilusaid
ja põnevaid avastamist väärivaid kohti.
Olge hoitud ja nautige igat
päeva, mis meile antud.
Küsis LEILI KUUSK
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Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris
hoida täpsetena
Et mitte ilma jääda avalikest
teenustest, tasub kohalikule
omavalitsusele oma täpsed
elukohaandmed esitada
kõigil neil, kelle andmed
praegu on vaid omavalitsuse
täpsusega (puudub küla või
tänav, maja- või korterinumber).
Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille tulemusena jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste elukoha
andmed, kes pärast kolimist
pole oma elukoha andmeid
uuendanud ja kelle puhul
eelmise korteri või maja omanik on palunud nad enda
juurest välja registreerida.
Selle tulemusena on inimese
elukoht praegu linna või
valla täpsusega. „Soovitame kõigil, keda muudatus
puudutab, esitada esimesel
võimalusel oma täpsed elukohaandmed omavalitsu-

sele. Andmete muutmist ei
tasu jätta viimasele hetkele,
sest muidu võib jaanuaris
tabada halb üllatus, kus inimene jääb ilma elukohaga
seotud avalikest teenustest
nagu lasteaiakoht, juhiloa
pikendamine vms,“ ütleb
siseministeeriumi rahvastiku
toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. Siseministeerium saatis aprillis kõikidele
neile, kes sihtgruppi kuuluvad ja kelle meiliaadress on
rahvastikuregistris olemas,
ka kirjaliku teavituse e-kirja
näol. Kordusteavitus on plaanis sügisel. Samas sihtgrupist
ligi kolmandiku meiliaadresse rahvastikuregistris ei ole.
Elukoha registreerimine
on lihtne: seda saab teha
paari minutiga eesti.ee veebilehel, samuti võib selleks
pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti
kui e-posti teel. Täna kehtiva
seaduse kohaselt on inimesel

kohustus oma elukoha andmeid uuendada 30 päeva
jooksul alates uude elukohta
elama asumisest, uuest aastast on see tähtaeg 14 päeva.
Viljandi maakonnas puudutab muudatus 860 inimest – Põhja-Sakala vallas
140 inimest. Üle Eesti aga
praeguse seisuga enam kui
38 000 inimest, kellest ligi
40 protsenti on välisriikide
kodanikud. Tõenäoliselt on
märkimisväärne osa neist
tegelikult Eestist lahkunud.
Nii korrastatakse rahvastikuregistri andmeid ja saavutatakse täpsem teadmine
Eesti rahvastiku kohta. Eesti
plaanib 2020. aastal toimuva
rahvaloenduse esimest korda läbi viia registripõhiselt.
Rahvastikuregister on üks
olulisematest andmekogudest, kust saadakse andmed
registripõhise loenduse läbiviimisel ja oluline on läh-

tuda võimalikult täpsetest
andmetest.
Tegelike elukoha andmete esitamine on kasulik nii
inimesele endale, kohalikele
omavalitsustele kui ka riigile.
Elukoha registreerimisega
omandab inimene õiguse
valida kodukoha omavalitsuse juhte ning saada sealt
teenuseid ja toetusi. Riigiasutused saadavad kutseid,
näiteks vähi sõeluuringule,
just rahvastikuregistrisse
registreeritud aadressil. Ja
mis samuti tähtis: kui inimese elukoht on registreeritud
õigele aadressile, laekuvad
tema makstavad maksud
tegelikku elukohta ja kohalik
omavalitsus saab talle selle
eest pakkuda paremaid teenuseid, korras teid ja ilusat
ümbruskonda, kooli- ja lasteaiakohti lastele.
MERJE KLOPETS

siseministeerium

Pakendikonteiner ei ole prügikast
Tuletame meelde, et kollast värvi kogumiskonteinerid
on mõeldud segapakendite kogumiseks.
Pakendikonteinerisse võib panna:
•plastpakendid nagu kile, plastnõud ja -karbid, jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ning hooldustoodete pakendid ja muud puhtad
plastpakendid;
• klaaspakendid nagu valgest ja värvilisest klaasist
pudelid ning purgid ja muud puhtad klaaspakendid;
• metall- ja alumiiniumpakendid, toidu- ja joogipakendi
kaaned ja korgid, konservipakendid;
• joogikartong nagu kartongist piima-, mahla- ja veinipakendid ja muud puhtad kartongpakendid.
Pakendijäätmed tuleb tuua tühjalt, puhtalt ja kokkupressitult. Soovitatavalt valada pakendid konteinerisse lahtiselt
või panna läbipaistvas kilekotis, see tagab efektiivsema
sorteerimise jaamas.
Pakendikonteinerisse ei tohi panna olmejäätmeid (lehtklaasi, pirne, kummist tooteid, mänguasju jms), ohtlikke
jäätmeid ja muid sinna sobimatuid jäätmeid.

Saame tuttavaks

Aires Põder

haridusspetsialist
Olen sündinud
1964. aastal Valga
linnas ning oma
teadliku lapsepõlve
veetnud Kuigatsi
külas Valgamaal,
kus algas ka minu
koolitee. 8. klassi lõpetasin Puka koolis,
mille järel siirdusin
õppima Tallinna
Spordiinternaatkooli (praegune
Eesti Spordigümnaasium). Elukutse
valikul said otsustavaks minu enda
huvid ja sisetunne,
sest sport oli südaFOTO: Leili Kuusk
melähedane ning
muid suure tõmbega huvisid mul ei olnud. Otsustasin minna õppima toonasesse Tallinna Pedagoogilisse Instituuti
kehalise kasvatuse õpetaja erialale. Peale esimese kursuse
lõpetamist ootas kõiki meie kursuse poisse oma ridadesse
nõukogude armee. Pärast kaheaastast ajateenistust jätkasin õpinguid teisel kursusel juba uute kursusekaaslastega.
Lõpetasin 1989. aastal.
Pärast instituudi lõpetamist asusin tööle Viljandi Valuoja
Põhikoolis, kus töötasin kuus aastat. 1994. aastal vahetasin
õpetajaameti kuueks aastaks ehitajaameti vastu. Aastal
2000 naasin pedagoogilise töö juurde, asudes tööle toonase
Suure-Jaani valla Sürgavere Põhikooli direktorina. Aastatel
2014–2017 töötasin Viljandi Maavalitsuses haridusvaldkonna inspektorina. Pärast maavalitsuste kadumist olen viimase aasta jooksul olnud ametis nii koolis kui omavalitsuses
ja mõned kuud arvel ka töötuna.
Alates 1. augustist 2018 olen ametis Põhja-Sakala valla
haridusspetsialistina. Rõõm on olla tagasi Suure-Jaani
kandis ning anda oma panus ühinenud valdade hariduselu
arengusse.
Olen abielus ning kahe täiskasvanud poja isa.

23.08.2018 Suure-Jaani Konsumi juures olevad konteinerid.

FOTO: Kärt Linder

Taaskasutamiseks mittesobilik materjal rikub puhta
materjali kasutuskõlblikkuse. Lisaks suure olmejäätmete
osakaalu korral peab konteineri tühjendama olmeprügi
jaoks mõeldud auto ning sellega rikutakse teiste eeskujulike kodanike töö.

SOTSIAALOSAKONNA INFO
Sotsiaalosakonna puhkused

Aigi Pihlak (Kõpu teenuskeskus) 10.–25. september. Avaldused võtab vastu spetsialist Kadi Soolo Kõpu teenuskeskuses.
Küsimuste korral palun pöörduda sel ajavahemikul vallakeskuse sotsiaaltöötaja poole, telefon 435 5448 või 435 5438.

Andke endast märku
Põhja-Sakala valla jäätmekava aastateks
2018–2023 eelnõu avalik väljapanek
Vastavalt jäätmeseaduse § 39 lõikele 1 ja §-le 42 on
koostatud Põhja-Sakala valla jäätmekava aastateks
2018–2023. Jäätmekava on Põhja-Sakala valla jäätmekäitlust korraldav ja suunav dokument, mille eesmärk
on määrata jäätmekäitluse arengusuunad, tegevused ja meetmed aastani 2023. Eelnõu on koostatud
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse poolt.
Jäätmekava avalik väljapanek toimub 17.09.2018–
07.10.2018.
Jäätmekavaga on võimalik tutvuda Põhja-Sakala vallamajas,
teenuskeskustes (Kõo, Kõpu, Võhma), raamatukogudes ja
valla kodulehel.
Asjast huvitatud isikutel on kuni 7. oktoobrini 2018
õigus esitada jäätmekava eelnõu kohta ettepanekuid
ja vastuväiteid kirjalikult Põhja-Sakala Vallavalitsusele, aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani või e-postiga
info@pohja-sakala.ee.
Juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse ettepanekuid
või vastuväiteid jäätmekava kohta, siis toimub avalik istung
9. oktoobril 2018 kell 16 Põhja-Sakala Vallavalitsuses,
aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani (II korruse saalis).
Lisainfo: keskkonnaspetsialist Kärt Linder,
tel 5380 3282, e-post kart@pohja-sakala.ee.

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 ja abistamiseks. Kui tunned, et just Sina võiksid olla see inimene,
anna endast teada sotsiaalosakonda Eveli Lilleojale, e-post
eveli.lilleoja@pohja-sakala.ee. Võhmas ootab üks algklassi
noor endale kooli ajaks tugiisikut ning Sürgavere ja Kabila
piirkonda otsime hooldajat. Täname!
Seoses muudatustega asendushooldusteenuse (endised
asenduskodud, lastekodud) osutamisel ja tagamaks vanemateta kasvavatele või vanemliku hoolitsuseta lastele
parimad kasvutingimused, ootame peresid, kel oleks huvi
pakkuda kodu nendele lastele. Ka Põhja-Sakala vallas peame
olema valmis olukordadeks, kus laps vajab tugiperet oma
kasvukeskkonnaks, kas siis ajutiselt või pikemaks ajaks. Seda
põhjusel, et oma vanemad ei taga lapsele tema kasvuks ja
arenguks vajaminevaid tingimusi. Täpsema info saamiseks
palume pöörduda Aave Toomsalu poole, telefon 5341 8120,
e-post aave.toomsalu@pohja-sakala.ee.
Toredat kooliaega ja märgakem üksteist!
Sotsiaalosakond

September 2018. Nr 9

6

Bee-Botid Suure-Jaani lasteaias Sipsik
2018/2019. õppeaastal
alustab Sipsiku lasteaed aiarühmades robootikavahendite kasutamist õppetöös.
Alustame asjadest, mis on
lastele lihtsad ja meeldivad.
Õppe- ja kasvatustegevuse
läbiviimiseks on lasteaias
kasutusel Bee-Botid koos
erinevate tegevusmattidega.
Haridus Infotehnoloogia
Sihtasutus (HITSA) kuulutas 2018. a aprillis välja
„Proge Tiigri seadmete taotlusvooru haridusasutustele
2018“, kus oli võimalik haridusasutustel taotleda toetust robootika komplektide
ja lisade soetamiseks. Osalesime taotluses ja saime ra-

hastuse. Meie lasteaia poolt
esitatud taotluse eesmärgiks
oli toetada õppetöös erinevate metoodikate kasutamist ja õppe-eesmärkide
elluviimiseks digiseadmeid.
Projekti raames soetasime
kuus Bee-Botti koos laadimisalusega ja erinevaid
tegevusmatte.
Bee-Botid on programmeeritavad ja taaslaetavad
mesimummud, mille abil
omandavad lapsed esimesi teadmisi lihtsamate digiseadmete juhtimisest ja
programmeerimisest, laste
jaoks loomulikul viisil –
mängu kaudu. Armsad
väikesed põrandarobotid

FOTO: Erakogust

aitavad lapsi oma teadmisi,
loovust arendada. Lisaks on
see väga lõbus nii lastele kui
täiskasvanutele.

AGNES PAPP

Suure-Jaani lasteaia Sipsik
õppejuht

Suure-Jaani lasteaed Sipsik tänab toetajaid,
kelle abiga saadi õue mängualale uus ronila!

Eda Pulla
Eesti Höövelliist OÜ
Kaimar Juurak
Vincom OÜ
Tiina Põrk
Combimill Sakala OÜ
Gert Johanson
Põhja-Sakala Vallavalitsus
Alar Soo
Ave Raitma
Jelena Sulamanidze
Katrin Nurk
Kairi Kester
Kermo Tooval
Indrek Ojaste
Ene Metus
Olavi Ojaste
Eneli Kaugerand
Reiko Sülla
Laili Kalev
Tarvo Keskülla
Vivian Puiste
Kõik heategevuslaadal osalejad

Erasmus+-ga Ungaris
Kõpu 12 noort koos kahe
juhendajaga viibisid 17. juulist
kuni 28. juulini Ungaris, kus
nad osalesid Ungari, Prantsuse,
Eesti Erasmus+ noortevahetuse projektis „Täisväärtuslik
elu puudega inimeste jaoks“.
Osalevad noored olid pärit
riikide sõpruspiirkondadest:
Ungarist osalesid projektis Iszkaszentgyörgyst pärit noored
ning Prantsuse noored olid
pärit meie Ungari sõprade
sõprusvallast Craonist. Craon ja
Iszkaszentgyörgy on samalaadseid omavahelisi projekte läbi
viinud juba peaaegu 10 aastat,
seekord kaasati esimest korda
ka kolmas partner – Kõpu.
Grupitööde, ühiste arutelude ja külastuste käigus saadi
rohkem teada puudega inimeste igapäevaelust, nendele
mõeldud tugisüsteemidest
ning pakuti välja omapoolseid
lahendusi erivajadustega inimeste mugavaks liikumiseks
linna- ja külatänavatel.
Esimesed kolm päeva veetsid noored Veszpremis, kus
tutvuti üksteisega, käidi linna
vaatamas ning grupitöö käigus
pakuti erinevaid lahendusi

Kõpu noored.
linnatänavatel märgatud probleemidele. Kolme riigi noored
alustasid programmi tegevusi
ajurünnakuga, et leida noorte
meelest igapäevaelus kõige
keerulisemate väljakutsetega
silmitsi seisvad erivajadustega
inimeste grupid. Noorte arvates
oli igapäevaelus iseseisvalt hakkama saamine kõige keerulisem ratastoolis olevate inimeste
ja pimedate jaoks, märgiti ka

Kõpu rahvusvaheline töömalev

FOTO: Erakogust

kurte ja tummasid. Antud valikute põhjal jaotatigi noored
nelja gruppi ning iga grupp sai
ülesandeks mõelda välja nende
sihtrühmale keskenduv performance, mida esitada erinevates
projekti paikades. Tummade
grupp valis esitlemiseks ﬂash
mobi ning koos esitati efektne
tants, mille märksõnaks oli, et
ka tummad saavad rääkida.
Grupp, kes keskendus ratas-

toolis liikuvatele inimestele,
mõtles välja nende jaoks 9 olulist lauset ning esitles neid oma
performance’i käigus. Pimedate
grupp etendas performance’i,
mille juhtmõte oli, et kui sa
näed, ära ole pime. Kurtide
grupp näitas oma esitlusega
erinevaid olukordi tummade
igapäevaelust tänaval liikudes
– kuidas nad ei saa tänaval
teistelt inimestelt juhiseid kü-

sida või näiteks ei kuule nad
autosignaali. Oma esitluste
lõpetamiseks mõtlesid noored
välja ühise lõpulause, mida
üheskoos esitati. Lõpulauseks
sai „Me oleme kõik sarnased“.
Ühistegevused suurendasid
noorte empaatiavõimet erivajadustega inimeste suhtes ning
panid neid rohkem vaatama
endast kaugemale, läbi teise
inimese silmade, kelle jaoks
igapäevaelu ei ole ehk alati nii
lihtne.
Veszpremist liikusid noored
meie sõprusvalda Iszkaszentgyörgy, kus majututi projektis
osalevate Ungari noorte peredes. Koos veedeti 4 mitmekülgset päeva, mille käigus
peeti ühiseid lõunaid peredega,
tutvuti küla elu-oluga, otsiti
probleeme-lahendusi Iszka
tänavatel, külastati lähedal
asuvat Szekesfehervari. Szekesfehervaris oli noortel võimalus
näha keskust, kus tegeletakse
ratastoolis olevate inimestega.
Keskus pakub tuge ratastoolis
inimestele, pakkudes neile
erinevaid võimalusi füsioteraapiaks, rehabilitatsiooniks,
ühistegevusteks jne. Lisaks

keskusega tutvumisele said
noored ise proovida joonistada suuga ja varvastega ning
läbida ratastooliga erinevaid
trajektoore.
Viimased kolm päeva veetsid
projekti noored Budapestis.
Suure Basiilika keskväljakul
korraldati 26. juulil ühine projekti ﬂash mob ning õhtul käidi
paadiga sõitmas öisel Doonaul.
Külastati ka Parlamendihoonet
ja Budapesti loomaaeda.
Kõpu noorte jaoks oli projektis osalemine meeli avav ning
silmaringi laiendav. Lisaks
erivajadustega inimeste igapäevaelule mõtlemisele ning
oma silmaringi laiendamisele,
suhtlemis-, koostöö- ja keeleoskuse arendamisele said noored endale juurde väga palju
uusi sõpru, kellest laupäeva
varahommikul oli väga raske
lahkuda.
Järgmisel aastal on Kõpu kord
teatepulk üle võtta ja ühine
noortevahetus korraldada.
KADRI LINDER

Kõpu põhikool pidas kokkutulekut
JOOGATUNNID

ALGAVAD

Võhmas:
esmaspäeval,
10. septembril kell 18.30
algajad;
FOTO: Kalev Heli

Augustikuu esimestel nädalatel toimus Kõpus töömalev.
Taaskord töötasid noored koos
ESTYES välismaa vabatahtlike
noortega. Seekord oli välismaa
noori viiest eri riigist: Itaaliast,
Prantsusmaalt, Saksamaalt, Türgist ja Venemaalt. Laagriaeg oli
töine ja tegevusterohke. Lisaks
tavapärasele küttepuude ladumisele käisid noored Soomaal
heina tegemas ning olid abiks

ka Kõpu kalmistul. Pärast hommikupoolseid töötunde käidi
Türi Seikluspargis, Soomaal kanuutamas ning Tartus AHHAA
keskuses. Täname kõiki, kes
aitasid kaasa laagri õnnestumisele. Erilised tänud Ulrikale ja
Stinale, kes olid välismaa noorte
liidriteks ning tegelesid nendega
kaks pikka nädalat.
KADRI LINDER

FOTO: Mati Sereda

25. augustil toimus Kõpu
kooli kokkutulek „250 aastat
hariduselu Kõpus“. Esimene
kokkutulek toimus 30 aastat tagasi, 1988. aastal, kui
tähistati 220 aastat hariduselu Kõpus. Pidupäev algas
jumalateenistusega Kõpu
Peetri kirikus, kus Viljandi
praostkonna praost Marko

Tiitus avas mälestuspalvusega kokkutuleku. Peale palvust liiguti ühises rongkäigus
koolimajja, kus kell 15 algas
kontsert-aktus, kus esinesid
nii kooli õpilased, õpetajad
kui ka vilistlased. Aktusele
järgnes pildistamine, supi
söömine ning õhtune pidu ansambliga Boomer. Koolipere

tänab kõiki, kes aitasid kaasa
kokkutuleku õnnestumisele,
ning suured tänud kõigile
endistele õpetajatele, töötajatele ja kooli vilistlastele, kes
pidupäeval osalesid.
LINDA SOOTS
Kõpu põhikooli direktor

teisipäeval,
11. septembril kell 19
põhirühm.
Kõo noortetoas:
neljapäeval,
13. septembril kell 18.
Info:
meerikreen@gmail.com
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3 päeva nagu 100 aastat

Pilistvere kihelkonna neljanda lastelaagri pere.
Pilistvere kihelkonna lastelaager toimus sel aastal 4.
korda, kandes Eesti Vabariigi
juubelist inspireeritud nime „3
päeva nagu 100 aastat“.
Laagri meeskond pani kokku
kava, mis ühendaks lastele nii
puhkevõimalusi kui ka hariduslikku poolt.
Just viimane on vajalik, et
lastel/noortes arendada nii

kodukoha- kui laiemat maailmatunnetust. Iga laager on
meeskonnale pingutus, kui
soovitakse kasvavale põlvkonnale anda edasi ka väärtusi.
Mida? Kuidas? Miks?
Seekord rännati ajas tagasi
isegi rohkem kui 100 aastat:
muinasaega, vabariigi algusesse ning tollaste suurmeeste
tegemistesse. Öine kalmistul-

käik oli samal ajal nii põnevust
kui kõhedust pakkuv. Samuti
Pilistvere kivikangur oma
ajaloo ja sisuga ning kirikukülastus.
Meelelahutuslikuks pooleks
olid tantsuoskuste arendamine läbi mitme aastakümne
hittlugude ja tantsusammude,
laagriolümpia ning meistritoad, õhtune lõkke ääres istu-

mine. Selle aasta eriüllatuseks
olid batuudid ning veloautod.
Iga laagri tegija on ilm: ka seekord oli rohkelt veemõnusid
ja rannamänge. Pilistvere on
laagripaigana kompaktne,
õdus ja mitmepalgeline.
Laagrimeeskonna teeb tugevaks mitmekihilisus: eri
vanuses ja taustaga inimesed,
kes toovad kaasa oma koge-

Remnikul suvekoolis
Kui te pole veel kuulnud, et
Suure-Jaani Koolis jagatakse
toredust, siis pole hullu, sest
eks me olemegi alles oma piloot-aastaringil.
Noorteühing TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis)
missiooniks on suurendada
koolides nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad
inimsõbralikku, õppimist ja
õpetamist soodustavat mõtteviisi. TORE tegevus arendab
suhtlusjulgust ja -oskust, taunib vaimset ja füüsilist vägivalda. Torekad on orienteeritud
üksteise toetusele, erinevuste
sallivusele ning koostööle.
14.–16. augustil kogunesid
toreduse “maaletoojad” üle
Eesti kokku Peipsi põhjakaldale suvekooli. Remniku võttis
meid vastu üliilusa päikselise
ilma ja avatud südametega.
Kuigi olime uustulijad, tundsime endid koheselt oodatud ja
omadena. Suvekooli avamisel
lauldi ning tantsiti laagrilaulu, kuulati tervituskõne
ning ühiselt mängitud loitsu
saatel tõmbasid TORE maskottloomad elevandid koos
korraldusmeeskonnaga TORE
lipu kõrgele masti lehvima.
Eestlasele omane pikaldane
sisseelamisaeg oli siin seltskonnas võõras. Oldi aktiivsed
kaasa lööma juba esimestest
minutitest peale. Olgu mainitud, et TORE fenomen peitub üksteisega arvestamises,
sõbralikkuses, märkamises,
usaldamises, avatuses ning
koostöövalmiduses, mida oli
nende suvepäevade jooksul
igal sammul tugevalt tunda.
Kuna Remniku asub IdaVirumaal, siis seal töötavad
kokatädid on vene rahvusest.
Ülimaitsva toidu eest jagasid
meie tüdrukud lahkelt venekeelseid kiidusõnu, mis tegi

FOTO: Erakogust

köögipere meele eriti rõõmsaks ning jutukaks. Poisid
seevastu üritasid vene keelt
praktiseerida oma vene verd
toakaaslaste peal.
Umbkaudu 100 laagrilist
jaotati 8 pesa vahel, mis Eesti
riigi juubeli auks kandsid rahvuslikust sümboolikast lähtuvaid nimesid. Suurejaanilased
sattusid Paekivi ja Suitsupääsukeste rühma. Pesapead
viisid läbi vaid TORE-le omaseid tutvumis- ja tiimimänge,
samuti oli vaja valmistuda
õhtuseks stiilipeo etteasteks.
Torevantside pidulikul vastuvõtul esitas iga rühm oma pesa
nimetuse legendiks saamise
loo ning vastavalt kujundatud
vapi. Kõik etteasted olid nauditavad, vapid omanäolised ja
humoorikad. Seejärel läks lahti
tants, mängud ja laulud.
Järgmine laagripäev algas
TORE-le omases lustakas võtmes virgutusvõimlemisega ja
eelmisel päeval silmapaistnute
premeerimisega (tantsuprintsessi tiitliga pärjati Suure- Jaani
torekate pesamuna Kirilee).
Sel päeval liiguti õpitubades.
Valikus olid: graaﬁline disain,
kurtide kultuur ja keel, impro-

teater, looduslikest materjalidest meisterdamine, väärtuste
avastamine iseendas, lugude
loomine, turvaliselt vette ja
tordivalmistamine. Tagasisideringis pidasid noored põnevaimaks improviseerimise,
kurtide maailma ja viipekeele
tundmaõppimise ning väärtuste õpitoad. TORE kasutas
päeva ära oma reklaamfilmi
tegemiseks, milles sattusid ka
just meie kooli torekad osalema. Lisaks valmisid etteasted
õhtuseks rahvapeoks. Sellist
hoogu ja lusti, nagu torekad
oma pidudel üles näitavad,
kohtab vaid parimates seltskondades. Sel õhtul särasid
laval eriti Suure-Jaani neiud
Anete ja Merilin – see oli laagrirahva ühine arvamus. Vaevu
jõudnud pea padjale panna,
ajas ööhäire laagrilised taas
jalule omalaadsete jaaniussikeste leidmiseks.
Viimase päeva hommikul
loositi uued rühmad meeskonnamängudeks. Võisteldi
kõrgeima spagetitorni meisterdamises, mis pidi ka täidetud
veetopsi kandma ja A4 paberist veealuse konstrueerimises,
mis pandi kandma oma vali-

tud koguse graniitkillustikku.
Kolmandaks oli vaja ehitada
etteantud materjalist parv.
Eelnevad võidud andsid auhinnaks lisamaterjali ja eelise
kaasvõistlejate ees. Valmis
alustega suunduti Peipsile
võiduparvetamisele. Õnneks
ei olnud vaja Vene piirini aerutada, tähis, milleni jõudma
pidi, hulpis ca 100 m kaugusel.
Spagetitorni ehitamise ja kogu
parveralli võitis meeskond
meie kooli poisi Henri osalusel.
Ka kolmas koht 9 osalenud
tiimi seas oli Suure-Jaani poolt
esindatud Andero näol.
Suvekooli lõputseremoonial
said kõik torekad väärikaid
auhindu, tänati laagri meeskonda, ja langetati lipp. Saali
seinalt sai iga laagriline heade
sõnumitega kopsaka postiümbriku, mis oli juba esimesel laagripäeval sinna kirju
ootama pandud. Loomulikult
toimus veel kalliralli ja anti lubadusi laagri jooksul soetatud
sõprussidemete hoidmiseks.
TORE suvekooli tegevuste
läbimine mõjus selles osalejate suhtlemis-, koostöö- ja
toimetulekuoskustele nii, et
igaüks võis leida TOREduse
iseendas, et seeläbi hoogsalt
alustada tugiõpilastegevust
omas kodukoolis, panustades igapäevasesse kooliellu
sõbralikkust ning hoolivust.
Meid innustab usk, et alati on
olemas lahendused. Soovime,
et koolielu põhineks kõigi
huvigruppide koostööl, sest
vaid ühtselt tegutsedes saab
muuta maailma.
Rohkelt koolirõõmu!
TORE suvekooli läbisid Suure-Jaani kooli torekad Anete,
Merilin, Andero, Henri, Tiina
ning toretirts Kirilee.
TIINA JAESKI

Laagrilised.
muse ning valmiduse anda
uusi sisendeid.
Laagri kitsaskohaks jääb aga
alati meeskonna suur koormus: meeskond tegutseb vabatahtliku tööna ning samal ajal
tuleb olla nii ettevalmistusgrupis kui tegeliku töö juures. Sel
korral oli laagrilisi 48: vanuses
7–13 aastat, vabatahtlikke 19:
vanuses 13–73 aastat.
Nagu igal aastal teeme laagrist ka videoklipi, et mälestusi
2018. aasta suvest saaks kogeda ka talvel või mõned aastad

FOTOD: Kelly-Riin Kärt

hiljem. Video on leitav: www.
pilistvere.ee esilehelt, samuti
otsingu Pilistvere TV kaudu.
Autoriteks on Pilistvere kogukonnas kasvanud noored
Kelly-Riin ja Syret Kärt.
Laager toimus EELK Pilistvere kogudus ja MTÜ Pillistfer koostöös. Toetajateks
Põhja-Sakala ning Järva vald,
samuti Kohaliku Omaalgatuse
Programmi rahastus.
PILLE-RIIN P. KALMUS
MTÜ Pillistfer

Suure-Jaani gümnaasiumi
huvikooli poolt pakutavad
ringid 2018/2019. õppeaastal
Klaveriõpe

Riina Mankin, riina@sjg.edu.ee
Age Einulo, einulo.age@gmail.com

Malering

Hugo Hommik, hugohommik@hot.ee

Tehnikaring

Toomas Raba, tel 515 9798

Muusikastuudio

https://muusikastuudio.edupage.org/
Ele Millistfer – lauluõpetaja, mudilaste ja
noorteteatri juhendaja, muusikaliõpe
Kärt Kaljaspolik – lauluõpe
Jelena Sulamanidze – solfedžo, muusikaajalugu
Karl-Markus Kohv – trummid
Kai-Riin Kont – ﬂöödiõpe
Jaan-Eerik Aardam – kitarriõpe
Teele Tali – klaveriõpe

Robootika

Margus Mikkor, 58margus@gmail.com

Maalikunst

Mstislav Pavlov
Tsükliõpe (vene- ja inglise keeles)

Kunstiring

Maie Kivisild, maie.kivisild@gmail.com

Wado karate

Evald Sepp, direktor@sjg.edu.ee

Vibutreening

Tiit Heinsalu, tiit.heinsalu@mail.com

http://www.sjg.edu.ee/index.php/huvikool/
huviringid/

September 2018. Nr 9

8

Puhkpill ruulib!

Rege rauta sügisel!

FOTOD: Pille-Riin P. Kalmus

4 aastat tagasi alustas Võhmas tolleaegse linnapea
Anneli Siimussaare initsiatiivil puhkpillistuudio, et
pakkuda lastele-noortele
võimalust arendada oma
muusikalist meelt läbi pilliõppe.
Puhkpillistuudiot tuli vedama hollandlane Bert Langeler, kes pakkus uudset
lähenemist: pilli said õppida
kõik, hoolimata eelnevast
taustast. Nimelt algab õpe
kuulmisel baseeruva meetodi järgi, edasi liigutakse
juba orkestrivormis ning
muusikalise algharidusega
nootidest ja rütmidest.
Tänaseks on laste-noortega
liitunud mitmed lapsevanemad.
Puhkpillistuudi väljunditeks on lisaks iganäda-

lastele koosharjutustele ka
laagrid ja festivalid. Suvine
tippsündmus toimub Võrus, kus sealse fanaatikust
eestvedaja Urmas Himma
südameasjaks on noorte
kaasamine puhkpilli. Selleaastane Eduard Tamme
nimeline puhkpillifestival
toimus 15.–20. augustil ning
festivali keskmes oli üks
keerulisemaks peetavaid
puhkpille – metsasarv.
Festivalilaager on üles ehitatud väga mitmekesiselt:
kaasatud on professionaalseid õpetajaid üle Eesti.
Samuti annavad kogenumatele noortele meistriklasse
õpetajad välismaalt. Laagri
osas lisaks pillitundidele on
rannamõnud Tamula järve
ääres ning õhtused kontserdid, kus meistrid üles

astuvad. See, et festival kattub Võru linnapäevadega
on omaette elamus – väike
linn kihiseb melust ja tegevustest.
Et laager ei jääks vaid
kuivaks harjutuslaagriks,
kroonivad tööd noorte pillimeeste etteasted orkestritena: lasteorkestrit juhendab Aigar Kostabi Nõmme Muusikakoolist ning
festivaliorkestrit veab Bert
Langeler. See on suur koostöövormis ettevõtmine, kus
repertuaar arranžeeritakse
mitme professionaali koostöös, orkestris on esindatud
kõik puhkpillid ning samuti
löökpillid, mis annavad tervikule viimase lihvi.
Festivali viimasel päeval,
sel aastal 20. augustil, Eesti
taasiseseisvumise aastapäe-

val, toimus suurepärane
galakontsert Võru kultuurimajas Kannel. Erinevates
ansamblites, orkestrites osales sel aastal kokku üle 100
lapse-noore, lisaks nende
muusikaõpetajad ning lapsevanemad.
Laiapõhjaline koostegutsemine kannab head vilja:
muusikast saab maailmavaade ja elustiil.
Võhma puhkpillistuudio
osalemist laagris toetas sel
aastal Kultuurkapital, mis
on tänuväärne ja igati vajalik toetus, et pillihuvilised
noored ei jääks laagrisse
minemata.
PILLE-RIIN P. KALMUS
algaja trompetimängija
lapsevanemana laagris
osalenu

Imekaunis suvi on lõpukorral ja taas käes aeg aed üle
vaadata, mis meie taimedest sooviks saabuval kevadel
endale uut naabrit või kes kuuma suve üle ei elanud.
Kui naissool pole kunagi midagi selga panna, on aiapidajatel puudu ikka see üks ja õige, uus ja põnev. Ja ükski
kaunis taim pole ülearu.
9. septembril korraldab MTÜ Võhma aiandusselts
Kanarbik taas sügislaada Võhma Juurikas, seekord siis
juba üheksanda. Toimub see Võhma Vaba Aja Keskuse
ümbruses ja ruumides.
Kevadisel õppepäeval, kus gladioolikasvataja Kadri Ani
tutvustas erinevaid gladioolisorte ja jagas teadmisi nende
kasvatamisest, sai iga seltsi liige kaasa gladioolisibulad,
millest on kasvanud selleks sügiseks värvilised iludused.
Neid saab imetleda Vaba Aja Keskuse saalis väljapandud
näitusel „Kirevad gladioolid“. Lisaks seltsi liikme Aide
Vendla kasvatatud imekaunid daaliad. Näitusele sissepääs 2 eurot. Näituse pileti ostnute vahel loosime kell 14
erinevaid istikuid ja taimi.
Laadalt leiate paljude kauplejate seast juba tuttavaid
lillekasvatajaid ja aretajaid, nagu Sulev Savisaar, Tõnis
Tenso, Helga Taimeaed, Järvselja Taimla, Väino Eskla,
Anu Nurmsalu, Mati Rang, Aide Vendla, Krista Kukk,
kui ka uusi tulijaid. Lätlased kauplevad viljapuude ja
-põõsaste istikute ning lilletaimedega.
Kuigi laat on põhiliselt suunatud taimegurmaanidele,
leiab sealt ka veidi käsitööd. Kehakinnitust pakub kohvik
Võhma ja väike kohvik Vaba Aja Keskuses.
Lapsed saavad sõita rongiga ja teha tutvust lammaste
ja kitsedega.
Meelelahutust pakuvad Pärnatalu lõõtsapoisid.
Kindlasti on oma silm kuningas ja usume, et tühjade
kätega meie laadalt ei lahku keegi.
Kohtumiseni sügislaadal Võhma Juurikas.
MTÜ VAS Kanarbik nimel
RIINA PAKANE

Päev Peipsi veerel
Kui juulikuu päikesest
kuumaks köetud õhk taas
paigal seisis, võtsid kahe
väikebussi jagu inimesi ette
Kõo kandist Peipsi poole
liikuda. Soov oli tutvuda
Kolkja sibulatalu, Peipsimaa
külastuskeskuse ja Alatskivi
mõisaga.
Üks paljudest järveäärsetest külakestest, mis Peipsimaa Sibulateele jääb, on
pika ajalooga Kolkja, kuhu
rasketel aegadel Venemaal
tagakiusatud vanausulised
kunagi oma kodud rajasid
ning kus nad tänini oma
kombeid ja tavasid alles on
hoidnud.
Kostja Sibulatalu peremees
Konstantin Avvo tutvustas
külalistele sealse sibulakasvatuse saladusi. Nii on näiteks sealsete sibulapeenarde
ümber pea 40 sentimeetri
sügavused kuivenduskraavid kaevatud, mis kevadise liigniiskuse mugulatele
ohutul viisil eemale juhivad.
Peipsi sibul eristub teistest
omasugustest tugeva maitse
ja lõhna poolest. Peremehe
sõnul, kes poisikesena koos
isaga laatadel käis, hindas
asjatundja kauba väärtust
muuhulgas ka kerge suitsulõhna järgi. Suitsusaunas
kuivatatud sibul säilis paremini! Sellist muinastehnoloogiat kasutatakse teadaolevalt veel tänapäevalgi
Võrumaa saunades. Mujal

FOTO: Kärt Linder

Pitsapidu Kõpus
Sibulatalu peremees tutvustas külalistele sibulakasvatuse saladusi.
tuleb see töö aga tuule ja
päikese hoolde usaldada.
Väikese jalutuskäigu kaugusel, Peipsimaa külastuskeskuses oli reisilistele
hubasesse õunaaeda kaetud
lauad tee, sibulapirukate,
koogiga ning kohasupiga.
Pärast kehakinnitust saime
tutvuda külastuskeskuses
asuva sigurimuuseumi, Sinilniku töötoa ja kohalike
käsitööd pakkuva poekesega. Olgu siinkohal öeldud,
et sealne sigurikohv, mida
rasketel aastatel kohviubade
asendajana on pruugitud,
maitseb eriti hästi piimaga!
Sinilniku töötoa perenaine
Õnne Uus, kes muide pärit
meie Uduallika külast, tutvustas lisaks vanausuliste
traditsioonilisele käsitööle
ka reservtrükki ja indigoga

kanga värvimistehnikat.
Kümne aasta jooksul on
Õnne uurinud ja kasutusele võtnud sajanditaguseid
oskusi, millega sealsamas
majas elanud Prostatovite
perekond omal ajal palju
kuulsust kogus.
Päeva lõpuks külastasime
Alatskivi lossi, mis rajati
mõisnik Arved von Nolckeni projekti järgi 19. sajandil.
Nõukogude perioodil paiknesid lossis kolhoosi kontoriruumid ja korterid, suures
pidusaalis kuivas uudsevili.
Peale 2011. a renoveerimise
lõppemist on lossi ruumides
muuseum, kontserdisaal,
lossirestoran ja majutuseks
on kohandatud neli tuba.
Kindlasti tasub tutvuda ka
lossi keldris asuva näitusega, kus muuhulgas näha ka

FOTO: Silvi Annus

inimeste vahakujusid, kes
kunagi mõisa heaks töötama
pidid.
Lossi ülakorrusel on Eesti
kuulsaima helilooja Eduard
Tubina muuseum, kus ekspositsioonidega tutvumisel
kõlab taustaks helilooja
looming.
Peipsiretkele pani punkti
veepeatus Nina külas, kus
lõpuks ka jalad jahutavasse
vette sai panna. Meeleolukat
päeva meenutasid koduteel
bussis levinud aroomid, mis
jutustasid sibulast, suitsukalast ja põneva ajalooga
Peipsiäärest, paigast, kuhu
alati tagasi tasub minna!
SILVI ANNUS

Kõo kultuuritöötaja

Kõpus peeti neljandat korda traditsioonilist pitsafestivali.
Pitsasõbrad said nautida nii elektriahjus kui saviahjus valminud pitsasid, magusasõpru ootasid kohvikus jahuvaba pähklikook, tiramisu kui ka beseerull. Oma köögiviljade ja koduaia
tšillidega oli kohal Metste talu. Pizzafesti peaesinejaks oli Jüri
Homenja. Ürituse algus oli rahvarohke – mõlema pitsameistri
telgi juures lookles 20–30 inimese pikkune järjekord, kuid
kannatlikumad jõudsid oma maitseelamuse ära oodata. Soovime tänada kohalikke ettevõtlike naisi, neide ja noormehi,
kes pitsasid küpsetasid ja kohvikut pidasid. Suured tänud
ürituse suurtoetajale Sveba-Dahlen Baltic OÜ-le, kes sponsoreeris üritust elektrilise pitsaahju kasutamisvõimalusega.
KADRI LINDER

Augustikuu Leoles ilmunud artiklis „Intervjuu koorijuht Aita Tammperega“ (lk 8) esinesid ebatäpsused ja Aita Tammpere palub teha
paranduse.
Viimase küsimuse „Sinu suguvõsas leidub teisigi muusikuid?“
vastuse teine lause peaks olema: „Ning mu isa suguvõsast on
välja kasvanud muusikud Mari Tampere ja ta tütar Anna-Liisa
Besrodny – mõlemad viiuldajad – ning Köögardite liinist pärit laulja
Linda Toomsalu.“
Toimetus palub Aita Tammpere ees juhtunu pärast vabandust.
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Mida külvad, seda lõikad!
Kõik algas sellest, kui üks
tore külamees oma toorevõitu
sõnnikuga meie kartulimaale
uue taime seemned külvas.
Tegemist oli eriti jätkusuutliku võsukesega, mis tänaseks
siinkandis juba mitmel põllul
nuhtluseks kujunenud – karvane võõrkakar (Galinsoga
ciliata). Peredes, kus toiduvilja
mürgitamist heade tavade
hulka ei loeta, kerkis päevakorda küsimus – mida teha?
Proovisime siis paar aastat
tulnukat punase ristikuga
lämmatada, kuni kaaskannatajast talumees soovitas
rukist külvata. Ja seda kohe
tihedalt. Valmistasin maa ette
ja käsitsi legendaarse Sangaste
leivavilja külvamise tunne oli
mõistagi ülendav!
Möödusid talv ja kevad ning
arglikust orasest võrsus kaunis ja lainetav rukkipõld. Juba
algusest peale oli mõte, et selle
kolmandiku hektari suuruse
põllu koristame muistsel viisil sirpide ja vikatitega, ent
siis tuli põud. Vili ei küpsenud enam päevade vaid juba
tundidega ning juba käega
puutumine vallandas kuldsete
terade sabina.
Ühel palaval suveõhtul tulid
meile appi Koksvere maanai-

sed, kes oma seltsiga varemgi
on leivaküpsetamist ning rukki sirbiga õsumist õpetanud ja
propageerinud. Saime aimu,
kuidas see sirbike õigesti peab
sirisema ning mismoodi vihku
siduda ja rukkihakke laduda.
Põletava kuumuse kiuste
jõudsime ka oma jõududega
viis hakki põllule püstitada.
Ent vili pudenes ja pudenes –
tuli leida lahendus. Lahendus
saabus poole üheksa paiku
õhtul suure ja kollase kombaini näol, mille kasutamise
eksklusiivsus juba kokkuleppe eeldusena selgeks räägiti.
Nüüd on umbes tonni jagu
oma esimest leivavilja kirstudes, kotitäis ka jahvatatud
ning kolm ahjutäit leibu tänulikult ära maiustatud.
Olen terve senise elu elanud
teadmises, et oma kardulamaakesega võib ju veel jännata, aga noh, teraviljakasvatus
on midagi sellist, et kui pole
ikka põldu silmapiirini, siis
asjast asja ei saagi! Aga elati
ju ennegi! Aegu on olnud
erinevaid, erinevaid on ka
arusaami. Kasvanud on põlvkondi, kes sirbi heal juhul veel
vaid museaalina ära tunnevad
ning taibukamad neist sedagi

teavad, mispidi see tööriist
kätte peaks istuma.
Aga on ju mujalgi põllukesed, kus murutraktori asemel
võiks hoopis mõni asjalikum
tööriist mütata! Ja maitse,
mis enda külvatud viljast
suhu jääb, on kirjeldamatult
kodune.
Nüüd siis murran pead,
kuidas leida asjakohane uunik-kombain, veski... Aga
küll leiab!
Suur tänu kõikidele, kes nõu
ja jõuga appi tulid! Lisaks
kasutamisele püüame neid
oskuseid ka teistele edasi
anda, et müüt eluks nii vajaliku – puhta toidu – kasvatamise võimatusest murda
ja matta!
Sangaste rukki seeme, mille
Vahtra Ain aasta eest oma
varudest meile eraldas, ei ole
täna vaadates enam lihtsalt
kotike teravilja, vaid midagi
palju enamat – see on saanud
võtmeks, mille abil oma talu
sootuks uuel viisil avastada
ja mõtestada. Olla oma leivas,
tähendabki olla iseseisev!

Koksvere maanaised Matsimardi rukkipõllul.

IMRE ANNUS
Venevere küla Matsimardi
talu peremees

Suurem osa pudenemisohus saagist tuli sel aastal kombainiga koristada.

Võhma päevakeskuse tegus suvi

FOTOD: Erakogust

Vaatamata meie kliimas
ebatavaliselt kuumale
ilmale oli Võhma päevakeskuses tegus suvi.

FOTOD: Imre Annus

Võhma päevakeskus võttis osa Põhja-Sakala valla aiakohvikute päevast,
olles Võhmas sel päeval
ainuke aiakohvik. Lisaks
toidulauale pakkusime ka

meelelahutust. Lastele oli
muinasjututund Võhma
näiteringi Rassijad näitleja
Imbi Aasa eestvedamisel.
Ilusa kontserdi andis ansambel „Lycille”. Toimus ka

õnneloos. Kõigil, kes ostsid
meie tooteid, oli võimalik
selles osaleda. Auhinnaks
oli Pavlova tort. Loosi tahtel võitis selle neiu, kes oli
tulnud kohvikute päevale
Tallinnast.
Põhja-Sakala vald on
teinud aiakohvikute päeval osalenud kohvikutest
videoklipid ja ka Võhma
päevakeskuse aiakohviku
klippi on võimalik vaadata
Youtube’ist.
Võhma linnapäevade ajal
olime oma kohvikuga otse
sündmuste keerises Võhma
teenuskeskuse külje all. Siis
osales Võhma linnas juba
peale meie ka teisi suurepäraseid kodukohvikuid.
Kõigil soovijatel oli meiega
sel suvel võimalus teha ühepäevane ekskursioon Lätimaale. Osales 40 inimest.
Eesti-Läti piiril vaatasime
Balti keti mälestusmärki,
tegime pilte ja meenutasime ajalugu. Siguldas said
soovijad sõita funikulööriga
ja tõstukiga , käia liblikaid
vaatamas liblikamajas. Turaida loss sai samuti soovijatel vaadatud. Peale lõunasööki Siguldas sõitsime
Valmierasse, kus meid ootas
ees laevasõit Gauja jõel. Ja
õhtu lõpetasime Valmieras
asuvas Depo poes kus kõik
said oma silmaga näha, et
hinnavahe Eesti ja Läti kaupade vahel ei olegi nii suur
kui arvatakse.
Nüüd on ees ootamas sügishooaeg. Alustavad jälle

võimlejad, toimuvad NipetNäpet klubi tegutsemised,
ees on ootamas mitmed
erinevad ühisüritused.
15. septembril on võimalus sõita Võhmast Jõgevamaale Suurele Paunvere
väljanäitusele ja laadale.
Bussis on 19 kohta. 5. oktoobril on võimalik soovijatel sõita Tallinnasse 60 +
festivalile. Bussis on ruumi
45 inimesele. Mõlemale
sõidule saab registreerida
Võhma päevakeskuses või
telefonil 437 7108.
Võhma Päevakeskus on
avatud esmaspäevast reedeni kella 10–15 ning ootame
meie üritustele ja tegevustes
kaasa lööma inimesi kogu

Põhja-Sakala vallast ja miks
mitte ka kaugemalt.
Meie suvisel Lätimaa reisil
lõid kaasa lisaks Põhja-Sakala valla inimestele reisisellid
Paidest, Türilt ja Tallinnast.
Meie ürituste kohta saab
infot ka Facebookist Võhma
päevakeskuse lehelt.
Ootame oma tegevustes ja
üritustel inimeste osavõttu
kogu Põhja-Sakala vallast.
Oleme Põhja-Sakala valla
päevakeskus ja tegutseme
kõigi vallainimeste jaoks.
TIINA GRASBERG
Võhma päevakeskuse
juhataja
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Wersalinka – kolmeteistkümnes

Käesoleval aastal osalesid
Põhja-Sakala valla ja Pärnu
noored juba kolmeteistkümnendat korda rahvusvahelise
noorte puhkpilliorkestri Wersalinka töös. Poolakatele ja
eestlastele lisandusid esimest
korda noored Lätist: Preiļist
ja Naujenest. Ka 6 mažoretti
12-st olid uue koostööpartneri
juurest: Dobrzeń Wielki tantsugrupist Seniorita. Kui vanad
tuttavad, Zambrówi kultuurimaja orkester ja sealne tantsugrupp Enigma tegutsevad
Suure-Jaanist 800 km kaugusel, siis sealt Dobrzeń Wielkisse on omakorda veel 400
kilomeetrit. Orkestri põhitöö
toimuski Zambrówis. Pikad

tööpäevad, mille tulemuseks
orkestri poolt selgeks õpitud
16 lugu, 6 tantsu tantsijatelt
ja 7 minuti pikkune ühine
kujundmarssimine. Kujundmarssimine oli esmakordne
kogemus lätlastele ja ka neljale
meie noorele.
Et käesolev aasta on oluline
kõigile riikidele, kust seekord Wersalinkas osaleti, siis
meenutasime iga kontserdi
alguses kuupäevi 24.02.1918,
11.11.1918 ja 18.11.1918, hüüdes kolmes keeles sõna „iseseisvus”. Kontserte oli Poolas
kolm, Lätis kaks ja Eestis kolm,
lisaks mängis orkester Poolas
Szumowos jumalateenistusel
ning esitas kirikulistele – aga

neid on Poolas kirikupühadel
rohkem kui kirikusse sisse
mahub – kõrvaloleval platsil
kujundmarssimise ja mõned
lood. Võib öelda, et kõik esinemised võeti väga hästi vastu,
aga kõige suuremat elevust
tekitati ilmselt Daugavpilsis
ja Preiļis, kus uudsed olid nii
kujundmarssimine kui mažoretid. Siinkohal ei saa kuidagi
mainimata jätta, et Enigma
tantsijad on Poolat esindanud
EM-il Prahas, Seniorita tantsijad on osalenud nii EM-il kui
MM-il ning koreograaf Marta
Jabłońska on tulnud Euroopa
meistriks.
Kõigi tegutsemisaastate
jooksul on Wersalinka and-

nud rohkem kui 100 kontserti
(Eestis, Poolas, Valgevenes,
Ukrainas, Soomes, Lätis) ning
orkestri tööst on osa võtnud
umbes 800 inimest. Teistest
rahvustest noortega külgkülje kõrval mängides on
pillimängu lihvimisele lisaks
saadud keelepraktikat ja aimdust võõrastest kultuuridest
ning õpitud, kuidas ühise asja
eest väljas olla. Orkestriski on
iga mängija väga tähtis, aga
kujundmarssimises tuleb eriti
selgelt esile, kui kergelt võib
kogumulje rikkuda isegi vaid
üks osaleja. Nagu tavaliselt,
oli selgi aastal orkestris osalejaid mitmest vanusest – kõige
nooremad 11 ja vanim pea

kolmkümmend. Muidugi on
sellise suure vanusevahega
seotud ka probleeme, aga
üldjuhul sulandub enamus
noori ilusasti kollektiivi ja
pärast viimast kontserti laiali
sõites on nii mõnelgi pisar
silmas olnud, et uued sõbrad lahkuvad. Võõrastest
on saanud omad ning paljudel juhtudel on omavahelist
suhtlemist jätkatud aastaid.
Sellised sidemed teevad erilist
rõõmu – just selle nimel oleme
pingutanud.
Kui kogu orkestri tööle annab hinnangu publiku aplaus,
siis igale üksikule liikmele
jagavad tunnustust noored
ise – spontaanse aplausiga

orkestri pidulikul lõpetamisel. Kogemus on näidanud,
et selle tunnustuse pälvimiseks ei pea olema esitantsija
või solist – osatakse hinnata
kaaslaste pingutust ja rõõmsat
meelt ning avatud suhtlemist.
Sel aastal pälvis orkestrilt
kõige vägevama aplausi üks
noorimatest – Võhma puhkpillipoiss Markus.
Suur tänu kõigile osalenutele, kes te sel aastal kaheksa
imelise kontserdiga kuulajaid-vaatajaid rõõmustasite!
Palun vabandust nendelt,
kes orkestri töös osalemisega
rahule ei jäänud.
LEILI KUUSK

FOTOD: Leili Kuusk

Orkestri peakoreograaf Marta
Jabłońska ja projekti algataja
ning peakorraldaja Tomasz
Czarnecki. Väikeses Szumowos
pealtvaatajatest puudus ei ole.
Juba traditsiooniks saanud
kontsert Drozdowi loodusmuu-

seumi kaunis pargis. Orkestri
ees on dirigendid Krzysztof
Witkowski (Zambrów), Ruslans Margevičs (Naujene) ja
Oļegs Koļesņičenko (Preiļi).
Kontsert Białystokis, kust
projekt kolmteist aastat ta-

gasi alguse sai. Tervitama on
tulnud orkestri esimene peadirigent Franciszek Mocarski.
Kujundmarssimine Białystoki
kesklinnas.
Daugavpilsiga tutvumas.
Puhkpillitüdrukud Kelina,

Riine, Lota ja Ann Margaret
peale kontserti Daugavpilsis. Wersalinka kontsert Preiļi
90. aastapäeva pidustustel.
Alati naerusuine Markus.
Grupp poolakaid ja lätlasi
Viljandi lossimägedes. Kont-

sert Kõos. Võhma kontsert tuli
vihma eest katuse alla – Võhma
kooli – kolida.
Enne viimast kontserti SuureJaanis – Rein Vendla ja Hans
Kristjan. Mažoretid tantsugru-

pist Enigma. Kujundmarssimine – sel aastal viimast korda.
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Põhja-Sakala valla meistrid ja Lehola-Lembitu
mängude võitjad petangis on selgunud

Põhja-Sakala valla meistrid petangis.
5. augustil selgitati Võhmas
välja parimad petangis. Naiste arvestuses oli võitmatu
Katre Pesti Olustverest, teise
koha saavutas Võhma esindaja
Luule Tiirmaa ning kolmanda

FOTOD: Mati Adamson

koha viis Kildule Ene Adams.
Meeste arvestuses oli 14 võistlejat ning esineliku kohtumised ülipõnevad ja tasavägised.
Võitis Raivo Ignatov Kõost,
teisele kohale tuli Võhma

esindaja Ilmar Roosioks ning
kolmandana lõpetas samuti
võhmalane Aare Alliksaar.
Piirkondade arvestuses võidutses Võhma esindus, neile
järgnesid Olustvere ja Kildu.

Õnnitlused võitjatele, tänud
osalejatele ning tublidele korraldajatele Luule ja Mati Tiirmaale!
MATI ADAMSON

Robin Lepik on Euroopa MV pronksmedalist!
Suure-Jaani noormees
Robin Lepik saavutas discgolfis Euroopa meistrivõistlustel
Horvaatias juunioride
vanuseklassis kolmanda
koha.
Robin alustas discgolﬁ
mängimist Suure-Jaani
Kondase pargi rajalt,
kus esialgu oli vaid viis
korvi. Tänaseks on ta
jõudnud Euroopa tippu.
Robin ise räägib võistlusest nii: „Ütleksin, et
üks kõige ägedamaid
võistlusi üldse, sest tegu

oli looduskauni kohaga. Ilm hoidis, sadas
ainult ühel treeningringil. Mängust veel
niipalju, et kolmandale
kohale jõudmiseks tuli
mul 5 viset tagasi võtta
ja asi sai lahendatud
alles kõige viimasel rajal. Pärast esimest ringi
olin kümnes. Ja sealt
tõusin. Finaalringis olin
esialgu seitsmes, ent siis
hakkasin hästi mängima
ja paremusjärjestuses
tõusma. See oli emotsioonide, õnnestumiste

ja rumaluste virvarr,
mille lõpptulemus
pakub muidugi rõõmu“.
Palju õnne Robinile
– see pronksmedal on
vääriline auhind tõelise
pühendumise eest! Jääme lootma, et järgmised
turniirid ja võistlused
viivad meie talendika
noore veelgi kõrgemale!

44. Põltsamaa Jõe mängudel saavutati petangis kolmikvõit.

FOTO: Mati Adamson

Ülde volle oli haarav

Ülde volle parimad.

FOTO: Mati Adamson

FOTOD: Mati Adamson

Vägev rannavollevõistlus 45. Lehola-Lembitu mängudel sai
läbi. Naisi oli võistlemas 5 paari ja mehi koguni 8. Naiste esikoht
läks Olustvere esindajatele Egle ja Katre Pestile, teise koha viisid
Võhmasse Liina Tikko ja Mare Õunapuu ning kolmanda koha
pälvisid Aimlat esindanud Piret Hirv ja Laura Rink. Meestel tuli
hakkama saada külmas, tuules ja äikesevihmas, ent mängumehi
see ei heidutanud. Parimatena viisid kullad koju Aimla mehed
Risto Laan ja Rauno Riiner, kaks järgmist pjedestaalikohta hõivasid
Võhma mehed. Hõbeda said kaela Ivar Avik ja Ricki Tikas ning
pronksmedalid Sten Kase ja Mart Vingissar. Piirkondade arvestuses võitis Aimla ühe punktiga teist ja kolmandat kohta jagama
jäänud Võhma ja Olustvere ees. Suur tänu kõigile osalejaile ning
eriti suur tänu vapratele kohtunikele: Sven Jakobson, Jüri Soolo,
Lennart Sova ning sekretär Aino Viinapuu!

Põhja-Sakala vallavalitsus, Suure-Jaani noortekeskus ja Viljandimaa tervisenõukogu korraldasid rulluisupäeva Suure-Jaani
noortekeskuse juures. Rullibuss jagas soovijaile rulluiske, kaitsmeid ja kiivreid ning kaks kogenud treenerit jagasid kasulikke
juhtnööre. Lisaks kohalikele said rulluisutamist proovida ka meil
külas olnud Poola noored. Iga liikumispäeval osaleja tegi heateo
iseenda tervisele.

Robin Lepikson Euroopa
meistrivõistluste pronksmedalist! FOTO: Erakogust

Juulis toimusid Võhma linnapäevade meistrivõistlused
triodele. Särasid taas Raivo
Ignatov, Ivan Igantov ja Ilmar
Roosioks. Teise koha said Hillar Puskar, Marek Kongas ja
Tambet Laur. Kolmas koht jäi
kolmikule, milles mängisid
Toivo Ilves, Kaido Pung ja Avo
Hillermaa.
45. Lehola-Lembitu mängude
petangivõistlus, mille raames
selgitati ka Põhja-Sakala valla
meister naiste ja meeste hulgas,
leidis sel suvel samuti aset Võhma väljakutel. Naiste võistluses
moodustasid esikolmiku Katre
Pesti, Luule Tiirmaa ja Ene

Rannavolle parimad mehed ja naised.

Rulluisupäev õnnestus vihma kiuste

MATI ADAMSON

Kokkuvõte petangisuvest Võhmas
Märkamatult saab suvest
sügis ning on aeg Võhma
petankerite 10. hooaja tegemistest huvilistele ülevaade
anda. Et kõik kirja saaks, tuleb
piirduda statistikaga.
Seitsme-etapilises Võhma
karikasarjas mängitakse iga
kord loositud paaridena. Seitsmest etapist kuluvad lõpparvestuseks ära viis parema
tulemusega lõppenut. Kolm
parimat olid tänavu Raivo Ignatov, Ivan Ignatov ja Eerik Veski.
Võhma meistrivõistlustel
üksikmängus olid parimad
Raivo Igantov, Ilmar Roosioks
ja Mati Tiirmaa.
Võhma meistrivõistlustel
paarismängus said esimeseks
Raivo Ignatov ja Ivan Ignatov,
neile järgnesid Toivo Ilves ja
Avo Hillermaa ning Ando Saar
ja Hillar Puskar.
Võhma meistrivõistlused
triodele võitsid Ilmar Roosioks,
Ivan ja Raivo Ignatov, teiseks
tulid Ando Saar, Indrek Kaalep
ja Eerik Veski ning kolmandaks
Toivo Ilves, Mauno Mill, Avo
Hillermaa.

Rannavollelahingud peeti
vihmas ja äikeses

Adams. Meeste mängus olid
kolm esimest Raivo Ignatov,
Ilmar Roosioks ja Aare Alliksaar.
Nimetatud võistlustel osales
sel aastal ka uusi võistlejaid
suurest, sügistalvel kujunenud
omavalitsusest, ning mängimas
käidi ka Viljandist.
Viljandi folgipetangil osalenud Luule ja Mati Tiirmaa tõid
Võhma 3. koha.
Põltsamaa Jõe 44. suvemängudel triodele saavutati kolmikvõit: 1. koht- Ilmar
Roosioks, Ivan Ignatov, Raivo
Ignatov; 2. koht- Ando Saar,
Aare Alliksaar, Rein Alliksaar;

3. koht Indrek Kaalep, Raivo
Vares, Mati Tiirmaa.
Kokku on suvised pühapäevad pakkunud vabaks ajaks
sisukat tegevust piirkonna 27
täiskasvanule ja 10 noorele,
mis teeb 3% meie linna elanikkonnast.
Seistes hea järelkasvu eest,
toimus igas suvekuus võistlus
noortele.
Juunipetangi parim oli CarlDaaniel Sillat, 2. koha sai Elin
Anijärv ja 3. koha Henri Helü.
Juulis õnnestus võita jälle
Carl-Daanielil, 2. koha sai Karoliina Võõsa ja 3. oli Pärli Randmäe. Augustis säras Karoliina
Võõsa, 2. koha sai Carl-Daaniel
ja 3. koha Elin Anijärv.
Noori oli osalemas kaugemalt
maakonnast ja ka pealinnast.
Suvi on olnud kirev, võistlused emotsionaalsed ja tulemused igaühele iseenese mõõdupuuks. Täname igakülgse abi
ja toetuse eest Mati Adamsoni
ja soovime, et tal ikka jätkuks
tahet ja kirge tegijaid toetada!
MATI TIIRMAA
korraldaja

Pühapäeval, 19. augustil toimus Ülde külaplatsi rannavolleväljakul traditsiooniline Ülde Volle 2018 turniir. 7 meeskonna
vahelistes võrkpallilahinguis otsustas alles viimane mäng
paremusjärjestuse. Turniiri võitis võistkond Tegutsejad koosseisus Marek Kongas, Lennart Sova ja Tambet Laur. Teise
kohaga lõpetas võistkond Mighty Morphin koosseisus Risto
Laan, Riho Meerits ja Siim Verner Teder ning 3. koha saavutas võistkond Mix koosseisus Meelis Hunt, Oliver Saar ja
Piret Ahosepp. Suurim tänu kõigile osalejatele, õnnitleme
parimaid! Kõige suurem tänu korraldajale Jüri Sulele!

Põhja-Sakala valla spordirahvas
lõpetas suve Põltsamaal medalisajuga

Kergejõustik.

FOTO: Mati Adamson

44. Põltsamaa Jõe suvemängudele kutsuti esmakordselt osalema Põhja-Sakala sportlased. 26. augustil osales mängudel
14 erineval alal üle 60 valla sportlase. Spordirahvas näitas
oma ühtsust, sest esindatud olid nii endiste Suure-Jaani,
Võhma kui Kõo valla inimesed. Aitäh Teile – omavalitsusjuht Kalevi Kaur, kaugushüppajad, kuulijännis võistelnud,
murdmaajooksjad, jalgratturid, nais- ja meesvõrkpallurid,
jalgpallipoisid, korvpallurid, kalapüüdjad, kanuusõitjad,
discgolfarid, petangimängijad, nooleviskajad, naelalööjad!
Erilise kullasaju saavutasid jalgratturid, kolmikvõidu võtsid
petangimängijad, võistkondlikel aladel saavutasid hõbeda
jalgpallurid, mehed korvpallis ja naised võrkpallis. Individuaalsete medalite üleslugemiseks napib ruumi. Suur tänu
veelkord kõigile osalejaile, treeneritele ja lapsevanematele,
kes transpordiga abistasid. Ratturite transportija Janika Reier
üllatas päeva lõpuks hoopiski hõbemedaliga paariskanuus
koos Rain Kuresooga! Nii positiivseid emotsioone, vahvat
vaimu ja tõelist ühtehoidmist pakkus Põhja-Sakala valla
spordirahvas – minu sügav kummardus teile!
MATI ADAMSON

noorsoo- ja sporditöö spetsialist
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Mart Saar 136

VANEMUISE TANTSUTUND

“TANTS LÄBI AEGADE”

ja laulurahva
sügispäev

Hüpassaares

4. oktoobril kell 16

Suure-Jaani koolimaja aulas

Tantsutunnis saame teada, kuidas sündis ballett, miks tõusid
tantsijad varvastele ja mispärast tänini ikka veel balletti
tantsitakse. Tunnis imetleme tutu’sid, proovime varvaskingi ning õpime balletimõisteid.
Kauneid ja mitmekesiseid tantsunumbreid
tantsuajaloo erinevatest etappidest toovad teie
ette Vanemuise Tantsu- ja Balletikooli õpilased
Jelena Poznjak-Kõlari juhendamisel.
Erinevate ajastute ja tantsustiilide kõrval
näete katkendeid P. Tšaikovski ballettidest „Uinuv
kaunitar“ ja „Pähklipureja“ ning Vanemuise
kavas olevatest tantsulavastustest.
Etendus on mõeldud nooremale ja keskmisele
kooliastmele. Sissepääs tasuta.

Laupäeval, 15. septembril kell 12
Laia ja Tallinna tänava nurgal

VÕHMA TAMMEPARGI AVAMINE.
Park on rajatud kingituseks EV100 sünnipäevaks Võhma
linnarahva poolt.
Kell 12 Pidulik avamine ja tervitused.
Tammeparki õnnistab Pilistvere
koguduse vaimulik Hermann Kalmus.
Võhma Puhkpillistuudio noorte kontsert.
Väike piknik murul.

Tule koos perega ja anname koos
tammede kasvule hoogu!

23. septembril
Rakvere teatri külalisetendus Ugalas

8. oktoobril kell 19

Kell 12 Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia kontsert
Kell 12.45 Häälte lahtilaulmine piknikuplatsil

Ken Kesey / Dale Wasserman

LENDAS ÜLE KÄOPESA

Kell 13 Matk rabasaarele ja segakooride
Ilmatar, Lehola ja Leelo kontsert
Kell 14 Matk piknikuplatsile
Kell 14.30 Piknik koos lõkkega piknikuplatsil

Pilet 14 eurot + bussisõit
Pileti broneerimine Kõo raamatukogus
või tel 5301 2279 Silvi.

Tasuta!

Võta kaasa piknikukorv!

Spordivõistlused

FOTO: Tomi Molnar

8. septembril kell 12 Võrride võidusõit Sürgavere külas.
8. septembril kell 19 Sürgavere „Rammumees” Sürgaveres.
9. septembril kell 10 Viljandimaa meistrivõistlused petangis üksik- ja paarismängus Viljandi järveäärsel petangiväljakul.
9. septembril kell 13.30–15.00 Vastemõisa laada kogupere spordimängud.
22. septembril kell 10 45. Lehola-Lembitu mängude maleturniir Suure-Jaani
noortekeskuses.
29. septembril kell 11 45. Lehola-Lembitu mängude discgolf Suure-Jaani
laululava juures.
30. septembril kell 12 16. jooks ümber Võhma linna [start ja finiš Võhma kooli
juures (Võhma linn, Veski tn. 12)].
30. septembril kell 11 (1. stardi aeg) Soudal Eesti CX Karikasarja II etapp ja
Suure-Jaani valla lahtised meistrivõistlused Soudal CX Cyclocrossis Suure-Jaani
järve ümber. Võistluskeskus Suure-Jaani laululava juures. Võistluste juhend ja
täpsem info leitav Põhja-Sakala valla kodulehelt.
7. oktoobril kell 11 45. Lehola-Lembitu mängude kabeturniir Sürgavere
spordihoones.
7. oktoobril kell 11 45. Lehola-Lembitu mängude naiste võrkpall Sürgavere
spordihoones.
Täpsem info: noortekas.suure-jaani.ee

PILTUUDIS

Viljandimaa omavalitsuste
spordipäeval

FOTOD: Marko Reimann

24. augustil toimus Viljandimaa omavalitsuste
spordipäev “Piirist piirini” Pilistvere koguduse laagriplatsil. Oma “õnnistuse” andsid põrgu
esindaja, Kõo ja Võhma piirkonnajuht Tarmo
Riisk ning taevaingel, vallavolikogu liige Anneli
Siimussaar. Pilistvere koguduse hingekarjane Hermann Kalmus tutvustas Pilistvere ajalugu ning
tegi huvilistele ringkäigu pastoraadis ja kirikus.
Paadirallil olid valla eest väljas Hermann Kalmus,
Piret Jukk ja Marko Reimann, hoo andis sisse
Tambet Sova. Võitegemise meistrivõistlused võitis
ülekaalukalt meie volikogu esimees Arnold Pastak.
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Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
Hea Loopre küla
elanik!
Ootame Teid
16. septembril
kell 10
Loopre veskisse
kokkusaamisele.
Päevakorras:
Küla tulevikuplaanid.
Külavanema valimine.
Talgud Navesti
jõe saariku
korrastamiseks.
Kaasa head mõtted!
Talgulistele talgusupp!
Tegevused lastele!
MTÜ Loopre Vesiveski

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

R–P, 7.–9. september
Koguduse esinduse sõit Keravale, Soome.
P, 9. septembert kell 11 Armulauaga jumalateenistus.
T, 11. september kell 12 Külatund Puiatu raamatukogus.
R–L, 21.–22. september Koguduse arengukava koostamise seminar.
P, 23. september kell 11 Armulauaga jumalateenistus.
T, 25. september
Kirikutund Kõpu hooldekodus.
Kiriku pööningusaalis on näitused „Kõpu kihelkonna mustrid“ ja „Kõpu kirikutekstiilid 19.–20. sajandist“. Vaatama pääseb enne ja peale üritusi ning
kokkuleppel.
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 juhatuse esimees on Taivo Lehesmets. Veebiinfo: www.facebook.com/kopupeetri
EELK Kõpu Peetri kogudus, Pärnu mnt 1, Kõpu, Põhja-Sakala vald, 71201 Viljandimaa

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku

Suure-Jaani kogudus

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

Armulauaga jumalateenistus igal pühapäeval kell 14 ja
orelimuusika pooltund igal pühapäeval kell 18.
Kiriku orelirõdul on näitused: Jaanus Siimu fotod „Suure-Jaani Muusikafestival
tagasivaates“ ja Mall Vesilo – Merike Saaremetsa tekstiilid Suure-Jaani kindakirjadest.
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

Kõik katusetööd
Katuste tarvikud
Fassaaditööd
Asume Kõidamal
Kontakt: Kalev
telefon 523 9493
e-post:
info@ksgmetallic.ee

Ranitsatoetuse
saamiseks tuleb
esitada taotlus
vallavalitsusele hiljemalt

30. septembriks.

14. septembril
kell 19
Võhma Vaba
Aja Keskuses
Pilet 7 eurot

EELK Suure-Jaani kogudus, Köleri 1, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
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Õnnitleme septembrikuu sünnipäevalapsi!

Õnnitleme
lapse sünni
puhul!
Kairit Soel ja Timo Roosil Võhma linnast sündis
tütar ANNE-MARIE Soe
Anu ja Raimo Tõkkel Suure-Jaani linnast sündis
poeg KARL
Greta Ainsalul ja Jarkko Ahti Tapio Ikolal
Lemmakõnnu külast sündis tütar ALEXANDRA Ikola
Kairi Lillakul ja Janek Tammel Võhma linnast
sündis tütar KATARIINA Tamm
Getter Eltermaal ja Targo Väärtnõul Suure-Jaani
linnast sündis poeg TRISTAN Väärtnõu
Airi ja Arno Kesal Arjadi külast sündis tütar
ALISSA
Maret ja Talis Kingul Võhma linnast sündis poeg
ROMMI
Elje Lindlal ja Janary Kaljol Võlli külast sündis
tütar HELENA Kaljo
Nele Kukel ja Andrus Karul Võhma linnast sündis
poeg MATTIAS Karu

AUGUST PUHU
LYDIA VÄLJAK
HEINO OLEV
ÕILME MÄNNI
SALME REITEL
SILVI RINK
NADEZHDA KORZHINSKAYA
MEETA LIBE
VILHELMINE LAAMAN
ELVI MÄGI
LEA HOMMUK
VOLDEMAR OLESK
ÕILME-LISETTE KOPPEL
MAGDA KIRSIMÄE
OLEV KAUR
ELLI KULBOK
MAIMO VARES
ESTE KIMMEL
MAIMU VIIGAND
LEA LAND
VILMA ALLES
VILJA TIKK
HELLE SOVA
ANTS TIKKO
LEO PAAS
MILVI SIIMER
VIIVI LABI
HILJA MÄGER
MILVI RÕUK

Suur Saal – teatristiilis kuni 80,
laudade taga kuni 50 külalist
Veski Saal – teatristiilis 40, laudade taga 30
Käsitöötuba – teatristiilis 30, laudade taga 20
Väike Nõupidamisteruum – mahutab 10 külalist
Suur Saal – sobiv valik 40–100 külalisele
Veski Saal – sobiv valik 15–40 külalisele
Käsitöötuba – sobiv valik 10–20 külalisele
Väike Nõupidamisteruum – sobiv valik 5–10 külalisele
Suur katusealune jõe ääres – sobiv kuni 150 külalisele
Vanaõue Puhkekeskus on ideaalne koht
pidulike sündmuste tähistamiseks ja seminaride pidamiseks
hubases interjööris, koos maitsvate toitude ning
mõttetööd ergutava vaatega Navesti jõele.
Talvisel ajal on Vanaõuel kuni 40 majutuskohta.
Vihi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa 71411 ӏ +372 521 2148 ӏ info@vanaoue.ee ӏ www.vanaoue.ee

Mälestame

VELLO MÄNNI

29.06.1952 – 11.08.2018

JAAN VENDLA

10.10.1948 – 11.08.2018

LEOLE
Jaanuar 2018, nr 1 (214)
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Viljandi: Kauba 10
Avatud: E-R 9-17
viljandi@glasaken.ee
tel/faks: 4334 272
mob: 5800 2100

glasaken.ee

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks
andmiseks.
Põhja-Sakala vald Kildu küla Laanemetsa kinnisasi
(75801:001:0316; 16,69 ha; kasutusala pindala 7,75 ha;
maatulundusmaa) alghind 837 eurot, tagatisraha 209 eurot.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.09.2018.
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt
aadressiga www.maaamet.ee

KUULUTUSED
Puurkaevude rajamine ja puhastamine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus.
Maaküttesüsteemide rajamine. Tel 502 1279, 5269604,
puurkaevumeistrid.ee.

SALME RAUDJÄRV
24.05.1929 – 15.08.2018

HELDUR TÄHT

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

25.07.1961 – 16.08.2018

AVO KURVITS

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee

06.08.1944 – 22.08.2018

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

18.09.1935
19.09.1935
20.09.1935
19.09.1936
10.09.1937
18.09.1937
26.09.1937
04.09.1938
06.09.1938
07.09.1938
13.09.1938
19.09.1938
21.09.1938
30.09.1938
13.09.1943
17.09.1943
18.09.1943
22.09.1943
26.09.1943
28.09.1943
28.09.1943
04.09.1948
10.09.1948
14.09.1948
15.09.1948
18.09.1948
25.09.1948
22.09.1953

TEADE

16.09.1957 – 14.08.2018
16.07.1954 – 01.08.2018

OLIVIA KAMMA
VIRVE SUIK
JAAN KIMMEL
KALEV NABER
JAAN ROOSA
ÜLLAR-PEEP TAMM
VOLDEMAR DORVING
ELJU ELAGIN
TAMARA KARIMOVA
MILVI LEIDUR
VILVE MARTSEPP
TÕNIS KIRIKMÄE
AITA TAMMPERE
TAIVO TEDER
ANTS LOIGU
ELLA JAANSOO
TIINA KURVITS
MARIE TEDER
VELLO MURUMETS
KALJU SEMKE
ELVI SOOLO
JAAN TEOR
EHA TENNO
TIINA LEIER
MATI ALLIKSAAR
LILLI KIVISILD
HEIKI TIIDO
MATI OJA

www. aiahoolik.ee

TOIVO TULEV

MATTI OLEV
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Arborist
5190 5271

Seminarid

Peolauad

22.09.1924
24.09.1925
25.09.1926
11.09.1926
26.09.1926
20.09.1927
29.09.1927
16.09.1928
02.09.1929
04.09.1929
07.09.1929
10.09.1929
27.09.1929
06.09.1930
07.09.1930
13.09.1930
05.09.1931
06.09.1931
06.09.1931
10.09.1931
01.09.1932
04.09.1932
22.09.1932
04.09.1933
17.09.1933
18.09.1933
12.09.1934
21.09.1934
21.09.1934

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 €

