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O

ngi käes sügis ja oktoober.
Põhja-Sakala vald saab peagi – 21. oktoobril
– aastaseks. Naljatlemisi võib öelda, et see aeg, kui tähistatakse lapsukese iga elukuu täitumist, hakkab mööda
saama, aga esimesest kahest eluaastast, mis panevad aluse
lapse emotsionaalsele arengule ja kogu edasisele käekäigule, on alles pool möödas. Vallavolikogu ja -valitsuse
jaoks on esimene ühine aasta olnud väga töine – paljud
õigusaktid on vaja välja töötada ja vastu võtta ning paljudes valdkondades leida parim praktika, et seda kogu
vallas rakendada. Ühiseid ettevõtmisi on esimesel ühisel
aastal olnud nii noortel kui pensionäridel, nii spordi- kui
kultuurirahval. Üks suuremaid ja kaunimaid ühiseid
tegemisi oli Põhja-Sakala valla I laulu- ja tantsupidu
„Peegeldus”, kui ilu loomas oli pea kuussada lauljattantsijat-pillimängijat kõigist
valla kantidest. Valla ühise näo
väljakujunemiseks ja selleks,
et kõik inimesed Kõpust kuni
Kõoni end Põhja-Sakala valla
elanikena tunneksid, on ühest
aastast ilmselt siiski pisut vähe.
Oleme alles selle tee alguses.
Palju õnne meile kõigile!
LEILI KUUSK
avalike suhete spetsialist

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

Võhma rahva kingitus Eestile

FOTO: Lea Ibrus

Las jääda ükski mets, lindude jaoks alles.
Las jääda ükski nurk, nukruste jaoks alles.
Las jääda ükski laas, leidmiste jaoks alles …
Tammeparkide rajamise
idee sai alguse Eesti Riigikantselei poolt algatatud
üleskutsest istutada Eesti
vabariigi 100. sünnipäevaks
Eesti erinevatesse paikadesse tammed, sümboliseerimaks tugevust, ühtsust ja
jätkusuutlikkust.
Rajada tammepark ka
Võhmasse idee autoriks
oli Riho Teras, esindamaks
Võhma aiandusseltsi Kanarbik. Lepitigi kokku Võhma

linnapea Anneli Siimussaarega, et linn leiab sobiva paiga ja aiandusselts muretseb
istikud.
Ja 16. septembril möödunud aastal istutati koos
linnarahvaga esimesed 100
tammeistikut Tallinna ja
Laia tänava nurgal asuvale
haljasalale. Igaüks meist, kes
tammekeste juured mulda
istutas, andis kaasa omapoolse erilise tähenduse,
mõeldes lastele, lastelastele,
heale sõbrale, pereliikmele,
Võhma püsimajäämisele.
Tammeistikute eest suured tänusõnad Mati Rangile
ja Riho Terasele.
15. septembril sel aastal
saigi teoks Võhma Tam-

mepargi pidulik avamine
koos kingituse üleandmisega Eesti vabariigile tema
100. sünnipäevaks Võhma
rahva poolt.
„Olenemata sellest, mis
riigikord tulevikus valitseb,
mis keeli räägitakse või milliseid vaidlusi vaieldakse,
jäävad tammed ikka püsima
ja sümboliseerima Võhma
linna“, märkis Riho Teras
oma avakõnes. Seda kinnitas
oma kõnes endine Võhma
linnapea Anneli Siimussaar,
tänades sealjuures kõiki
linnakodanikke, Võhma
aiandusseltsi Kanarbik ja
AS-i Võhma ELKO, kes oma
panuse Võhma tammepargi
rajamisele andsid.

Head sõnad ja õnnistuse tammepargile lausus
Pilistvere kiriku koguduse
vaimulik Hermann Kalmus.
Tervitussõnad Põhja-Sakala
valla Võhma ja Kõo piirkonnajuhilt Tarmo Riiskilt,
kes soovis Võhma rahvale
pikka iga ja tammepargile
püsimajäämist.
Võhma tammepargi tähiselt eemaldasid katte Anneli
Siimussaar ja Vas Kanarbik
juhatuse liige Riina Pakane.
Elagu Eesti! Elagu Võhma
rahvas täna ja tulevikus!
RIINA PAKANE
VAS Kanarbik
juhatuse liige

Edu saavutati ka koduseinte toel

FOTOD: Leili Kuusk

Hüpassaares, Mart Saare majamuuseumis toimus 30.
septembril plaadiesitlus ja Mart Saare 136. sünniaastapäeva
kontsert.
Kogutud soololauludega CD-d „Maailmapilguga rabalaulik“ esitlesid Kadri-Ann Sumera (klaver) ja Iris Oja (laul).
Vahetekste luges Riina Roose.
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi peavarahoidja Ann
Aaresild ja Adamson-Ericu muuseumi direktor Ülle Kruus
andsid majamuuseumile üle pallaslase Voldemar KangroPoole 1918. aastal maalitud Mart Saare portree koopia. Maali
originaali saab vaadata Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi
püsiekspositsioonis, koopiat edaspidi Hüpassaares Mart
Saare majamuuseumis.

Lõhavere ravi- ja hooldekeskuses toimusid 27.
septembril IV üle-eestilised
hoolekandeasutuste vahelised hooldustöötajate kutsevõistlused.
Võistluste korraldajaks
oli Eesti Sotsiaalasutuste
Juhtide Nõukoda koostöös
sihtasutusega Lõhavere
Ravi- ja Hooldekeskus. Korraldajate sõnul on võistluse
eesmärgiks väärtustada hoolekandeasutustes töötavate
hooldustöötajate igapäevatööd läbi võistluskogemuse, ühildada erinevate
hoolekandeasutuste parimad praktikad, parendada
klientide rahulolu ning suurendada usaldust hoolekandesüsteemi vastu.
Pärast pidulikku avamist astus võistlustulle 16
võistkonda, nende hulgas

Võistluse tulemused:
Võistkondliku võistluse
võitjad:
1. Põltsamaa Kodu;
2. Pariisi erihoolduskeskus;
3. Lõuna-Läänemaa tervishoiu ja sotsiaalhoolekande
keskus.
Individuaalvõitjad:
1. Kadri Kuik – SA Lõhavere
Ravi- ja Hooldekeskus;
2. Eha Tärk – SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri;
3. Diana-Vivian Tõnsing –
SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande
Keskus.
Pidulik avamine. Hetk võistlustelt. Kadri Kuik.
FOTOD: Leili Kuusk (1), Marko Reimann (2)

ka Lõhavere ravi- ja hooldekeskust esindavad Kadri
Kuik ja Helve Mehik. Võistlust hindas 12 kohtunikku,
nende seas ka aastal 2017
võistlusel „Noor meister“

teise koha saanud Veroonika
Puiste Lõhaverest. „Patsientideks” olid neli tublit noort
Suure-Jaani gümnaasiumist.

Üldvõidu (meeskondlik +
individuaalne) pälvis Lõuna-Läänemaa tervishoiu ja
sotsiaalhoolekande keskus.
Õnnitleme võitjaid ning
soovime kõigile hooldustöötajatele nende raskes töös
jõudu ja rõõmsat meelt!
LEILI KUUSK
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Põhja-Sakala Vallavalitsuses
04.09.2018

Otsustati väljastada ehitusluba Koksvere külas Siimani farmi,
Andresjaagu, Peedi, 38 Põltsamaa-Võhma tee, Pärna, Mangelu
ja Araka kinnistutele vedelsõnniku survetrassi püstitamiseks;
väljastada ehitusluba Reegoldi külas Kipi kinnistule puistesöödahoidla ja silohoidla püstitamiseks;
mitte algatada keskkonnamõju hindamist OÜ Paala poolt Kipi
ja Suurfarmi maaüksusele kavandatava lauda ja vedelsõnnikuhoidlate ehitusloa andmisel.
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada ehitusluba Reegoldi külas Kipi kinnistule vedelsõnnikuhoidla 1 ja
vedelsõnnikuhoidla 2 ning Reegoldi külas Suurfarmi kinnistule
lauda püstitamiseks;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada kasutusteatis Suure-Jaani linnas Lembitu pst 23 kinnistul ümber
ehitatud elamu kasutusele võtmiseks;
määrata Suure-Jaani linnas Johann Köleri tn 28 kinnistule
abihoone ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
sõlmida lapsevanemaga leping puudega lapse transportimiseks kooli ja tagasi;
muuta Põhja-Sakala vallavalitsuse 29.08.2018 korralduse nr
560 „Hajaasustuse programmi taotluste tingimuslik rahuldamine“ punkti 1.17;
määrata hoonestusõigusega vormistatava maa koha-aadressiks Uuemetsa, Aimla küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa;
kinnitada Uuemetsa teenindusmaa suurusega ligikaudu 2,01
ha; määrata Uuemetsa katastriüksuse sihtotstarbeks 100% elamumaa; kinnitada Uuemetsa katastriüksuse maa maksumuseks
890 eurot;
määrata Suure-Jaani tööstuspargi mõõdistamisel moodustatud tänavatele nimed järgmiselt: Lai tänav, Lauri tänav (olemasolevate tänavate pikendamine) ja Nigula tänav;
määrata Taevere külas Lepiku katastriüksuse ja Lemmakõnnu
külas Rajamaa katastriüksuse jagamisel moodustatud uutele
katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed;
tutvuti E. Tintsi koostatud infoga sihtotstarbeliselt eelarvesse
laekunud summade kasutamise kohta;
osutada lapsele tugiisikuteenust, mille eest tasumiseks kasutada sotsiaalteenuste osutamise ja täiendavate sotsiaaltoetuste
maksmise vahendeid;
suunata üks isik ööpäevaringsele üldhooldusteenusele ning
maksta valla eelarvest ööpäevaringsel üldhooldusteenusel
viibivate kahe isiku hoolduskulude puudujääv osa igakuuliselt
hoolekandeteenuse osutaja esitatud arve alusel;
esitada kohtule avaldus taotlusega seada isiku üle ajutine
eestkoste, määrata tema eestkostjaks Põhja-Sakala vallavalitsus
ning määrata eestkostja ülesanded;
määrata raske puudega isikule hooldaja;
maksta valla territooriumil tegutsevale korteriühistule Kildu
küla, Liiduvere toetust 160 eurot;
rahuldada MTÜ Sürgavere Küla Seltsi taotlus korraldada
08.09.2018 kell 12 – 09.09.2018 kell 03 Sürgaveres Sürgavere
tee 9 ja Sürgavere tee 11 ümbruses avalik üritus Sürgavere
kodukandipäev ja laat;
rahuldada Vastemõisa rahvamaja taotlus korraldada
09.09.2018 kell 08–16 Vastemõisa rahvamaja juures avalik üritus
Vastemõisa laat 2018;
rahuldada Sakala maleva Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
taotlus korraldada 08.09.2018 kell 10–17 Suure-Jaani linnas
avalik üritus „Noorte kotkaste ja kodutütarde linnamäng“.

06.09.2018

Otsustati kooskõlastada puurkaevu rajamise asukoht Võhmassaare küla, Mäe;
kinnitada Põhja-Sakala valla 2018. aasta hariduspreemiate
määramise komisjon: vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Jüri Hansen (komisjoni esimees); vallavalitsuse
spordi- ja noorsootööspetsialist Mati Adamson; vallavalitsuse
haridusspetsialist Aires Põder; vallavalitsuse avalike suhete
spetsialist Leili Kuusk; vallavalitsuse määratud esindaja Kalevi
Kaur;
sõlmida lapsevanemaga leping puudega lapse transportimiseks kooli ja tagasi;
kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti
„Tääksi küla Tammi puurkaevu ning veetrassi ehitus” aruanne
koos täitmise eelarvega summas 7940,55 eurot;
vastuseks koostööpakkumisele asukoha leidmiseks Viljandi
linna tammepargile, et Suure-Jaanis asuvat Nooruse parki on
võimalik laiendada ja sinna tammesid juurde istutada; keskkonnaspetsialist Kärt Linder tegeleb selle teemaga;
kinnitada Põhja-Sakala valla 2019. aasta eelarve eelnõu koostamise ajakava ning hallatavate asutuste koosseisude ja töötasumäärade tabel ja probleemide ning ettepanekute taotlusvorm;
nimetada vallavalitsuse esindajana Viljandimaa Omavalitsuste Liidu juures oleva 2018. aasta ettevõtjate tunnustamise
žüriisse majandus- ja rahandusosakonna juhataja Kalevi Kaur;
osutada tugiisikuteenust ühele perele; Võhma Päevakeskusel sõlmida isikuga ja tugiisikuga tugiisikuteenuse osutamise
leping;
mitte eraldada reservfondist lisaraha Suure-Jaani õppekoha
aulasse dimmeri ostmiseks, seda on võimalik soetada üleplaanilise omatulu arvelt;
eraldada reservfondist Suure-Jaani Noortekeskusele 647 eurot Leaderi projekti „Atraktiivsed võimalused meie noortele“
omaﬁnantseeringu katteks;
vallavanemal alustada Karin Leppikuga läbirääkimisi SuureJaani Tervisekoja juhataja vabale ametikohale tööle asumiseks;
läbirääkimiste edukuse korral sõlmida vallavanemal K. Leppikuga tööleping;

otsustati saata volikogu komisjonidele arutamiseks eelnõud:
Võhma Muusikakooli põhimäärus; Võhma Kooli põhimäärus;
üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine; Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava koostamise algatamine; Põhja-Sakala valla
jäätmehoolduseeskiri I lugemine; Suure-Jaani vallavolikogu
28.05.2015 otsuse nr 67 kehtetuks tunnistamine; tööstusala elamukruntidele hoonestusõiguse seadmise eelnõud, kui jõutakse
need koostada 14. septembriks, kus tingimustesse märkida:
elamu kasutusloa saamine 3 a jooksul; maa väljaostuõiguse
tekkimine 5. või 6. aastal maa maksustamishinnaga; enampakkumisele võiks panna 6 krunti hoonestusõiguse alghinnaga
0,3 €/m2;
arutada Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ja PõhjaSakala valla eelarvestrateegia 2019–2022 eelnõud 14. septembri
istungil;
teha ettepanek määruste eelnõude „Põhja-Sakala valla eelarve
koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ ja „Põhja-Sakala
Vallavolikogu töökord“ kehtestamiseks;

14.09.2018

Otsustati kooskõlastada puurkaevu rajamise asukoht Punaküla, Rossaoja;
eraldada isikule sotsiaalelamispinnana kasutamiseks korter
5 aastaks;
lõpetada ühe isiku hooldus;
lõpetada koduteenuse osutamine ühele isikule;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart ühele isikule;
maksta ühekordset toetust neljale isikule kogusummas 570 eurot; toetust kahele lapsele prillide ostmiseks 128,78 eurot; kolme
lapse transpordikulude katteks 30 eurot kuni õppeaasta lõpuni;
lasteaia toidukulude toetust kuni 31.12.2018 kahele lapsele;
kinnitada vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsus ja jätta rahuldamata valla eelarvest küttetoetuse avaldus;
kooskõlastada Nikulin Circus OÜ taotlus korraldada
03.10.2018 Võhmas etendus Extreme Tsirkus;
rahuldada Suure-Jaani kultuurimaja taotlus korraldada
23.09.2018 kell 12.00–16.30 Hüpassaares, Mart Saare majamuuseumi hoovis, piknikualal ja rabas avalik üritus „Mart Saar 136
ja laulurahva sügispäev Hüpassaares. Rabamatk”;
rahuldada Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli taotlus
korraldada Olustveres: (1) 21.–22.09.2018 kell 10–15 avalik üritus „Külvi- ja mullaharimistehnika demopäev”; (2) 22.09.2018
kell 08–18 avalik üritus „Rahvusvaheline koolinoorte künnivõistlus”; (3) 22.09.2018 kell 11–16 avalikud üritused “Kohaliku
toidu laat” ja “Hoidiste mess”;
rahuldada MTÜ PaRe Sport taotlus korraldada 30.09.2018 kell
08–17 Suure-Jaani laululaval ja järve ümbruses avalik üritus
„Suure-Jaani lahtised meistrivõistlused cyclocrossis”;
rahuldada vallavalitsuse taotlus korraldada 16.09.2018 kell
10–16 Suure-Jaanis Ilmatari tänaval ja Ilmatari platsil avalik
üritus Suure-Jaani sügislaat 2018;
moodustada Võhma lasteaias Mänguveski sobitusrühm, kus
käivad lasteaialapsed koos erivajadusega lastega ja lasteaiarühma arvu on vähendatud kuue lapse võrra (20 lapse asemel
14 last);
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada ehitusload PV elektrijaama püstitamiseks Tääksi külas Puhkekeskuse
kinnistule ja Võhma linnas Kirsi 1 kinnistule; ehitusteatised:
Suure-Jaani linnas Siimu tee 1 kinnistul asuva üksikelamu
osaliseks lammutamiseks ja ümberehitamiseks ning Punakülas
Uue-Kulli kinnistul asuva elamu ümberehitamiseks; kasutusteatis Nuutre külas Nuutri-Tiidu kinnistul ümber ehitatud elamu
kasutusele võtmiseks;
vaadati üle ühinenud omavalitsuste kehtivad eelarvestrateegiad ja arutati, millised objektid peaksid olema uues valla
eelarvestrateegias aastateks 2019–2022 ning tutvuti Haapsalu
seminaril volikogu liikmete tehtud muudatusettepanekutega
ja arutati, kas neid toetatakse või mitte.

18.09.2018

Otsustati anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks ühele jäätmevaldajale;
eraldada reservfondist tegevusreale Sporditegevus 300 eurot;
toetada tegevusrealt Sporditegevus valla jalgpalli võistkonna
osalemist saalimeistrivõistlustel 550 euroga ja toetussumma
kanda osalustasuna Eesti Jalgpalli Liidu arvelduskontole arve
alusel;
lõpetada MTÜ Loopre Vesiveskile tegevustoetuse andmise
menetlus;
osutada koduteenuseid ühele isikule;
määrata Põhja-Sakala valla 2018. aasta hariduspreemiad;
eraldada reservfondist 176 eurot Olustvere lasteaia Piilu
veeavarii likvideerimise kulude katteks;
muuta Põhja-Sakala valla avaliku ürituse korraldamise loa nr
038 eritingimusi ja lubada sulgeda Tallinna tänava üks liiklussuund tänava algusest kuni Ilmatari tänavani ja Ilmatari tänav;
saata SA-le KredEx vallapoolne kinnituskiri, milles toetatakse
Koksvere Maja OÜ korraldamisel Koksvere külla 11 korteriga
maja püstitamist;
revisjonikomisjoni poolt on koostatud 14.09.2018 akt, mis on
saadetud vallavalitsusele 17.09.2018; vallavalitsuse liikmed
soovivad aktiga põhjalikumalt tutvuda ning seejärel annavad
omapoolse seisukoha järgmisel vallavalitsuse istungil;
tutvuti Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ja PõhjaSakala valla eelarvestrateegia 2019–2022 muudatusettepanekutega; muudatusettepanekute tabelisse märgiti vallavalitsuse
seisukoht.

25.09.2018

Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada ehitusload Lõhavere külas Lauri tänava, Lauri põllu, Lai
tn 18, Nigula ja Suure-Jaani linnas Nigula tee T1 kinnistutele
(a) sidekanalisatsiooni püstitamiseks, (b) tööstusala vee- ja kanalisatsioonitrasside püstitamiseks ning (c) Nigula, Lai ja Lauri
tänavate ehitamiseks;
kinnitada Vastemõisa lasteaia Päevalill hoolekogu koosseis
järgmiselt: Siim Kruuse, Pille Saar ja Kaisa Kesanurm – lastevanemate esindajad; Jane Ojala – lasteaiaõpetajate esindaja; Aires
Põder – lasteasutuse pidaja esindaja;
kooskõlastada puurkaevu rajamise asukohad: Lemmakõnnu
küla, Sillaotsa; Venevere küla, Tellisaare; Uia küla, Siimu;
vastuseks Viljandi linnavalitsuse ettepanekule ühishanke koostamiseks: enne otsustamist pidada nõu Mulgi ja Viljandi vallaga
ühise seisukoha kujundamiseks;
anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks ühele jäätmevaldajale;
muuta Võhma lasteaia Mänguveski alaeelarvet: vähendada
eelarve kulusid 90 eurot (artikkel 5522.0 summa 90 eurot); suurendada eelarve kulusid 90 eurot (artikkel 5515.0 summa 90 eurot);
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart kahele isikule;
maksta ühekordset toetust kahele isikule kogusummas 188
eurot; toetust kolmele lapsele prillide ostmiseks 145,14 eurot;
lasteaia toidukulude toetust kuni 31.12.2018 kahele lapsele;
osutada koduteenuseid ühele isikule;
eraldada reservfondist Suure-Jaani Noortekeskusele 1677 eurot
Eesti Noorsootöö Keskuse projektide “Reaalsuse avastamine läbi
virtuaalsuses”, “Muusika ja värvid ühendavad “ ja “Kiika kööki”
omaﬁnantseeringu katteks;
lõpetada MTÜ-le Tipu Looduskool 2018. aasta tegevustoetuse
andmise menetlus ja mitte maksta MTÜ-le tegevustoetust;
kasutada kohtule vastamiseks esindajat ja sõlmida selleks
leping Sikuti Advokaadibüroo OÜ-ga [OÜ Tomex Tööd esitas
20.09.2018 Tartu Halduskohtule kaebuse Põhja-Sakala vallavolikogu 23.08.2018 otsuste nr 68, 69, 70, 71 ja 72 tühistamiseks,
millega seati otsustuskorras hoonestusõigused Rümena Rent
OÜ, Vilson Trade OÜ, Teﬁre Tootmine OÜ ja Genoke Trading
OÜ kasuks Suure-Jaani tööstusala kruntidest moodustatavatele
kinnistutele];
arutati läbi arengukava eelnõu muudatusettepanekud, vallavalitsuse seisukohad on toodud eraldi dokumendis, mis on
protokolli lisadokument;
nõustuda volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ettepanekutega hariduse arengukava eelnõu koostamise suhtes; eelnõu
koostamise võib algatada vallavalitsus; eelnõu väljatöötamiseks
ei peeta vajalikuks eraldi ajutise komisjoni moodustamist, neid
ülesandeid saab täita vallavalitsus, kes kaasab töösse erinevaid
osapooli; eelnõu koostamise eestvedaja on haridusspetsialist
Aires Põder;
tutvuti revisjonikomisjoni 14.09.2018 aktiga ja otsustati: revisjonikomisjoni poolt esitatud dokument ei ole oma sisult akt; tegemist on Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2022
eelnõu muudatusettepanekutega. Vallavalitsus kujundab oma
seisukoha järgmisel istungil, kuid muudatuste eelnõusse sisseviimise üle otsustab vallavolikogu.

27.09.2018

Arutati arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu muudatusettepanekuid.

Põhja-Sakala Vallavolikogus
27.09.2018

Otsustati lõpetada Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025
ja Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2019–2022 (II) lugemine,
eelnõu nr 83;
kehtestada Põhja-Sakala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord;
kehtestada Põhja-Sakala Vallavolikogu töökord;
algatada Põhja-Sakala valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemiseks ja arenguga kaasneda
võivate mõjude hindamiseks üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegiline hindamise koostamine;
algatada Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava koostamine;
lõpetada Põhja-Sakala valla jäätmehoolduseeskirja (I) lugemine,
eelnõu nr 82; muudatusettepanekud esitada 11. oktoobriks;
kehtestada Võhma Kooli põhimäärus;
kehtestada Võhma Muusikakooli põhimäärus;
kehtestada Kirivere Kooli põhimäärus;
tunnistada kehtetuks Suure-Jaani Vallavolikogu 28.05.2015
otsus nr 67 „Ehitise korrastamiseks tähtaja määramine“ tagasiulatuvalt 14.07.2017;
võtta vastu Kootsi küla Mardi kinnistu osa detailplaneering
(OÜ Aarens Projekt Töö nr DP-10/2018, mis asub vallavalitsuses
majandus- ja rahandusosakonnas); vallavalitsusel esitada Keskkonnaametile taotlus kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks
nõusoleku saamiseks ning korraldada detailplaneeringu avalik
väljapanek;
anti ülevaade Suure-Jaani tööstusala arendamise tegevustest ja
ajagraaﬁkust (vt volikogu 27.09.2018 istungi protokolli);
anti ülevaade Riigikogu korruptsioonivastasele erikomisjonile
13.09.2018 esitatud märgukirjast kodanik Kairi Kibe poolt (vt
volikogu 27.09.2018 istungi protokolli).
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Suure-Jaani tööstusalast
K.a septembris vaidlustas OÜ Tomex Tööd Tartu
Halduskohtus Põhja-Sakala vallavolikogu otsused,
millega seati Suure-Jaani
tööstusala kruntidest moodustatavatele kinnistutele
otsustuskorras hoonestusõigused Rümena Rent OÜ,
Vilson Trade OÜ, Tefire
Tootmine OÜ ja Genoke
Trading OÜ kasuks.
Ka maakonnaleht Sakala
kirjutas, et vallavanemale heidetakse ette kolme
ettevõtja eelistamist ning
väideti, et ühe ettevõtja
sõnul olla ta hoonestusõiguse jagamise kohta infot
saanud õigete inimestega
koos saunas käies ja õlut
juues.
Kuidas Suure-Jaani tööstusala arendamine siiani
tegelikult on toimunud?
Põhja-Sakala vald (enne
haldusreformi Suure-Jaani
vald) on Suure-Jaani tööstuspargi arendamise projektiga tegelenud juba üle
kolme aasta. Muuhulgas on
viidud läbi planeeringumenetlus, otsitud rahastamisvõimalusi ja potentsiaalseid investoreid, peetud
läbirääkimisi ettevõtjatega, tehtud kavandatavale tööstusalale reklaami
ajakirjandusväljaannetes
ja ettevõtluskonverentsil,
jagatud infot Suure-Jaani
(nüüd Põhja-Sakala) vallavalitsuse kodulehel ja
Näoraamatu lehel jm.
Esimest korda kirjutati
taotlus Suure-Jaani tööstusalale toetuse saamiseks
2015. aastal. Eeltaotlus esitati siseministeeriumile ja
sellele tuli lisada ettevõtjate
kinnituskirjad. Kinnituskirja, et ollakse teadlikud
Suure-Jaani vallavalitsuse
poolt „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi“ esitata-

vast taotlusest Suure-Jaani
tööstuspargi arendamiseks
ning ollakse valmis projekti elluviimises osalema,
andis viis ettevõtet: OÜ
Teﬁre Tootmine, OÜ Teﬁre
Group, OÜ Paala, Combimill OÜ ja OÜ Kraner
Invest.
28. mail 2015 algatati
tööstuspargi rajamise eesmärgil detailplaneering
ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Kõiki avaliku väljapaneku ja
avalikustamise kohustust
täites jõuti detailplaneeringu kehtestamiseni 23.
veebruaril 2017.
Avalikkuse laiem teavitamine Suure-Jaani tööstuspargi projektist ning
võimalusest selle raames
kinnistu enda kasutusse
saada, toimus 2017. aasta
augustis, mil ilmus tööstusparki tutvustav artikkel
koos kuulutusega ajalehes
Leole ning reklaamid Äripäeva erilehtedes Logistika
ja Tööstus; samuti valla
kodulehel ja Näoraamatu
lehel.
4. oktoobril 2017 SuureJaani kooli aulas toimunud
ettevõtluskonverentsil tutvustas Suure-Jaani ettevõtlusala võimalusi toonase
Suure-Jaani vallavalitsuse arendusnõunik Kalevi
Kaur.
Tööstus- ja ettevõtlusalade juurde avaliku tugitaristu arendamise toetuse
saamiseks esitas PõhjaSakala vald mitmeaastase
eeltöö tulemusena taotluse
Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutusele (EAS) 31.
jaanuaril k.a. Toetuse taotluses tuli märkida olemasja teadaolevad kindlad
ettevõtted, kes soovivad
arendatavale tööstusalale
kolida/laieneda. Ettevõtjateks, kes kinnitasid 2017.

PÕHJA-SAKALA VALLAVALITSUS
teatab, et Põhja-Sakala Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega
nr 74 Põhja-Sakala valla territooriumi
ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemiseks ja arenguga kaasneda võivate mõjude
hindamiseks üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise koostamise.
Otsusega on võimalik tutvuda valla veebilehel ja
tööpäevadel vallavalitsuses (Lembitu pst 42, SuureJaani linn).

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

21. novembril alates 10st
VÕHMA TEENUSKESKUSES
(endise linnavalitsuse ruumides)
26. november alates 10st
PÕHJA-SAKALA VALLAMAJAS
(Lembitu pst 42, Suure-Jaani)

ETTEREGISTREERIMINE
telefonil 5323 2454

aasta detsembris ja 2018.
aasta jaanuaris, et nad on
valmis tööstusalale kolima, seal ﬁnantseeringuid
tegema ning töökohti looma, olid Terife Group OÜ,
Genoke Trading OÜ, Terife
Tootmine OÜ, Rümena
Ehitus OÜ, Rümena Rent
OÜ ja Vilson Trade OÜ. Lisaks on alaga seotud Espak
Viljandi AS, kellele kuulub
tööstuspargiga piirnev kinnistu ja kes on näidanud
huvi sinna kauplus rajada.
AS-le Suure-Jaani Haldus
kuulub samuti alaga külgnev kinnisasi ja ollakse
valmis alale laienema.
Alates 4. augustist 2018.
a on valla kodulehel väljas
olnud tööstusala tutvustav
reklaam koos teabega, keda
tööstusalale tegutsema oodatakse ning kelle poole
huvi korral ja lähema info
saamiseks pöörduda.
Otsuse toetuse eraldamise kohta tegi EAS
13. augustil 2018. Projekti kogumaksumuseks on
1 679 511,95 eurot, millest
toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt
251 926,81 eurot ning toetus
maksimaalselt 1 427 585,14
eurot. Uudis toetuse saamise kohta avaldati PõhjaSakala vallavalitsuse kodulehel ja Näoraamatu lehel.
Projekti elluviimiseks
ning ette nähtud tulemuste
tähtaegseks saavutamiseks
pidas Põhja-Sakala vald vajalikuks hoonestusõiguste
seadmise esimeses etapis
seada hoonestusõigused
kõigepealt ettevõtjate kasuks, kes toetuse taotlemiseks olid omapoolsed
kinnituskirjad andnud ja
kelleta ei oleks toetust olnud võimalik saada.
Loomulikult jääb PõhjaSakala vald ka edaspidi
investoreid otsima ning

on huvitatud koostööst
ettevõtjatega, kes reaalselt
soovivad ja suudavad tööstusalale investeeringuid
teha ning töökohti rajada.
Suure-Jaani tööstusalal
on kokku 20 tootmis- ja ärimaa krunti ning 6 elamumaa krunti. Kuivõrd hoonestusõiguse seadmine on
otsustatud hetkel vaid viiele krundile moodustatava
kinnistu osas, on tänasel
päeval hoonestusõiguseta
veel 14 äri- ja tootmismaa
krundile moodustatavat
kinnistut.
Mistahes hoonestusõiguse seadmine Suure-Jaani
tööstusalal saab toimuda
üksnes EAS-i toetuse taotluses ja otsuses ette nähtud
tingimustel. See tähendab,
et hoonestusõiguse seadmisel on ka edaspidi hoonestusõiguse tasu 0,3 eurot
ruutmeetri kohta aastas, s.o
kõigile hoonestusõiguse
saajatele sama.
OÜ Tomex Tööd ei ole
ühelgi ajahetkel alates Suure-Jaani tööstusala planeeringu algatamisest 28. mail
2015. aastal kuni kaebuse
esitamiseni halduskohtule, s.o 20. septembrini
2018 avaldanud kordagi
huvi Suure-Jaani tööstusala
vastu!

TÕNU AAVASALU
vallavanem

TEADAANNE MTÜdele JA
KÜLADE EESTVEDAJATELE
Põhja-Sakala vallavalitsus ootab 1. novembriks PõhjaSakala valla mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt
ning seltsingutelt tegevustoetuse ja ühekordse toetuse
taotlusi.
Tegevustoetust antakse Põhja-Sakala valla mittetulundusühingu, sihtasutuse, seltsingu tegevuse ja arengu
toetamiseks, et säilitada ja tõsta selle võimekust ning
ühekordse toetusega rahastatakse kindla eesmärgi
saavutamisele suunatud ühekordset tegevust või
tegevuste kogumit.
Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korraga on võimalik tutvuda
https://www.riigiteataja.ee/akt/407062018016 ning
taotluste blanketid on leitavad Põhja-Sakala valla
kodulehelt http://www.pohja-sakala.ee/.
16. oktoobril kell 17 ootame MTÜsid ümarlauale PõhjaSakala vallavalitsuse saali.
Päevakava:
1. Kuidas jõuab info vallalehte Leole, Põhja-Sakala
valla veebilehele ja näoraamatusse. Avalike suhete
spetsialist Leili Kuusk.
2. Põhja-Sakala valla MTÜde toetamine.
3. Milleks ja kuidas valida külavanemat? Põhja-Sakala
valla külavanemate statuudi eelnõu arutelu. Arutelu
juhib MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige
Krista Habakukk.

Toetus üksi elavatele
pensionäridele
Oktoobrikuu toob juba teist aastat järjest positiivse lisa
meie vanemaealiste inimeste sissetulekutesse – üksi
elavad pensionärid saavad üksi elava pensionäri toetust. Toetuse eesmärk on parandada üksi elava pensionäri majanduslikku iseseisvust ja vähendada vaesust.
Üksi elava pensionäri toetust maksab Sotsiaalkindlustusamet koos oktoobri pensioniga ja selle saamiseks ei pea
pensionär ise midagi tegema – amet maksab seda rahvastikuregistris olevate andmete põhjal. Toetuse määramiseks
vaatame, millised andmed on pensionäri kohta rahvastikuregistris kuue kuu pikkuse perioodi vältel alates 1. aprillist
kuni 30. septembrini. Toetuse saamiseks peab pensionär
olema kogu sellel perioodil vanaduspensionieas ja nagu
toetuse nimi ütleb – elama rahvastikuregistri andmetel
üksi. Toetust makstakse neile, kelle kättesaadav pension
on 2018. aastal väiksem kui 492 eurot.
Üksi elamise reeglil on ka mõned erandid. Näiteks, kui
samal elamispinnal elavad eestkostja ja eestkostetav ning
üks nendest või mõlemad on pensionärid, on õigus üksi
elava pensionäri toetusele. Ka juhul, kui pensionär elab
koos oma alaealise või kuni 21-aastase õppiva lapsega,
saab pensionär toetust.
Paraku on jätkuvalt aga ka selliseid pensionäre, kes elavad küll reaalselt üksi, kuid kelle andmed rahvastikuregistris seda ei kinnita. Lapsed on ammu kodust lahkunud, kuid
kui sissekirjutused on jäänud rahvastikuregistris muutmata, ei saa sotsiaalkindlustusamet seda toetuse määramisel
arvestada. Ka juhul, kui inimene on rahvastikuregistrisse
registreeritud ainult kohaliku omavalitsuse täpsusega, ei
ole meil võimalik toetust määrata. Julgustame seetõttu
inimesi kindlasti oma aadressiandmeid rahvastikuregistris
õigeks muutma ja sel juhul tekib toetuse saamise õigus juba
järgmisel aastal.

Toetust saavad ka hooldekodude elanikud

Üksi elava pensionäri toetust maksame ka kõigile ööpäevaringset hooldusteenust saavatele pensionäridele, kes
on teenusel viibinud vähemalt alates selle aasta aprillist.
Nende puhul ei lähtu me rahvastikuregistrijärgsest elukohast, vaid asjaolust, et inimestel tuleb hoolekandeasutustes
tasuda sarnaselt kodus elamisele igakuiselt eluks hädavajalike kulutuste eest.
Kui kahest samale aadressile elama registreeritud pensionärist üks on läinud hooldekodusse ja teine on jäänud
nende ühisesse koju üksi elama, maksame toetust mõlemale. Seda põhjusel, et üldjuhul hooldekodud ei võimalda
teenuse saajaid rahvastikuregistris ümber kirjutada ja seega
puudub hooldekodu elanikuga samal elamispinnal elanud
pensionäril sisuliselt võimalus end registris üksinda elama
märkida.

Kuidas toetust saab?

Üksi elava pensionäri toetuse maksab sotsiaalkindlustusamet välja üks kord aastas – koos oktoobri pensioniga.
Toetuse suurus on 2018. aastal 115 eurot. Toetus makstakse
välja samamoodi nagu pensioni – kui pension makstakse
arveldusarvele, siis samale arvele laekub ka toetus. Kui aga
pension toodi koju, siis tuuakse toetus samuti koju.
Toetuse saamisel ei ole oluline, kas vanaduspensioniealine inimene töötab või ei tööta. Samuti ei võeta toetuse
määramisel arvesse muid sotsiaaltoetusi ja tulusid. Toetuse määramisel lähtume inimese kättesaadava pensioni
summast, mis peab toetuse saamiseks olema väiksem kui
492 eurot.
Üksi elava pensionäri toetust ei maksustata tulumaksuga
ja makstud toetust ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulka.
Kui pensionär saab pensioni ka mõnest välisriigist, peab
ta toetuse saamiseks sotsiaalkindlustusametile teada andma
oma välisriigi pensioni suuruse 1. aprilli 2018 seisuga. Toetust maksame vaid juhul, kui Eestist ja välisriigist saadavate
pensionite summa kokku jääb alla 492 euro.

Kokkuvõtteks

Üksi elava pensionäri toetuse saamise peamiseks eelduseks on korras andmed rahvastikuregistris. Kui pensionär
ei vasta mingil põhjusel selleaastasel vaatlusperioodil –
aprillist septembri lõpuni – toetuse saamise tingimustele,
tekib järgmine võimalus toetust saada järgmisel aastal.
Rohkem infot üksi elava pensionäri toetuse kohta leiab
sotsiaalkindlustusamet kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uksi-elava-pensionari-toetus-0. Küsimuste
tekkimisel saab võtta ühendust sotsiaalkindlustusameti
infotelefonil 612 1360 või e-kirja teel yksielavad@sotsiaalkindlustusamet.ee.
MERLE SUMIL-LAANEMAA

sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik
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Koksveres avati biometaanijaam
7. septembril oli Koksveres tavalisest rahvarohkem.
Ei juhtu ju enamik meist
kuigi tihti suurfarmi territooriumile. Osaühingu
Mangeni PM farmi ümbrus
tõi meelde käigud Tartu
kunagisele Raadi lennuväljale – nii palju tundus
siin olevat betooni ja asfalti. Kõo põllumajandusettevõtted kuuluvad juba
15 aastat Silikaat Gruppi.
2017. aastal aktsiaseltsilt
Krediidiinfo tiitli „Edukas
Eesti ettevõte” pälvinud
AS Silikaat Grupp tegutseb
väga paljudes erinevates
valdkondades – toodetakse
ehituskive ja -segusid, kaubeldakse sisustuskaupade ja
aksessuaaridega, pannakse
vett pudelisse, arendatakse
kinnisvara, tegeldakse eesti
tõugu hobustega, peetakse
koerte seiklusparki … Kontserni kuulub 31 ettevõtet
– nende seas Kõo Agro, OÜ
Mangeni PM, OÜ Õnne
Piirakarjatalu, Navesti Agro
OÜ ja OÜ Biometaan.
Ajaloolisele sündmusele
– Baltikumi esimese põllumajandusliku biometaanijaama avamisele – olid
tulnud kaasa elama kaks
ministrit, Riigikogu liige,
mitmete ministeeriumite ja
ametkondade esindajaid,
koostööpartnerid, kaasteelised… Jaama ehitus ei läinud
probleemideta – oldi ju esimesed – kuid täna pannakse
balloonidesse kuni 1,5 miljonit normaalkuupmeetrit
biometaani aastas, mis on
kütteväärtuselt samaväärne
1 500 000 liitri bensiiniga.
Eestis on hetkel umbes 3500
surumaagaasi sõidukit ja 10
tanklat üle Eesti. Keskkonnainvesteeringute Keskus
on rahastusotsuse teinud
juba 14 surugaasitankla
rajamiseks ning biome-

B

FOTOD: Leili Kuusk

taani tankimisvõimekuse
loomiseks. Võru tankla on
tänaseks kasutusvalmis,
valmimas on tanklad Pääskülla, Põlvasse, Rakverre,
Paidesse, Jõhvi, Haapsallu,
Viljandisse, Kuressaarde ja
Kuusallu – ka Koksverre
Siimani biometaani jaama
juurde tuleb avalik biometaanitankla. Majandus- ja
taristuminister Kadri Simson ütles oma kõnes, et
Eesti on vastu võtnud energiamajanduse arengukava,
mis lubab, et aastal 2020 kasutatakse transpordis 10%
taastuvatest allikatest pärit

Terviseks!

Suure-Jaani saab varsti uhiuue ja kauaoodatud
tervisekeskuse. Kui ma esimest korda Suure-Jaanit
külastasin, liikus küllalt
palju inimesi kas jalgsi või
sõitis linna vahel ja ka kaugemal ringi jalgrattaga. Oli
aasta 2009. Mulle tundub, et
nüüdseks, üheksa aastat hiljem, on jalakäijate ja ratturite arv jäänud väiksemaks.
Muutus kajastub eelkõige liikluse olulises kasvus.
Suurematel teedel, mille
äärde pole rajatud jalgrattaradu, on rattasõit ja jalgsi
käimine muutunud vähem
nauditavaks ja paiguti isegi
ohtlikuks. Ka Tallinnas, kus
elab iga kolmas eestlane, on
liikluse kiire kasv muutnud
linna jalakäijatele ja jalgratturitele ebasõbralikuks.
Et liikuda kiiresti ja mugavalt, tahame omada rattaid (autot). Kuid sellise
mugavuse hind on meie

FOTODEL:

tervis, sest me liigume vähem ja tekitame saastet. Iga
kord, kui ma Eestist tagasi Suurbritanniasse lähen,
näen ma kõikjal ülekaalulisi
inimesi. 62% Suurbritannia
täiskasvanutel ja 30% lastel
on kehamassiindeks 25 või
rohkem, klassifitseerudes
ülekaalulisteks või rasvunuteks. Kahjuks ei ole ka
eestlased Suurbritanniast
palju tagapool: 20% täiskasvanute ja 10% laste kehamassiindeks on 30 ja enam.
Need inimesed ja noored
on kahjuks lausa rasvunud.
Enamik Eesti toidupoode on täis töödeldud toitu
ja suhkrurikkaid näkse.
Sageli on rohkem ruumi
antud lihale ja töödeldud
lihatoodetele kui värskele
puuviljale. On väga kerge
anda järele kiusatusele ja
süüa tasakaalustamatult,
tarbida kahjulikku kraami
ja saada rohkem kaloreid,

kütust – üheks selliseks kütuseks on biometaan. Seega
on jaama avamine tähtis
samm mitte ainult ühele ettevõttele, vaid kogu Eestile.
Siimani biometaani jaama ehitus maksis 6,3 miljonit eurot, millest 2,6 miljonit
tuli Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.
Küsimusele, kas Kõo
ja Koksvere kandis ikka
tööjõudu jätkub, vastas
Silikaat Grupi tegevjuht
Jaak Saarniit, et kui viisteist aastat tagasi siia kanti
põllumajandusettevõtted
osteti, oli kaalumisel ka teisi

kui ära kulutame. Füüsilise
aktiivsuse puudumine ja
vale toitumine on põhjuseks
enneaegsetele kroonilistele
haigustele, mis viivad invaliidistumise ja surmani.
Olukord muutub veelgi
hullemaks, kui lisanduvad
suitsetamine ja liigne alkoholi tarbimine.
Sarnaselt Suurbritanniale
arenevad ka Eestis kaks
suunda. Üks osa rahvusest muutub laisaks, toitub
halvasti (valesti) ja eirab
tervisenõuandeid. Teine
osa rahvusest, kes on sageli
nooremad ja jõukamad, käib
regulaarselt ujumas, jooksmas, sõidab rattaga, kui
võimalik suusatab talvel,
käib jõusaalis, sööb rohkelt
toorest ja värsket toitu ning
jälgib tasakaalukat dieeti.
Sageli eelistab see osa seltskonnast ka mahe-, taimsetvõi koguni vegandieeti.
Samuti saab aru füüsilise

taolisi pakkumisi – otsustavaks sai see, et siin olid pea
150 töötajat ja rohkem kui
134 lapsega põhikool. OÜ
Mangeni PM juhataja Meelis Venno lisas, et praegu on
neil pisut üle 70 töötaja ja nii
mõnigi juht ning spetsialist
käib tõesti tööle pisut kaugemalt: 30–70 kilomeetri
tagant. Lüpsjaidki tuleb
vahel kaugemalt – ka piiri
tagant – otsida.
Põhja-Sakala vallavolikogu esimees Arnold Pastak
ütles oma tervituses, et Kõo
põllumajandusettevõtted
on Olustvere teenindus- ja

maamajanduskooli õpilastele heaks praktikakohaks
ning et just sellised ettevõtted on need, mis tõstavad
põllumajanduse mainet, nii
et ka noored tahavad siin
töötada.
Avatud biometaanijaam
on täisautomaatne, selle
käivitumisega lisandus
paar-kolm töökohta, näiteks
on toodetud gaas vaja laiali
vedada.
LEILI KUUSK

Tervisekeskuse ehitusel.

aktiivsuse ja hea vaimse
tervise sünergiast.
Oleme tänulikud varsti
avatavale Suure-Jaani uuele
tervisekeskusele. Ka mina
olen Suure-Jaanis olles jälginud huviga selle kerkimist.
Eesti aiad ja turud on täis
värskeid puu- ja köögivilju.
Metsad on täis marju ja see-

iometaani tootmiseks
vajalik läga ja sõnnik
tuleb osaühingu Mangeni PM 2015. aastal valmis
saanud liivaallapanuga farmist; lisaks läheb farmist
iga päev piimakombinaadi
poole teele 50 tonni piima
– lehma kohta pea 11 tonni
aastas. Umbes 1700 lehma
vajavad omakorda 40 000
tonni silo, mida hoitakse
nendes hoidlates, millest
igaüks mahutab 4000 tonni.
Lüpsikarusselli tutvustab
Silikaat Grupi tegevjuht
Jaak Saarniit isiklikult.
Biometaani kogutakse
nendest kahest kääritist. Jaama avamisele tulnuid ootab
uhke roheline vaip. Kanal 3
teeb intervjuud maaeluministri Tarmo Tammega.
OÜ Biometaan tegevjuht
Ahto Oja. Saabub majandus- ja taristuminister Kadri
Simson. Linti lõikasid OÜ
Biometaan juhatuse liige
Urmas Kalda, OÜ Mangeni
PM juhataja Meelis Venno,
OÜ Biometaan juhatuse
liige Ahto Oja, majandus- ja
taristuminister Kadri Simson ja maaeluminister Tarmo Tamm. Urmas Kalda
ja Ahti Oja teevad gaasi
tootmise protsessi kõigile
„puust ja punaseks” viisil
selgeks.
Päeva juhib Hannes Hermaküla. Põhja-Sakala vallavalitsuse poolt tervitavad
Kalevi Kaur ja Tarmo Riisk.
Uut teraviljakuivatit ja hoidlat tutvustavad huvilistele
Jaak Saarniit ja Meelis Venno – kokku on siia võimalik
mahutada 10 000 tonni vilja.
Kõos suvel valminud
keskkontor, mis on ühiseks
töökohaks viiele Silikaat
Grupi põllumajandusettevõttele.

FOTO: Leili Kuusk

ni. Eestis on rajatud päris
palju kergliiklusteid, järved
on suvel ujumiseks otsekui
loodud ja on ka muid sportimisvõimalusi. Igaüks peaks
võtma vastutuse oma tervise ja vaimse heaolu eest.
Enne kui istume autosse ja
sõidame lähimasse supermarketisse ostma (rämps-)

kiirtoitu või sigarette, peaksime endalt küsima, kas me
armastame ennast, et elada
kauem, paremini, tervislikumalt.
NIGEL KELLY
Suurbritannia kodanik, SuureJaani külastaja aastast 2009
Tõlkinud Siiri Merila-Hubbard
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SAAME TUTTAVAKS

Eve Soopa
Põhja-Sakala vallavolikogu liige, sotsiaalkomisjoni aseesimees

Eva Soopa.

Leili Kuusk (L.K): Kas
olen õigesti aru saanud,
et oled Sürgavere kandist
pärit, siin sündinud ja kasvanud?
Eve Soopa (E.S): Jah, olen
teadaolevalt vähemalt viiendat põlve Sürgavere inimene. Korra proovisin küll ka
Viljandi linna elu, aga ei
olnud minu kodu seal.
L.K: Räägi palun natuke
oma kooliajast ja sellest,
millega siis tegelesid.
E:S: Sürgavere kooli ajal
olin hästi aktiivne: tantsisin,
laulsin, mängisin pilli mandoliiniorkestris – samuti tegelesin erinevate spordialadega. See oli üks suur rõõm.
Kui ei ole liiga suur kool, siis
saab kõigega tegeleda.
L.K: Kui palju lapsi siis
Sürgavere koolis oli?
E.S: Umbes 100–120 last.
Pärast Sürgavere lõpetamist läksin Viljandisse J. Köleri nimelisse keskkooli, aga
et pere saamine tundus sellel
ajal tähtsam, siis jäi keskkool
pooleli. Tuli pereelu ja töö.
Lõpetasin hiljem õhtukoolis
keskkooli ja kutseharidus on
tulnud hiljem koolis käies.
Lõpetasin Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis
tekstiili eriala ning sain käsitöölise 5. taseme.
L.K: Milliseid ameteid
oled pidanud ja milliseid
erialasid hiljem juurde õppinud?
E.S: Olen hunt kriimsilma
moodi. Elu on mulle pakkunud palju võimalusi kogeda
erinevate ametite võlusid ja
valusid. Lapsena töötasin
suviti „Kindel Tee“ kolhoosis nii kapsaid kõblates,
heina- ja põhutööl olles, kive
korjates ja kartulikombainil
töötades. Kui aga tööraamatu sissekannete järgi minna,
siis olen töötanud lasteaias
söögitädina, vasikalaudas
talitajana ja kohalikus kõrtsis baaridaamina. Hulgilaos
müüja-kaubaväljastajana,

FOTO: Erakogust

tekstiiliettevõttes ostujuhina, kindlustusagendina ja
ajalehes reklaami müüjana.
Kindlustaja tööd tegin teiste
töödega samaaegselt. Mõnda ametit pidasin mitmeid
aastaid, lühim oli lapsepuhkuse ajal asendamine: aasta
ja kaks kuud.
Paarkümmend aastat tagasi otsustasin, et teen ainult
seda, mis mulle meeldib ja
piisavalt väljakutseid pakub. Nii jõudsidki minuni
trükikojas Viljandimaa turismiteatmiku ja ristsõnade
toimetamine ning koostamine, Ugala teatris reklaami- ja
müügijuhiks olemine, taas
ajalehes reklaami müük –
kuniks müügist isu täis sai.
Läksin Olustverre käsitöölise ametit õppima, samal ajal
õppisin selgeks ka kojamehe
töö. Viimased viis aastat töötan Eesti Höövelliistus, millest neli ja pool koristajana
(oman ka puhastusteenindaja kutsetunnistust), viimased
pool aastat tootmisassistendina. Koristaja ameti kõrvalt
tegelesin poolteist aastat
Sürgaveres kultuuri korraldamisega, olin kultuurijuht.
Kuigi kultuur ja korraldamine meeldivad mulle väga
– ka rahvas rääkis, et see pidi
mulle sobima, pidin ametist
suure vastutuse, kuid pea
olematu tasu tõttu loobuma.
Poole kohaga koristaja töötasu oli suurem.
Vajadusel põhinevat meelepärast tööd teen osaliselt
minule kuuluvas ettevõttes
Nägus Näputöö, kus valmistame tellimusel peamiselt
rahvariideid. Me ei tooda
midagi lattu.
Huvitav fakt on see, et
kõik ametid on minu juurde
ise tulnud, alati on mind
tööle kutsutud. Pea kõigi
ametitega on kaasas käinud
ka erinevad koolitused ja
kursused, kuid et lehepinda
kokku hoida, ei hakka neid
loetlema. Ehk ainult niipalju,

et olen läbinud ka ettevõtja
koolituse.
L.K: Sa oled esimest korda volikogus?
E.S: Jah.
L.K: Kuidas hindad oma
valimistulemust – 66 häält?
E.S: Jäin väga rahule. Kandideerisid ju meie külast
ka Mati Adamson ja Aino
Viinapuu.
L.K: Kirjutasid alla „Hea
tahte kokkuleppele PõhjaSakala valla juhtimiseks
ja arendamiseks”, kuidas
koostöö edeneb?
E.S: Täna ma näen juba
võimalust heaks koostööks
– algus oli väga üle kivide ja
kändude. Arvan, et asi läheb
paremaks ja me õpime teineteisega paremini suhtlema.
Mina arvan, et koostöö ei
ole võimatu. Vaja on ainult
tahtmist.
L.K. Kas seda tahtmist
on?
E.S: Mina usun küll.
L.K: Mis on sotsiaalvaldkonnas meie vallas hetkel
kõige olulisem?
E.S: Ma ei oska välja tuua
seda, mis on kõige olulisem.
Valdkond on väga tundlik ja
puudutab väga paljusid inimesi. Teen võib-olla mõnele
liiga, aga kindlasti on tarvis
toetatud elamist – mõtlen
sellist kogukonnamaja nagu
on Imaveres.
Kindlasti vajab mõni asi
veel kokkuloksumist, aga
minu arvates on meie sotsiaaltöötajad väga tublid ja
annavad endast iga päev
parima. Inimeste leidmine
sellele tööle on väga raske. Mõnedes piirkondades
toimib süsteem paremini,
mõnes kohas tahaks veel
arendamist.
L.K: See on raske valdkond. Kas sa ennast kujutaksid sotsiaaltöö tegijana
ette?
E.S: Kujutaksin ennast
ette inimesena, kes oleks
abivajajatega otsene suhtleja
ja nende vajadusi rahuldada
püüdev inimene – küll aga
mitte meditsiini poole pealt
hakkama saav. Mul on kahe
inimese hooldusega kogemust ja ma tean, mida see
tähendab.
Hooldajale oleks vaja
pakkuda midagi rahuldust
pakkuvamat kõrvale. Et
nad ei peaks sõna otseses
mõttes päevast päeva täiskoormusega käima inimesi
hooldamas. See on vaimses
ja füüsilises mõttes väga
raske töö.
L.K: Kas omastehoolduse
juures on kõige raskem see,
et see on „kakskümmend
neli seitse”?
E.S: Ma arvan küll. Ja ei
ole kahjuks meil ju head
tugisüsteemi, et saaks vahepeal puhkust võtta.
L.K: Volikogus tuleb kokku puutuda väga erinevate
teemadega. Kas on teemasid,
milles ennast tugevamalt
tunned, ning kas on ka selliseid valdkondi, kus sa
ennast nii tugevalt ei tunne?
E.S: Mina ei tahaks üldse
lahterdada tugevateks ja

nõrkadeks. Volikokku kandideerides ma tegin endale
üheselt selgeks selle, et ma
olen inimeste usaldusalune
ja peangi suutma tegeleda
erinevate valdkondadega.
Selleks on komisjonid, kes
teevad põhitöö ära. Viin
ennast kõigi eelnõudega
kurssi, loen need läbi – ja kui
ma millestki aru ei saa, siis
volikogu istung ongi koht,
kus seda küsida.
L.K. Oled olnud ka valla palgaline – Sürgavere
kultuurimaja kultuurijuht
(direktor). Seega oled vaadanud valla toimetamisi
piltlikult öeldes ka pisut
teise nurga alt. Kas volikogu poolt vaadatuna ja
valla ühe allasutuse poolt
vaadatuna paistavad asjad
pisut erinevalt?
E.S: Võib öelda, et olen ka
täna valla palgal – Sürgavere
kultuurimaja käsitööringi
juhendajana.
Kindlasti paistavad asjad
erinevalt. Olles ühe asutuse
juht, ei hooma kohta kogu
vallas, mis on ju nüüd veel
oluliselt suurem.
L.K: Volikogu liige peab
suutma näha valda kui tervikut?
E.S: Kindlasti. Samas ei
tohi olla piirkondade eripärasid mittearvestav. Mingeid asju lihtsalt ei tohi väga
üldistada – siis kaob ära oma
nägu.
Ka sotsiaalvaldkonnas on
erisusi. Hooldajal ei saa olla
koormus hooldatavate arvu
järgi, linnas ja hajaasustatud
piirkonnas ühesugune.
L.K: Mis on hetke suurim
probleem meie vallas?
E.S: Mina ei ole see inimene, kes tahab välja tuua,
et see või teine probleem on
kõige suurem. Probleeme
on palju, erinevates valdkondades. Hästi palju sõltub sellest, millisest kandist
probleeme vaadata.
L.K: Mis teeb sulle kõige
rohkem muret?
E.S: Muret teeb see, et
võim nii volikogu kui vallavalitsuse tasandil kuulab liiga vähe oma inimesi.
Läbirääkimiste küsimus.
Kandideerisingi vallavolikogusse seetõttu, et ei olnud
rahul, kuidas asju tehti, mitte
niivõrd, mida tehti. Liialt sageli tundsin, et keegi kusagil
otsustab, ilma, et seda läbi
arutataks. Kõik otsused ei
ole üldse halvad – küll aga
tahaks asjadesse rohkem läbipaistvust. Otsustele tahaks
rohkem argumente – miks
üks või teine otsus tehakse.
L.K: … Eestis?
E.S: See on ka üle maailma
nii – vastutustunde puudumine. Meil ei ole enam
kokkulepitud väärtushinnanguid. Liiga hoolimatud
oleme.
L.K: Kes saaks neid kokkuleppeid teha?
E.S: Need peaks olema
ühiskondlikud kokkulepped. Hoiakud. Vaatan tõsise
kurvastusega, kuidas halbade otsuste pärast ei paluta

isegi vabandust. Väärtushinnangud on hägustunud.
L.K: Millest see võib tuleneda?
E.S: Ma arvan, et areng –
Eesti kontekstis – on olnud
liiga kiire. Inimesed ei oska
sellega hakkama saada. Ei
suudeta veel ühega harjuda,
kui juba tuleb peale uus.
L.K: Mis maailmas muret
teeb?
E.S: Sõjad ja raiskamine.
L.K: Kas me tarbime liiga
palju ja viskame ära liiga
kergekäeliselt?
E.S: See on üks osa probleemist. Aga me raiskame ka
enda aega, sest muututakse
järjest enam pinnapealseks.
Kõige rohkem kurdetakse
aja puudumise üle. Samas, et
üks asi korralikult ära teha,
peab selle juurde tulema taas
ja taas. Tarbimisühiskonnas
visatakse asju väga kergekäeliselt ära, ometi on miljardeid, kes sõna otseses mõttes
nälgivad. Hästi kurvaks teeb
see, et asju tehakse selleks,
et ostetaks ruttu uus – asju
ei tehtagi kestma. Ei mõelda
sellele, mida me pärandame
oma lastele ja lastelastele.
L.K: Milline on PõhjaSakala valla nägu?
E.S: Mina usun sellesse,
et Põhja-Sakala vald oma
tervisekeskuse ehitamisega
paistab päris hästi ja üsna
kaugele välja. See on üks
suur ja hea asi. Ma ei ole
kindel, et me oleksime juba
suutnud tekitada vallale
tervikuna mingi näo. See
vajab veel aega. Ma arvan,
et erinevates piirkondades
elavad inimesed ei tunne
täna veel, et me oleme üks.
Seda nägu meil tuleb veel
otsida, millised me tahame
olla. Me ei ole selles veel
kokku leppinud. Selleks ju
volikogu ongi, et rahva tahet
kokku leppida. Me oleme
erinevatest piirkondadest,
me oleme erinevates valdkondades tugevad – ja me
tahame oma vallale parimat.
L.K: Mis elus kõige rohkem rõõmu teeb?
E.S: Kui ma näen enda
ümber õnnelikke inimesi.
Ainult rõõm inimese silmis
on see, mis annab mulle garantii, et homne päev tuleb
ilusam.
L.K: Arengukavas peaks
olema eesmärgiks, et meil
elaksid õnnelikud inimesed?
E.S: Absoluutselt! Teistmoodi see ei saakski olla.
Õnnelik inimene on igas
mõttes oluliselt produktiivsem.
L.K: Millega sa vabal ajal
tegeled?
E.S: Paljude asjadega. Sürgaveres külaseltsi tegemistes
kaasa lüües, olen Lionsi
klubi LC Viljandi Ellips liige,
kuulun Viljandimaa Kodukandi juhatusse. Minu suurim lemmik on käsitöö. Ja
muidugi veedan palju vaba
aega ka oma perega.
L.K: Kino, teater, kontserdid – mis meeldib?

E.S: Kõike jõudu ja aega
mööda. Kogu aeg on öökapil
mõni raamat.
L:K On sul mõni lugemissoovitus?
E.S: Ei oska soovitada.
Praegu loen ise Melchiori
lugusid.
L.K: Mis teatrist meelde
on jäänud? Kas kuulad
igasugust muusikat?
E.S: Olen kõige tarbija. Iga
asja jaoks on oma aeg. Meeldib ka pisar poetada – nii
teatrietendusel kui kinosaalis, aga naudin täiega lihtsaid
komöödiaid. Sama lavastus
võib erinevatel kordadel olla
hoopis erinev. Nii juhtus
näiteks siis, kui Ugalas töötasin ja lavastuseks oli „Püha
Susanna ehk Meistrite kool”
– üks etendus ei meeldinud
üldse, aga teine kord nägin
väga palju värve.
L.K: Tean, et sa oled olnud tubli täiskasvanud õppija – olid ka Viljandimaa
aasta õppija nominent aastal 2014. Mida veel juurde
õpiksid?
E.S: Raamatupidamist
tahaksin õppida. See on
seotud minu väikese näputööﬁrmaga.
L.K: Kui oleksid täna
gümnaasiumilõpetaja, mis
eriala siis õpiksid?
E.S: See on väga keeruline
küsimus. Mind on kogu aeg
huvitanud uued asjad, aga
samas ma vana kergekäeliselt ära ei viska. Kindlasti
avardunud maailm oma
võimalustega – võib-olla läheksin kaugemale õppima?
Imetlen neid, kes lähevad
kaugemale õppima, aga
tulevad pärast koju tagas.
Võib-olla ma tahaksin olla
üks nendest – ei tea.
L.K. Millega – ja kus –
sinu lapsed tegelevad?
E.S: Mul on kolm last.
Vanem tütar elab Viljandis
ja töötab lasteaiaõpetajana.
Poeg elab ja töötab Sürgaveres, tal on oma autoremonditöökoda. Noorem tütar käib
gümnaasiumi üheteistkümnendas klassis. Loodan, et
ta läheb edasi õppima, aga
pärast tuleb koju tagasi.
Mul on ka kaks lapselast,
kes käivad juba koolis.
L.K: Mis sa arvad, kus on
meie vald umbes kolme ja
poole aasta pärast?
E.S: Kindlasti on homne
päev parem kui tänane. Muidugi on siis oma probleemid,
mida me täna ei oska veel
täpselt näha ega kaardistada.
Aga kindlasti on meie vald
arengus.
L.K: Kas on veel midagi,
mis on hingel ja mille tahaks välja öelda?
E.S: Minu kõige suurem
soov on, et inimestel nii
lähedal kui kaugel oleks
keegi, kes nendest hoolib,
keegi, kes neid armastab, et
mitte keegi ei tunneks ennast
üksikuna.
Küsis
LEILI KUUSK
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Sürgavere kodukandipäev ja laat Võhma kool helises naiskoori laulust
Kui septembri teise nädala
reedel on märgata küla vahel
harjade, ämbrite ja kilekottidega inimesi, siis on teada,
et ta toimub taas – Sürgavere
küla päev.
Ja tavaliselt on ju kombeks,
kui on oodata külalisi, siis
teeme toa korda.
Meie küla päev toimus seekord väga ilusal 8. septembril.
Keda iganes selle eest tänama
peab, siis suur tänu talle. Soojal päikesepaistel sai nautida
võrride võidusõite, breikijate
tantse, kauneid laule; sõita
rongiga; joosta ja põrkuda
mullipallis; hüpata batuudil
ja võistelda; maitsta kohalike
perenaiste hoidiseid, kuhu
pidi lisama sel aastal rohkemal
või vähemal määral tomatit;
osta laadalt, mis meelepärane;
kinnitada keha soolase või

magusaga; vaadata päästeameti etteastet; elada kaasa
rammumehe võistlusele jne.
Ei puudunud ka teatrietendus
– seekord Pärsti Mõisa teatrilt
08.09.2018
ja muuseumitund Endla Reimannilt.
Toredale päevale pani punkti TOMATI-PLOOMIMOOS
(keetis ja tõi maitsta Aino Vene)
tantsimine Mait ja Jakko Maltise pilli järgi ning peale keskööd võttis järje üle Ain Arula. 0,5 kg tomatit
Aitäh kõigile korraldajatele, 1,0 kg ploome
vabatahtlikele, esinejatele, 1 tl kaneeli
osalejatele MEIE KÜLA toreda
suhkrut maitse järgi
päeva eest.
Pühapäeval, ennelõunasel (perenaine kasutas moosisuhkrut)
ajal, on märgata küla vahel
harjade, ämbrite ja kilekotti- Tomatid koorida ja keeta koos
dega inimesi, sest tavaliselt on ploomidega pehmeks. Ajada läbi sõela,
ju kombeks, et kui külalised on
lisada suhkur ja keeta umbes 20 min.
lahkunud, siis teeme toa korda.
Enne lõppu lisada kaneel.

Parim hoidis
Sürgaveres

MALLE KUKK
sürgaverelane

4.–5. augustil seadis paarkümmend Võhma kooli vilistlast sammud endise koolimaja
saali poole. Algas Võhma kooli
vilistlaste naiskoori koorilaager. Kahepäevase intensiivse
kohtumise jooksul andsid
kõik endast parima, et valmistuda peagi eesootavateks
ettelaulmisteks. Töö paremaks
sujumiseks aitasid tublid kooriliikmed Hanna Kata Norma,
Kaisa-Mari Lehis ja Merilin
Prantsus koos dirigent Maila

Juudasega harjutada häälerühmade kaupa, et seejärel juba
kõik koos häältel kõlada lasta.
Laulupeo repertuaar pakub pikaajaliste kogemustega
koorilauljatele nii äratundmisrõõmu ühendkooride laulude
hulgas, kuid samas ka mõnusat uudisloomingut, mida
avastada ja tundma õppida.
Oma igapäevaste tegemiste
kõrvalt koos käima motiveerib
loomulikult suur soov osaleda
XXVII laulupeol, mis kannab

FOTO: Erakogust

nime „Minu arm”. Armastus
muusika ja koorilaulu vastu
hoiab koos ka meie toreda
seltskonna.
Meie dirigendi sõnad: „Mina
usun teisse ja ei karda enam,
sest minu selja taga on nii
suurepärased ja pühendunud
inimesed!” annavad indu
ja jaksu imeilusa projektiga
edasi tegeleda.
MARGIT TÕNISSON
vilistlaskoori liige

PILTUUDIS

Hanna esimene kodukandipäev tuleb jäädvustada! Pildil koos tublide ema Kaia ja isa Tiiduga.
Hoidistekonkursil osales 22 erinevat, tomatit sisaldavat maitset. Ülimenukas õnneloos pakkus muu
hulgas rõõmu ka kõrvitsaga. Peagi selgub, kellest saab Sürgavere Võrri Kunn.
Kuigi mõned ei jõudnud pildile, suur tänu kõigile vabatahtlikele korraldajatele!
Jäädvustused toredast päevast leiate Facebook Sürgavere küla lehelt.

FOTOD: Leili Kuusk

FOTOD: Erakogust
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VÕHMA KOOLI HOOGNE SEPTEMBER
Koolijuhi õppeaastatervitus Jäätisepäeval Imaveres
Tänane Võhma kool on vanade traditsioonidega nüüdisaegne
kool. Õpilasi on käesoleval õppeaastal koolis 115. Olen veendumusel, et inimene õpib sünnist surmani: kool on seejuures vaid
etapp haridusteel. Meie ülesandeks koolina on sel etapil pakkuda
õpilastele mitmekesist kasvukeskkonda, avastamisrõõmu, teotahet
ning oskusi järgmise etapi planeerimiseks. Elus ja koolis on kõige
olulisemaks õppeaineks inimene ise: enda tunnetamine, oma
võimete ja piiride hindamine, uudishimu ja teostusvajadus. Pole
suuremat rõõmu kui rõõm motiveeritud kaaslasest ja koostööst
erinevate huvigruppidega.
Soovin Võhma kooli kooliperele igapäevast rõõmu kõige olulisemast õppeainest: teist endist. Leidke endas see salajane miski, mis
teid innustab, mis kutsub teid kaasa tegutsema, mis õpetab teid
enda piire tundma ja neid ületama. Olge avatud ja koostööaltid.
KRISTEL VAHTRA
direktor

Külalisõpetajate põnevad tunnid

FOTO: Erakogust

10. septembril andsid Võhma kooli 7.–9. klassi õpilastele kaks
karjääritundi külalisõpetajad Kaisi Kask ja Kadri Tootmaa.
MTÜ Tagasi Kooli kommunikatsioonijuht Kelli Seiton teavitas, et
15 sõprade seltskonda otsustasid kooliaasta alguse puhul igas Eesti
maakonna ühes koolis külalistunde anda. Kaisi sõbranna Kadri,
kes töötab arstina, rääkis oma karjääriloo. Kaisi aitab ettevõtteid
luua ja oma unistusi saavutada. Õpilased kuulasid hoolega, arutlesid ja tegid kaasa rühmatööd, mille käigus nad said aru, et tulevik
kuulub neile, kes usuvad oma unistuste ilusse ja tegutsevad nende
täitumise nimel. Parim viis tulevikku ennustada on seda ise luues!
Külalisõpetaja Kaisi kinkis kõigile, kes soovivad hakata unistusi
ellu viima, oma raamatu ehk rohkem töövihiku „Minu väga hea
aasta“. Õpilased saavad sinna kirja panna oma tegevusplaani
ehk kokkuvõtteks kirjutab selle raamatu igaüks ise. Õpilased jäid
külalisõpetajate tundidega väga rahule.
KAIRI IBRUS
eesti keele õpetaja

Võhma kooli õpilased osalesid
maastikumängul

Imavere pimandusmuuseumi Eesti toidu töötoas tähistati 9. septembril vanavanemate päeva jäätisega. Sinna oli esinema kutsutud
Võhma kooli 6. klassi näitetrupp etendusega „Kommigripp“, mille
autoriks on Olavi Ruitlane. Noorte näitlejate esinemine meeldis
publikule, nii vanavanematele kui ka lastele. Hiljem said Kadri,
Jade, Kelly, Madis ja Liis ka ise valmistada enda koostatud retsepti
järgi erinevaid jäätiseid. Nauditi ka teiste poolt valmistatud jäätisesorte. Oli tore päikesepaisteline ja magus pühapäev Imaveres koos
vanavanematega. Aitäh muuseumi direktorile esinemiskutse eest.
KAIRI IBRUS

näitetrupi juhendaja

Võhma kooli õpilased
tuletõrjespordimängudel

13. septembril 2018 toimusid Türil üleriigilised koolinoorte
tuletõrjespordi mängud. Võhma kooli esindasid 4. ja 8. klassi võistkonnad. Võistluse eesmärgiks on välja selgitada parimad koolide
võistkonnad erinevates vanusegruppides ja tõsta tuletõrjespordi
üldist taset ning populariseerida noorte seas tuletõrjesporti.
4. klasside õpilased võistlesid tuletõrjespordi teatejooksus ja
tuletõrjeolümpial. Neljandatest klassidest oli võistlejaid üle kogu
vabariigi, kokku 297 õpilast, võistkondi 33 Kaheksandate klasside
vanuseastmes osales 23 võistkonda .8. klass võistles teatejooksus
ja mootorpumbaga hargnemises.
8. klassi võistkond tuli teatejooksus 7. kohale ja mootorpumbaga
hargnemises 3. kohale. Üldkokkuvõttes saavutati tubli 4. koht.
Võistkonda kuulusid Eve-Liis Oolo, Kim Wüthrich, Henri Helü,
Keiro Karu, Henrik Leier, Georg Lukk.
4. klassil nii hästi ei läinud, see eest õppisime tegutsemist meeskonnas ja saime juurde uusi tuletõrjealaseid oskusi. Oli tore ja
n-ö vesine päev.
4. klassi õpilane Kati-Lii Klamp:
Meie klass käis 13.09 tuletõrjespordi mängudel Türil. See oli üks vesine
päev, sai voolikust palju vett lasta. Esimese alana oli meil teatejooks, seal
võitsime oma vastaseid. Edasi järgnes tuletõrjeolümpia, kus tuli läbida 11
erinevat etappi. Seal sai kasutada voolikuid, vett kanda, kiivriga joosta,
ehitada. Ei olnud võimalik, et riided kuivaks oleksid jäänud. See oli nii
lõbus. Välisöökla toit oli ka nii maitsev, sest kõhud olid juba piisavalt tühjad. Oli tore päev, saime toredaid auhindasid ja nii tore oli koos tegutseda.
KAIRI IBRUS

8. klassi klassijuhataja

LY UDIKAS

4. klassi klassijuhataja

FOTO: Erakogust

6. septembril toimus Viljandis keskkonnaameti poolt korraldatud
maastikumäng. Maastikumängu teemaks oli „Saja aasta tegijad“.
Rajal lahendatavad ülesanded olid seotud saja-aastase Eesti
looduse ja huvitavate inimestega. Rada algas ja lõppes Viljandi
muuseumi sisehoovis, edasi liiguti mööda vanalinna teid ja järve
äärset teed. Rajal oli kümme punkti, mis tuli üles leida kaardi abil.
Raja pikkus oli 3,4 km. Meie koolist osalesid maastikumängul 7.
ja 8. klassi õpilased.
Rajapunktides lahendati erinevaid ülesandeid. Viljandi muuseumis tuli vastata aasta linnu metsise ja aasta looma ilvese kohta.
Teises punktis olid küsimused Viljandi arhitektuurist. Pärimusmuusika aida kõrval oleval platsil tuletati meelde Eesti rahvussümboleid. Lauluväljakul räägiti natuke füüsikast, mis on kaja ja
kuidas on kaja seotud muusika tegemisega lauluväljakul. Viljandi
avatud noortetoas pidid võistlejad sorteerima arvutimängus prügi
ja otsima prügikaste. Viljandi järve äärses kontrollpunktis tuli
vaatluse ja maitsmise teel ära tunda rabast ja järvest pärit vesi
ning vahet teha kraani- ja pudeliveel. Trepimäel tuli lahendada
ülesanne nutitelefonis: otsida infot hobisordiaretaja Johan Lutsu
ja tema võipirni kohta. Kaheksandas kontrollpunktis ootas terve
järelkärutäis loodus – erinevaid metsataimi: seeni, marju ja muud
alusmetsamaterjali. Ülesandeks oli leida nende hulgast söödavaid
ja mürgiseid. Raekojaplatsil oli vaja okste järgi ära tunda ja sildistada kümme puuliiki.
Kõigil rajapunktidel oli peale teadmiste kontrolli ka hariv ülesanne. Mida ise ei teadnud, sellest rääkisid punktis olevad inimesed.
SILVA MURIK

7. klassi klassijuhataja

Kaera-Jaan, oi Kaera-Jaan,
oi karga välja kaema!

Sportida, sportida, sportida

FOTO: Riine Ant

10. septembrist oli meie kooli õpilastel taas võimalus avada oma
meeled imelisele rahvatantsulisele liikumisele. Alates sellest õppeaastast pakub kool seda võimalust I ja II kooliastme õpilastele:
täpsemalt 2.–3. klassile ja 5. klassile. Rahvatants on arendav ja
mõeldud selleks, et õpilastel kujuneks terviklik arusaam Eesti rahvatantsude õppimisest ja selle tegevuse praktilisest väljundist, milleks on rahvatantsude tantsimise oskus erinevates situatsioonides,
vastavalt iga õppuri võimetele, loovusele ja koostöövalmidusele.
Rahvatantsu õpe koosneb pärimustantsu ja eesti rahvusliku lavatantsustiili õppimisest. Rahvatantsu tunde juhendab suurepärane
ja kirglik rahvatantsija Aire Ojalill. Tundides löövad kaasa ka
klassijuhatajad Kairi Laane, Riina Remmer, Riine Ant ja kehalise
kasvatuse õpetaja Tiia Püvi.
KRISTEL VAHTRA
direktor

Võhma Kool on vanade
traditsioonidega nüüdisaegne kool. Võhma Kool
on haridus- ja kultuurielu keskus.
Võhma Kool võimaldab omandada
põhiharidust ja väärtustab õpihuvi,
kohaneb muutustega, on avatud ja
turvaline kool ning lähtub oma tegevuses kooli
põhiväärtustest.

VÕHMA KOOL

kuulutab välja konkursi järgmistele
ametikohtadele:
MATEMAATIKAÕPETAJA
(1,0 ametikohta)
INGLISE KEELE ÕPETAJA
(0,39 ametikohta)
INFORMAATIKA JA
ETTEVÕTLUSÕPETUSE ÕPETAJA
(0,26 ametikohta)
LOGOPEED-ERIPEDAGOOG
(1,0 ametikohta)
PSÜHHOLOOG
(1,0 ametikohta)
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid
(avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide
koopiad, motivatsioonikiri) esitada digitaalselt
allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee
või posti teel Võhma Kool, Veski 12, Võhma linn,
Põhja-Sakala vald, 70602 Viljandimaa.
Tööle asumine esimesel võimalusel.

FOTO: Kaidi Raud

25. septembril toimus väiksemate õpilaste krossijooksu päev.
Ilmaga sel korral väga ei vedanud, kuid õnneks ei sadanud vihma. Väiksemad tutvusid lühikese metsarajaga (600 m), 5. klassi
õpilastel tuli aga rada vahetada juba kilomeeter pika raja vastu,
mis esmakordsel läbimisel tundus noorte sõnul liiga pikk. 1.
klassi kõige kiiremaks poisiks osutus sellel aastal Kevin Müür ja
tüdrukute esikoha hõivas Marileen Mark. 2. klassi kiiremate hulka kuulusid Hendrik Mitri ja Liis Mark. 3. klassis Reinar Berg ja
Grete-Liis Sturm. 4. klassis saavutas krossijooksus poistest esikoha
Maiko Sepp ja tüdrukutest Loreena Olle.
KAIDI RAUD
huvijuht

Täiendavat informatsiooni tööülesannete,
koormuse, tööaja jm kohta saab Kristel
Vahtralt (e-post kristel@kool.vohma.ee).

Sõprusvaldade kohtumine Itaalias
04.–07. oktoobril 2018 toimub Itaalias Hône Kommuunis järjekordne sõprusvaldade seminar.
Peale Põhja-Sakala valla (endine Kõo vald) delegatsiooni (k.a
Kirivere Kooli noored) osalevad sõbrad Rootsist (Nora), Saksamaalt (Nassenfelds) ja Itaaliast (Hône).
Töötubades räägitakse erinevatel teemadel. Põhja-Sakala vald
esineb ettekandega teemal „Euroopa tänapäeval“. Samuti lepitakse kokku sõprusvaldade tulevikuplaanid.
Kohtumist toetab Euroopa Liit.
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„Iga laps loeb“
Käesoleval õppeaastal on
Kõpu põhikoolis üheks õppeaasta eesmärgiks „Iga laps
loeb“.
Selle all pidasime õpetajatega
silmas esialgu kahte mõtet –
iga laps on meie koolis oluline
ja iga laps loeb ka raamatuid.
Samas haakus eesmärk väga
kenasti ka haridus- ja teadusministeeriumi poolt 2019.
aastal välja kuulutatava eesti
keele aasta temaatikaga.
Koostöös lasteaiaõpetajatega
arenes mõte edasi ja selle tulemusena tekkis meie eesti keele
klassi seinale lugemispuu,
mille valmimisel olid jõu ja

nõuga abiks tööõpetuse õpetaja Margus koos õpilastega ja
kunstiõpetuse õpetaja Diana.
Esialgu on meie puu üsna
raagus, kuid kevadeks peaks
olema puul 61 värvilist lehte
küljes. Kuidas lehed puu otsa
siis tekivad?
Lasteaiaõpetajatel tuli mõte,
et koolilapsed võiksid hakata
käima lasteaialastele ette lugemas ja mitte ainult ettelugemispäeva eel vaid sagedamini.
Mõeldud-tehtud. Nii käivadki
meie õpilased kahekaupa lasteaias enda valitud ja klassikaaslastele koolis esitletud
palasid ette lugemas ja saavad

Sõitsime Kiriverest
Viljandisse orienteeruma

siis lasteaiaõpetajatelt värvilise
puulehe, mille koolimajas puu
külge kinnitavad. Igal lehel on
kirjas loetud jutu pealkiri ja
lugeja nimi.
Kevadel, kui puu on lehti
täis, saab hea ülevaate sellest,
milliseid palasid on aasta jooksul lugemiseks valitud ja mis
kõige tähtsam – iga laps loeb!

Viljandimaa keskkonnaamet korraldas teist aastat linnasisest
maastikumängu. Maastikumängu teema oli sel korral „Saja aasta
tegijad!“ ehk teemad, mida käsitleti, olid seotud saja-aastase Eestiga, siinse looduse ja huvitavate inimestega. Rada sai alguse ja
lõppes Viljandi Muuseumi sisehoovis, kulgedes mööda vanalinna
teid ja järveäärset teed. Rajal oli kokku 10 punkti, millest 8 olid
mehitatud ja 2 tuli ülesanne lahendada iseseisvalt. Rada on 3,4
km pikk. Liiguti 3–5-liikmelistes gruppides ja ka õpetajad olid
oodatud kaasa liikuma. Meie kooli kahel võistkonnal oli suur abi
lapsevanematest, kes abistasid ülesannete lahendamisel.
Raja läbimiseks planeeriti 2,5–3 tundi, kuid kiireim võistkond
läbis raja 1,27 tunniga, aeglaseima tiimi aeg oli 2.57. Igale meeskonnale anti kaasa rajakaart ja punktitabel, mida igas peatuses tuli
täita. Korraga lubati rajale kaks meeskonda (üks ühes ja teine teises
suunas). Kokku osales sel aastal maastikumängus Viljandimaa 9
kooli 47 võistkonnaga. Kirivere koolist osales kuus võistkonda
ning parima aja saavutas 6. klassi võistkond Skandagra täpselt 2
tunnise rajal olekuga.
Maastikumängu punktid seadsid üles: Viljandi Muuseum, Kasvukesa OÜ, Keskkonnaamet, Viljandi Huvikool, Viljandi Avatud
Noortekeskus, Tipu Looduskool, Anne Maala, Pille Udam, EMÜ
Polli Aiandusuuringute Keskus.
EDA MILJAND

LINDA SOOTS
Kõpu põhikooli direktor
6. klassi tüdrukud Karola
Röand ja Bianca Laur.
FOTO: Kadri Linder

Kuidas elad, Emajõgi?

Kirivere kooli loodusainete õpetaja

Sportlik september
Kirivere koolis
FOTOD: Silvi Annus

16. septembri päikeselisel
pühapäeval sõitsime Kõost
Tartusse, et teha lodjaretk
Emajõel. Lapsed rõõmustasid
juba bussisõidu üle, sest seda
saavad nad väga harva teha.
Tartust lodjaga välja sõites
nägime, et Tartu oma vanalinnaga on väga kaunis, eriti jõelt

vaadates. Linnapilti jälgides
lisandus minu noorima lapse
sõnavarasse uus sõna – Tigutorn.
Lodja meeskonda kuulus
kaks kena ja abivalmis naist,
kapten ja tema abiline. Nende
jutt meid ümbritsevast oli
huvitav. Reisijatele pakuti ka

kohvi ja teed, suupisted pidid
omal kaasas olema. Lodjasõit
oli imeline ilusa ilma, hea
seltskonna ja lodja enda pärast.
Keegi ei pahandanud isegi
ülemeelikute laste peale.
Suur tänu Silvi Annusele erakordse pühapäeva eest!

Lodjaretk toimus projekti
„Kuidas elad, Emajõgi?“ raames ning rahastati Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja
Põhja-Sakala vallavalitsuse
poolt.
JANE RIISK
Kõo küla elanik

FOTO: Gea Ennist

Tõrvaaugu matka- ja metsapäev
Laupäeval, 15. septembril
toimus Tõrvaaugu XXV metsaja matkapäev, kus osalesid ka
Kirivere kooli õpilased.
Metsapäev on pika traditsiooniga üritus, mida peeti
juba 25. korda ja seda metsatöötajate päeva tähistamiseks
ning Rassi küla traditsioonide
hoidmiseks.
Tõrvaaugule omaselt sai
näha, kuidas aeti vanasti tõrva.
Aleksander Leppik ehk Sass
oli vana tõrvaahju taas käima
ajanud ning uudistada sai
mustjat tõrva ning sisse hingata värsket tärpentini, nii et
nohu ja köha on selleks aastaks
unustatud.
Seenetundja Külli KalameesPani abil said metsaretkel määratud nii söögi- kui mittesöögi-

FOTO: Ly Luik

seened. Ülesseatud näitusele
kogunes sel aastal 67 seeneliiki.
Eelmisel aastal oli parim nn
silmateritaja meie kooli Raiko
Sakaias, kes oskas kõige täpsemini ära arvata kasvava puu
kõrguse, vanuse ja läbimõõdu.
Kahjuks seekord tal tiitlit kaitsta ei õnnestunud!

Väga huvitavaks kujunes
saevõistlus, kus aja peale pidi
sulle-mulle-saega jupi palgist
maha võtma. 6. klassi noormehed olid väga hoos, kuid
võiduaega – 17 sekundit – nad
ei ohustanud. Kirivere kooli
võistkond Pikad Sokid, kuhu
kuulusid 8. klassi neiud Janeli

Ervin, Rita Miljand ja Maris
Song, võitis aga viktoriinis 3.
koha! Pange end proovile: kas
oskate järgmisele küsimusele
vastata?
Kuivikud on tuttavad eriti
neile, kes sõjaväes teeninud või
vanglas istunud. Kuivikuks
kutsutakse ka igavavõitu inimest, kel huumorisoont vähe
või siis see sootuks puudub.
Õ-tähe looja Otto Wilhelm
Masing võttis omal ajal sõna
«kuivik» kasutusele hoopis
teises tähenduses. Kes või mis
oli kuivik Masingul?
Kõik Kirivere kooli võistkonnad teadsid, et õige vastus on
luukere!
EDA MILJAND
Kirivere kooli looduskainete
õpetaja

Uus kooliaasta Kirivere koolis on alanud tõeliselt sportlikult. Juba
kolmandal koolipäeval toimus kooli sügisene spordipäev, mis sai
alguse ühisrivistuse ja direktori heade soovidega. Rõõm oli näha, et
selleaastane õpilaste rivi oli jällegi pikem kui varasematel aastatel.
Spordipäeval võtsid õpilased mõõtu jooksmises, kaugushüppes,
palliviskes ja vanema astme õpilased ka kuulitõukes. Sportlik päev
ja pilve tagant piiluv päike tegid kõigil tuju heaks.
Meie õpilased on sportlikud olnud ka väljaspool kooli. 7.–9.
klasside jalgpallipoisid käisid 18. septembril võistlemas Viljandimaa koolide karikavõistlustel, kus saavutati koht esimese kuue
hulgas. Mõned päevad hiljem toimunud Viljandimaa koolide
murdmaateatejooksul olid samuti meie kooli 1. –5. klassi õpilased
tublilt esindatud.
Sportlik september lõppeb üleeuroopalise spordinädalaga. Kirivere koolis toimub selle puhul nutiviktoriin, kus õpilased saavad
proovile panna hoopiski oma sporditeadmised. Kõikidele tublidele
sportlastele ja nuputajatele on auhinnad välja pannud Coop Eesti
ja Eesti olümpia- ja spordimuuseum.
GEA ENNIST

Kirivere kooli huvijuht

Uued pillid huvikoolis

Alusta tugevalt!
Suure-Jaani gümnaasiumi õpilased osalesid koolitusel Startstrong, mille korraldas ettevõtlusõpet toetav koolitaja Andris
Arhomkins Lätist. Noortel oli võimalus arendada meeskonnatööd, harjutati, kuidas olla informatsiooni osas tähelepanelik
ning millise osa infost saab kasutada enda tegevuste edukaks
planeerimiseks. Koolituse kandvaks ideeks oli informatsiooni
vahetus võimalikult paljude osapooltega, mis annab tervikpildi
ümbritsevast keskkonnast ning ülevaate sinu vajadustest, soovidest ja võimalustest. Läbimurde saavutamiseks anti osalejatele
ülesanne tegutseda järgneva 30 päeva jooksul põhimõtte alusel
entusiasm+energia+naeratus. Mitmed gümnasistid on juba alustanud ülesande elluviimist.
EVALD SEPP
gümnaasiumi direktor

FOTO: Erakogust

FOTO: Erakogust

EV100 ühiskingitus „Igal lapsel oma pill“ on nelja aasta jooksul
toonud laste ja noorte kasutusse ligi 3000 pilli. Suure-Jaani gümnaasiumi huvikool on sellel õppeaastal rikkam bongode, akustilise
kitarri, cajun rütmipillide ja digitaalse klaveri poolest. Pilliprojekt
on andnud suure panuse meie õpilaste muusikalise arendamise
võimalustele. Õpilased harjutavad järgnevateks kontsertideks
juba uutel pillidel.
AGE EINULO
klaveriõpetaja
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Kõo lasteaia Tähekild lapsed osalesid
õppeprogrammis „Järv elukeskkonnana“

Suvised toimetused
Suure-Jaani koolimajas

21. septembril oli rühma
Tähed lastel võimalik tänu
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse projektile osaleda
põnevas õppeprogrammis
Saadjärve looduskoolis.
Lapsed said olla nagu päris
järveuurijad ning sõita parvega Saadjärvel. Üheskoos
vaadeldi kaldataimi, linde
ja tutvuti Saadjärves elavate
kaladega. Parvelt püüti veetaimi ja uuriti selgrootuid.
Aimu saadi ka sellest, milline
võib olla inimkäitumise mõju
loodusele. Lisaks looduse
tundmaõppimisele oli parvesõit järvel heaks võimaluseks

Niipea kui õppeaasta oli kevadel pidulikult lõpetatud ja õpilased
ning õpetajad puhkama asunud, tuli hakata tegelema suviste remonttöödega ning koolielu lõbusamaks muutvate atraktsioonide
paigaldamisega.
Möödunud suve kõige suuremaks tehtud tööks on kahtlemata
ca 1100-ruutmeetrise võimla põranda renoveerimine. Selleks tuli
koolile appi OÜ Stigmar, kelle tublid töömehed lihvisid põrandalt
vana lakikihi üles ja asendasid selle uuega. „Viimati sai põrand
lakitud 5–6 aastat tagasi ning aja jooksul muutus vana lakikiht
libedaks, seetõttu oli sellise töö ettevõtmine möödapääsmatu,“
sõnas kooli haldusjuht Claid Ježov. Koos põranda renoveerimisega
sai võimlas tehtud ka kardinate parandamine ning kardinasiinide
hooldus, et saali osadeks jagamist hõlbustada.
Uue kuue sai suvel ka medõe kabinet, mida hakkab sellest sügisest kasutama ka koolipsühholoog.
„Vana ilmega kabinet oli oma välimuselt selgelt ajale jalgu jäänud
ja seetõttu tuli selle väljanägemist värskendada. Nüüd on ehk lastel
samuti julgem kooliõe või koolipsühholoogi poole pöörduda,“
täpsustas haldusjuht.
Kui remonttöödega oli ühele poole saadud, tuli ka koolielu
lõbustamiseks midagi ette võtta ja selle võtsid enda peale SuureJaani kooli õpetajad Tauno Tilga eestvedamisel, mille tulemusena
sai napilt enne õppeaasta algust koolimajja paigaldatud 200 m
pikkune siseterviserada, mida läbides tuleb õpilastel erinevaid kehalisi tegevusi toetavaid ülesandeid täita. Terviseraja valmimisele
ja ülespanemisele aitas omaltpoolt kaasa SA Eesti Terviserajad.
“Kulutasime Taivega ühe õhtu, mis otsapidi venis öösse, et terviserada enne õppeaasta algust üles panna, aga tulemust vaadates
võib sellega igati rahule jääda ja loodetavasti on ka lastel sellest
palju rõõmu,“ tõdes Tauno Tilk. „Nüüdseks on terviserada pidulikult ka avatud ning särasilmseid õpilasi, kes rada läbivad, võib
märgata igal vahetunnil,“ lisas ta.
CLAID JEŽOV

meelde tuletada kõike seda,
mida meil on vaja teada veeohutuse kohta.
Suur tänu korraldajatele ja
muidugi Keskkonnainvesteeringute Keskusele.
HEILIKA RESSAR

lasteaia Tähekild direktor

FOTO: Elgi Maasik

Sipsikute matkapäev
Ühel udusel septembrihommikul matkasid Suure-Jaani
Sipsikud Lõhavere linnamäele.
Kõhud maitsvat hommikuputru täis, panid elevil lapsed
ennast riidesse, sättisid oma
seljakotid selga ja matk võiski
alata! Tuju oli rõõmus ja linna
piiril hakkas hallide pilvede
vahelt juba päike piiluma.
Teepeal oli palju uurida ja
vaadata, tammetõrusid ja kivikesi tuli taskusse pista ning
lilli õpetajatele pihku anda.
Ka paar puhkepausi mahtus
sellele teekonnale, olid ju emmed-issid selle tarvis lastele
kottidesse joogipudeli ja söögipoolise pakkinud.
Kohale jõudes ootas meid
väike pidu – tervishoiutöötaja
Enelil oli sünnipäev! Lauldud

FOTO: Erakogust

sai tore ühislaul, mängitud
vahva ringmäng ja lõpuks
said suudki magusaks. Pärast
ühislaulu hiilisime õpetaja
Agnese juhtimisel põnevaid
mänge mängime. Tegevust ja
rõõmu jagus nii suurtele kui

ka väikestele. Peale ühismänge
oli iga rühma õpetajatel enda
mudilastele valmis mõeldud
põnevaid mänge ja õppetegevusi – ega siis tarkust metsa ei
saa jätta!

Lõunaks oli meil kohale
transporditud kokatädi Ly
kartulisalati, morsi ja grillvorstidega. Kõhud täis, said
lapsed vabalt põnevas muinaskindluses ringi vaadata ja
õige pea oligi käes aeg asuda
tagasiteele. Väiksemaid aitasid autodega direktor Tiiu ja
tervishoiutöötaja Eneli, kõige
tublimad ja vapramad kõndisid terve tee tagasi. Kuna
matk oli pikk, siis jõudsimegi
tagasi õhtuoote ajaks. Kõhud
täis ja tujud ikka veel rõõmsad
võisime rahulikult emmesid ja
issisid ootama hakata.

Suure-Jaani kooli haldusjuht

GPS loodusrada Pärnu rannas

AIRI LIND

Suure-Jaani lasteaia õpetaja

Sportlik nädal Päevalilles
Teisel septembrikuu nädalal
sportisid Vastemõisa lasteaia
lapsed kohe iga päev. Ilmataadiga oli kokku lepitud, et päike
on kohal, ja nii ka oli.
Esmaspäev oli rahulik, sõitsime ratastega ja kellel ei olnud
ratast, siis need lapsed kimasid
jalgade jõul mänguautodega.
Teisipäeval läks asi juba tõsisemaks, siis pidime läbima
kõik lasteaia õuealal olevad
atraktsioonid, osad said omal
jõul hakkama ja kellel oli abi
vaja, seda aitasime.

Kolmapäeval jooksime paari
kaupa hästi kiiresti ja hüppasime liivakasti kaugust. Neljapäeval viskasime palli ja kõndisime peaaegu 100 ringi ümber
lasteaia aia. Eks ikka Eesti 100
raames!
Spordinädala lõpetas reedene
suur teatevõistluste šõu. Ja sellega saigi meie spordinädal läbi.
Lõpp hea, kõik hea, vigastatud
ei olnud ükski pea.

FOTO: Erakogust

FOTO: Erakogust

ANDRA LAUK

LY VALDMAA
bioloogia õpetaja

Olustvere lasteaia Piilu teraviljakasvatus
Aasta 2018 on olnud Eestile
väga tähtis ja sündmusterohke.
Palju on pühendatud Eestile
pilte, näituseid, kontserte jne.
Tänavu kevadel rajati projekti
“100 teraviljapeenart” raames
mitmel pool Eestis peenraid
kodumaiste tera- ja kaunviljasortidega. Olustvere lasteaed
Piilu haaras kinni agronoom
Heino Laiapea algatusest, et
tutvustada lastele erinevaid
teraviljaliike ning õpetada neid
mõistma, kuidas toit meie lauale jõuab.
Selleks, et kevadel seemneid
külvata ja suvel kasvavaid taimi harida, aitas meid Muumi
rühmas oleva lapse tore ja hakkaja vanaisa Hillar, kes kopsis
kokku külvikastid. Olustvere
Maamajanduskool aitas meid

FOTO: Kati-Riin Grünberg

viljaka mullaga ning lapsed
hoolitsesid selle eest, et tuhkkuiva mulla seest saaks tärgata
“elu”. Terve kevade ja osa suvestki jälgiti tärkavaid herneid

ning teravilju, et sügisel saaks
lõikuspidu pidada.
Paraku oli lasteaia puhkuse
ajal ilm kuiv ja põuane, mis
omakorda rikkus kogu meie

Keskkonna Investeeringute Keskus pakub koolidele võimalusi
osaleda keskkonnateadmisi arendavatel õppekäikudel. Projekt
„Suure-Jaani gümnaasiumi õpilaste õppekäigud“ viis 10. klassi
õpilased Pärnu randa GPS-rajale. Matka jooksul said õpilased
teadmisi rannaalade eutrofeerumisest, õpiti tundma liike, mis on
iseloomulikud madalasoolsusega märgaladele. Olulise osa matkast
moodustas GPS-seadme kasutus ning andmete analüüs.

Rebastest said gümnasistid

saagi, nii nagu see juhtus ka
enamustel põllumeestel. Kahjuks jäi meil seekord toredast
ettevõtmisest jahu kaku küpsetamiseks saamata. Kuid kõige
tähtsam on see, et kogu tegevus
tekitas lastes suurt huvi nii põllutööde kui toidu kasvatamise
vastu. Lapsed said ise toimetades teada, kust ja kuidas jõuab
toit meie lauale.
Õnneks on meil kokatädi Marika, kes üllatab meid aegajalt
maitsvate küpsetistega.
Suur tänu kõigile abilistele
ning järgmisel aastal oleme kogemuse võrra targemad.
KEA RUHT

Olustvere lasteaia Piilu
õpetaja

FOTO: Erakogust

Abituurium korraldas 73. lennu rebastele meeleoluka ristimise.
Terve rebastepäeva jooksul võis koolis näha rõõmsameelseid
punakuubesid. Ristitavad tutvusid koolimajaga, õppisid tundma
vanemaid õpilasi ja said end panna proovile sportlikel väljakutsetel. Täna liiguvad kümnendikud koolimajas juba asjalike
gümnasistidena tundes end koolipere liikmena. Täname mõistva
suhtumise eest kooli majanduspersonali.
SIRELIN MÄRTSENS
õpilasesinduse juht
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45. Lehola-Lembitu mängudel discgolfis on
võitjad selgunud

45. Lehola-Lembitu mängude discgolﬁ parimad.

29. septembril peeti SuureJaani discgolﬁrajal 14 osalejaga
45. Lehola-Lembitu mängude
discgolfivõistlus. Naiste arvestuses läks kaksikvõit Aimla
piirkonda. Esimese koha saavutas Teele Toomsalu, kellele

järgnes tema õde Teisi Toomsalu. Kolmanda koha saavutas
Marika Peterson Kootsi külast.
Meeste arvestuses läks kaksikvõit Võhmasse. Ülitasavägise
võistluse võitis üheviskelise
paremusega Rainer Kongas,

FOTOD: Mati Adamson

teisena lõpetas Jaanus Oolo.
Kolmanda koha selgitamiseks
tehti ümbervisked, mille tulemusena lõpetas Joel Uustal
Olustverest kolmandana lõpetanud sürgaverelase Madis
Soopa ees. Piirkondade ar-

vestuses võitis Aimla esindus
Olustvere ja Kõidama ees.
Täname kõiki osalejaid ja õnnitleme parimaid!

MATI ADAMSON

spordi- ja noorsootööspetsialist

Male, see on mõtlevate
inimeste mäng
Kalendrisügis on käes, aeg on alustada malesügisega. Male
on hea mõttemäng, mis mõjub positiivselt inimese arengule ja
meeleolule. Koguneme oktoobrikuu viimasel kolmapäeval 31.
oktoobril kell 18 juba tuntud paika – Suure-Jaani Kooli sööklasse.
Mängime kevadeni välja. Hooaja lõpp on siis, kui õhtuti juba õues
valge on. Sellisel pimedal ajal on sobilik õhtuti mõttetegevust arendada. Loomulikult tunnen rõõmu kohtumisest eelmiste aastate
mängijatega, aga eriline heameel on iga uue tulija üle. Ma tean, et
esimene kohaletulek on keeruline, sest ei kujuta ju ette, millisel
tasemel mängitakse. Ja kui vaatama ei tule, siis teada ei saagi. Võin
kõigile julgustuseks öelda, et osalevad ikka harrastusmaletajad.
Mängusüsteem saab olema vanaviisi, mängime malet erinevate
mõtlemisaegadega. Mängupäevad on ikka teisipäev (tavamale) ja
kolmapäev (kiir- ja välkmale). Eraldi korraldame noorteturniiri,
mis hakkab toimuma teisipäeviti algusega kell 15. Loomulikult
on noored oodatud mängima täiskasvanutega.
Kohtume juba malelaudade taga.
JÜRI HANSEN
võistluste korraldaja

Lehola-Lembitu mängude
maleturniiri võitis Kildu küla

Kermo Randmäe on Eesti meister ühepaadis!

45. Lehola-Lembitu mängude maleturniiri parimad. FOTOD: Mati Adamson

FOTO: Erakogu

23. septembril 2018 Viljandi järvel peetud sõudmise Eesti meistrivõistlustel võitis kergekaalus ühepaadisõidus meistritiitli meie
valla mees Kermo Randmäe. Lisaks individuaalsele kullale lisas Kermo meistrivõistlustelt enda kontosse hõbeda neljapaadis ja
pronksi kaheksapaadis. Täiskomplekt medaleid ja tähtsaim neist kuldne – suurepärane õnnestumine! Õnnesoovid Eesti meistrile!

MATI ADAMSON

Reiko Männik ja Robin Lepik on discgolfis
Eesti meistrid juunioride arvestuses
25.–26. augustil toimusid
Raadil ja Tähtvere discgolﬁpargis Eesti Vabariik 100
raames Eesti paarismängu
meistrivõistlused discgolfis. Meil on taas põhjust
rõõmustamiseks, sest juunioride klassis pärjati Eesti meistriks ülekaalukalt
Põhja-Sakala valla noormehed Reiko Männik ja
just Euroopa MV-l pronksi
saanud Robin Lepik. Suurimad õnnesoovid poistele
ja ootame edaspidigi suuri
tegusid discgolfiradadel!
Oleme teie üle uhked!

MATI ADAMSON
Reiko ja Robin Eesti
meistrid.
FOTO: Erakogust

22. septembril toimusid Suure-Jaani noortekeskuses 45. Lehola-Lembitu mängud males. Turniirist võttis osa kolm nais- ja 13
meesmaletajat. Naiste arvestuses võitis turniiri Kildu esindaja Anu
Raidma, teise koha saavutas Kõidama esindaja Mirtel Treumuth ja
kolmanda kohaga lõpetas turniiri Kildu mängija Elizabeth Ainsalu.
Meeste arvestuses võitis turniiri Kõo esindaja Rein Vahtra, teise
kohaga pidi sel korral leppima Kildu esindaja Jüri Hansen ja kolmanda koha viis Kõidama külla Tarmo Sukk. Külade arvestuses
võitis Kildu küla Kõidama ja Kõo esinduse ees. Meeste turniir oli
ülipõnev ja alles turniiri viimane mäng otsustas paremusjärjestuse. Hea meel on selle üle, et palju oli turniiril noormängijaid, kes
ammutasid kindlasti palju võistluskogemusi. Suured õnnitlused
parimatele, tänu kõigile osalejatele ja suur aitäh noormaletajate
treenerile ja võistluse korraldajale Jüri Hansenile!

MATI ADAMSON

Spordivõistlused
4. oktoobril kell 18 XXI võrkpalli sarivõistlus meestele Sürgavere spordihoones.
7. oktoobril kell 11 45. Lehola-Lembitu mängude naiste võrkpall ja kabeturniir
Sürgavere spordihoones.
13. oktoobril kell 10 Eesti võistkondlikud lauatennise II, IV ja V liiga meistrivõistlused Suure-Jaani kooli võimlas.
18. oktoobril kell 18 XXI võrkpalli sarivõistlus meestele Sürgavere spordihoones.
27. oktoobril kell 10 Põhja-Sakala valla XVI lauatennise GP I etapp Suure-Jaani
kooli võimlas.
28. oktoobril kell 11 Põhja-Sakala valla MV ja Lehola-Lembitu mängude sulgpall
Suure-Jaani kooli võimlas.
8. novembril kell 18 XXI võrkpalli sarivõistlus meestele Sürgavere spordihoones.
Täpsem info: noortekas.suure-jaani.ee

Oktoober 2018. Nr 10

11

Lehola
juubilare

11. oktoobril kell 19

ÜLE VALLA MÄLUMÄNG.

Osalema on oodatud kõik Põhja-Sakala vallas
elavad ja töötavad inimesed. Võistkonna suurus
on maksimaalselt 4 inimest. Info ja etteregistreerimine e-posti aadressil aire@suure-jaani.ee või
tel 5665 8453.

O

lustvere segakoori liikmete seas on kolm juubilari, kelle
80. sünnipäev täitus lähikuudel. Auväärsesse ikka on
jõudnud koorijuht Aita Tammpere, koorivanem Elvira Grosberg ja bariton Ola Martin Haugen.

17. oktoobril kell 20
Kaire Vilgats & Showsteppersi tantsijad
varietee-etenduses

Aita on Lehola koori juhatanud üle 55 aasta, ta on olnud
kümnete kooriürituste eesotsas, tema poolt on ellu kutsutud
ka Olustvere Pargipidu.
Elvira on üle 20 aasta olnud koorivanem, aidanud korraldada Lehola majanduslikku poolt, teinud koorile meeleolukaid
reise Soome, olnud abiks tõlkimisel ning Olustvere lossi
kontsertidel ja järelpidudel.
Norrakas Ola Martin on 20 aastat laulnud koori bassirühmas. Tema ja Michael Mentzoni viisid meie segakoori 2000.
aastal Rootsi-Norra reisile, mis jäi paljudele meelde, kuna
kogeti reisielevust ja ülevaid põhjamaa loodusvaateid.
Kõrgesse ikka jõudnuid austati pidulikult 20. septembri
kooriproovis, Elvira pidu seisab veel ees. Huvitav on ka see,
et juubilarid on sündinud eri valitsejate all: Aita Pätsi-aegses
vabariigis, Elvira Stalini valitsemise all ja Ola Martin Haakon
VII kuningriigis.

„TEID KUTSUB KABAREE“
Suure-Jaani kooli saalis.

Pilet 16 € / 14 € (õpilane, pensionär).
Info ja piletite broneerimine tel 5665 8453.
Kooli saalis on kohad nummerdatud.

20. oktoobril kell 14–15

JALATSITE MÜÜK.

Eesti-Soome jalatsivabriku naturaalnahast sügiskingade ja talvesaabaste müük. Hinnad soodsad.

Lehola soovib kõigile kolmele õnne, tervist ja palju-palju
lauluaastaid!

24. oktoobril kell 18.30

KERAAMIKA TÖÖTUBA.

TÕNU KUKK

FOTOD: Erakogust

Tule ja valmista endale koogialus. Juhendaja Anu
Pindsoo. Osalustasu 12 €. Ootame uusi ja vanu
tegijaid. Grupi suurus 12. inimest. Vajalik eelnev
registreerimine Suure-Jaani kultuurimajas tel
5665 8453 või aadressil aire@suure-jaani.ee.

PILTUUDIS

28. oktoobril kell 11

TERVISEPÄEV

Suure-Jaani lauluväljakul
ja Suure-Jaani kultuurimajas.

Tervisemõõtmised, loengud, huvitavad külalised.
Tasuta!

31. oktoobril kell 19
monoetendus kahes vaatuses

„ELU PÄRAST...“.

Lavastaja Margus Mankin. Osades: Margus Mankin. Pilet 8 € / 6 €.

FOTO: Leili Kuusk

Suure-Jaani kultuurimaja käsitööringi juhendaja Maive Ottas tähistas 80. sünnipäeva. Õnnitleme!

1. novembril 2018 kell 18
kontsert-mõtisklus.

NORRA LOODUS JA RAHVAVIISID
EDVARD GRIEGI MUUSIKAS.

VÕHMA VABA AJA KESKUSE
kultuuriinfo:

VASTEMÕISA RAHVAMAJAS

Reedel, 26. oktoobril kell 19
TEATRIÕHTU
Komöödiateatri etendus
„HOTELL CALIFORNIA“

Peaosades: Katrin Karisma ja Tõnu Kilgas.
Pääse 16 eurot, õpilane ja pensionär 14 eurot.

Reedel, 2. novembril kell 21

TANTSUÕHTU
neljaliikmelise live-ansambliga QVALDA
Pääse 8 eurot.

Info ja kohtade broneerimine 526 4590 (Rein)

12. oktoobril kell 19 HOOAJA AVAPIDU ansambliga
Mait & Margus. Pilet 6 eurot.
18. oktoobril kell 16 Õhtu 60+. Pilet 2 eurot.
26. oktoobril kell 19 NoorteDISKO.
10. novembril kell 12 PEREPÄEV „Laupäeval isaga...”
Võhma kooli spordisaalis.
10. novembril kell 18 TEATRIÕHTU „Rassijad 10“.
15. novembril kell 16 Õhtu 60+. Pilet 2 eurot.
Kõik sündmused toimuvad vaba aja keskuses,
kui toimumiskohana pole märgitud muud kohta.

Olustvere lasteaed Piilu
ootab koduseid lapsi vanuses
1–2 eluaastat

LAULU-MÄNGURINGI.

Info tel 5666 5414 Alla

Pühendatud helilooja 175. sünniaastapäevale.
Esineb pianist Tanel Joamets. Kaastegevad
Emily Ruus (laul), Katrina Merily Reimand (viiul).
Vestleb Maret Tomson. Pääse 3 eurot.
Kõik sündmused toimuvad Kondase majas, kui
toimumiskohana pole märgitud muud kohta
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10. novembril kl 18
Võhma Vaba Aja Keskuses

teatriõhtu

“Rassijad 10”
Võhma Linna Teater Rassijad ootab teid,
et heita koos pilk selja taha jäänud
kümnele aastale
Piletimüüjat pole, pileteid pole
Kingikarpi saab poetada midagi oma
südame ja tasku järgi

VÕIMLEMINE

Koksvere seltsimajas
alates 11. oktoobrist
igal neljapäeval kell 16
Juhendab füsioterapeut
Merit Männi.

Kaasa oma võimlemismatt või alus.
(Kõo vallamaja juurest väljub buss Lisainfo Silvi
kell 15.30 ja toob pärast tagasi)
Annuselt
Osalustasu 3 eurot kord
tel 5301 2279
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Hingedepäeval,

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku

Kõpu Peetri kogudus

2. novembril kell 18
PILISTVERE PASTORAADIS

ﬁlm

Sal

loo
o elu
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Vello

Kohal ﬁlmitegija Jaan Tootsen.
Vestleme ühiselt kaetud kohvilauas.
Filmi näitamist toetab Põhja-Sakala
vallavalitsus.

Issand, kõik mu igatsus on Sinu ees ja mu ohkamine pole peidetud Sinu eest. Ps 38:10

K, 3. oktoober kell 16 Mikkeli sõpruskoguduse külaskäik – kiriku ringkäik
kell 17 KOGUDUSEÕHTU kohvilauaga külastuskeskuses.
P, 14. oktoober kell 11 LÕIKUSTÄNUPÜHA armulauaga jumalateenistus.
T, 16. oktoober kell 12 külatund Puiatu raamatukogus.
P, 28. oktoober kell 11 REFORMATSIOONIPÜHA armulauaga jumalateenistus.
K, 31. oktoober 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

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku

Suure-Jaani Johannese kogudus
Issand, kõik mu igatsus on Sinu ees ja mu ohkamine pole peidetud Sinu eest. Ps 38:10

Seminarid

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

Peolauad

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.

Kõik katusetööd
Katuste tarvikud
Fassaaditööd

P, 7. oktoober kell 11 Kontsert-jumalateenistus armulauaga: laulab Turu Martini
koguduse koor Soome sõpruskogudusest, külas on koguduse esindus. Ühine lõunasöök ja
kohvilaud kirikus. Tere tulemast kõikidele!
kell 15 perekontsert – musitseerivad perekonnad Kalmus ja Florea.
kell 18 orelimuusika pooltund.
P, 14. oktoober kell 14 LÕIKUSTÄNUPÜHA armulauaga jumalateenistus, kohvilaud.
kell 18 hooaja viimane orelimuusika pooltund.
P, 21. oktoober kell 14 armulauaga jumalateenistus.
P, 28. oktoober kell 14 REFORMATSIOONIPÜHA armulauaga jumalateenistus.
Kiriku orelirõdul on näitused: Jaanus Siimu fotod „Suure-Jaani Muusikafestival tagasivaates“ ja Mall Vesilo – Merike Saaremetsa tekstiilid Suure-Jaani kinda-kirjadest.
Koguduse hooldajaõpetaja on Hedi Vilumaa: 5348 5573, hedi.vilumaa@eelk.ee. Koguduse juhatuse
esimees on Jüri Mikkor. Veebiinfo: www.facebook.ee/EELK-Suure-Jaani-kogudus
EELK Suure-Jaani kogudus, J. Köleri 1, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71503 Viljandimaa

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku

Asume Kõidamal
Kontakt: Kalev
telefon 523 9493

Pilistvere Andrease kogudus

13. oktoober, laupäev kell 11 Kirikuküla talgud, talgusupp kell 14.
14. oktoober, pühapäev kell 13 lõikustänupüha jumalateenistus. Leerikooli algus.
2. november, reede kell 18 hingedepäeva õhtu. Vaatame Vello Salo eluloofilmi
„Igapäevaelu müstika“. Kohal on filmitegija Jaan Tootsen. Ühine kohvilaud.

e-post:
info@ksgmetallic.ee

Vihi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa 71411 ӏ +372 521 2148 ӏ info@vanaoue.ee ӏ www.vanaoue.ee

OSTAME METSAMAAD

MESINDUSE ABC-KURSUSED

Eesti parimad hinnad. Võib olla ka kaasomand.
Tel 5382 3482

Viljandis algavad novembris.

Kursused on tasulised.
Täpsem info www.alustamealgusest.ee
Telefon 502 9006 Marianne

Kaire Vilgats ja Showstoppers alustavad
vaatemängulise kabaree-etendusega
„TEID KUTSUB KABAREE!“
juba kolmandat hooaega

17. oktoobril 2018 kell 20
Suure-Jaani kooli saalis.

Lavastaja-koreograaf: Kristin Pukka
Etendus kahes osas
Elu on kabaree!
Kergemeelne, kuid mitte kõlvatu.
Paheline, kuid mitte kuri.
Üleannetu, kuid mitte labane.
Võtke sõõmuke šampanjat, laske end vabaks ja
kõige muu eest hoolitsevad kabareediiva KAIRE
VILGATS ja Showstoppersi imelised tantsijad!
Kõlavad laulud muusikalidest „Chicago”, „Cabaret”
ja „Burlesque”, kaasaegsed ja klassikalised pop-hitid
eesti ja inglise keeles ning loomulikult ka kuulus
kankaan!
Etenduses on kasutusel üle 100 glamuurse ja
suurejoonelise kostüümi!
Piletid saadaval Suure-Jaani kultuurimajas.
Info tel 5665 8453.

TULE LUGUSID
RÄÄKIMA!
Kõo raamatukogus
teisipäeval, 6. novembril
kell 17
jutuvestja PIRET PÄÄR

„ET RADA EI
ROHTUKS”.
Piret Päär on Rahvakultuuri Keskuse suulise pärandi
peaspetsialist, koolitaja, jutuvestja, Jutukooli ja MTÜ
Jutumaja eestvedaja. Juba 30 aastat oma elust on ta
pühendanud lugude jutustamise teemale. Ja muidugi
rahvajuttude jutustamisele.
2017. aasta suvel rändasid jutuvestja Piret Päär ja
fotograaf Maarja Urb Eestimaal ringi ning kogusid
mälestusi 20. sajandi jutuvestmise traditsiooni kohta.
Näitusele on välja nopitud vaid mõned mälestuste
killukesed, mis ehk aitavad juhatada vaataja ja lugeja
tema oma mälumaastikule. Tore, kui sellest äratundmisest sünniks mõnus jutustamine lähedaste seltsis
või tekiks soov külastada oma suguvõsa vanasid,
kinkida neile natuke aega ja kuulata lugusid. Lugu
ootab rääkijat, rada kõndijat, siis pole kadumiserohtumise ohtu.
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Õnnitleme oktoobrikuu sünnipäevalapsi!

Õnnitleme
lapse sünni
puhul!
Teele ja Martin Mõistlikul Loopre külast sündis
tütar GEILY
Kadri ja Meelis Kährikul Suure-Jaani linnast
sündis poeg INDREK
Anni ja Tarvo Kesküllal Nuutre külast sündis
poeg ROBIN LUKAS
Kadi Kahilal ja Raido Loogusel Sürgavere külast
sündis tütar LISANDRA Loogus

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

glasaken.ee

HANS SAVISIK
VILMA MÜLLER
HERMILDE KIRSIMÄE
LEHTE KIVIRAND
LEILI SOOSAAR
ROSALIE NÕMMIKSAAR
HILDA LUIK
ILSE SOOSAAR
LINDA ÄRM
ASTA ROHTLA
ASTA VÄLIS
DOLLY TREIMANN
VAMBOLA ARGE
ELLI SOOTS
VAIKE LUHT
LEIDA AASMA
OLGA FILOSOFOVA
MAIE ELBING
ENDEL AINSALU
AINO KALJULA
ANITA-ALIDE SELG
SALME RAUDMETS
ÕIE PIIR
PRASKOVJA BALUTA
VILLEM SEPP
HELIN-LIIDIA VALK
VESTA KÜBARSEPP
LEILI VÕRK
SAIME ARR
ELVI MIIL
SALME VONK

21.10.1921
20.10.1922
04.10.1924
04.10.1924
07.10.1927
24.10.1927
24.10.1927
27.10.1928
30.10.1929
19.10.1930
21.10.1930
23.10.1930
03.10.1931
13.10.1931
21.10.1931
29.10.1931
07.10.1932
09.10.1932
22.10.1932
03.10.1933
10.10.1933
15.10.1933
08.10.1934
12.10.1934
18.10.1934
22.10.1934
30.10.1934
09.10.1935
11.10.1935
17.10.1935
26.10.1935

97
96
94
94
91
91
91
90
89
88
88
88
87
87
87
87
86
86
86
85
85
85
84
84
84
84
84
83
83
83
83

SULEV ANDRES
VILLU KONKS
ILDA ROOSI
JAAN LEEMETS
ENNO KÜBARSEPP
LEMBIT TAPVER
ALLI VARJUND
LEMBIT ANT
URVE VIIES
ELVIIRA GROSBERG
AINO MÄNNIK
MARTA SOOLO
MALVE PROSSO
VEERA KIVI
MAIMU HAKKAJA
VALLI VESKI
VELLO SANDER
VASSILI ŠARŠOV
ASTA TÕNNE
VIIVI MÄE
HEINO KAKKO
MARTIN SAARITS
MART KIMMEL
AHTO OSS
ALEKSANDER JÜRGEN
HELDUR UUS
ANNE KRIISA
MADE LEEMETS
PEETER REIMAL

29.10.1935
05.10.1936
10.10.1936
18.10.1936
04.10.1937
06.10.1937
10.10.1937
15.10.1937
30.10.1937
01.10.1938
02.10.1938
15.10.1938
20.10.1938
21.10.1938
10.10.1943
18.10.1943
19.10.1943
23.10.1943
26.10.1943
30.10.1943
11.10.1948
29.10.1948
01.10.1953
08.10.1953
17.10.1953
19.10.1953
19.10.1953
20.10.1953
21.10.1953

83
82
82
82
81
81
81
81
81
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
70
70
65
65
65
65
65
65
65

TÄNUAVALDUSED
Täname Põhja-Sakala vallavalitsust ja vallavolikogu korrastatud ja pinnatud Tamme tänava
eest Suure-Jaanis.
Tefire Tootmine OÜ
GENOKE Trading OÜ
Kraner Investments OÜ
Tefire Group OÜ

Taevere külarahvas tänab

Põhja-Sakala vallavolikogu, vallavalitsust ja
Sakala Teed OÜ-d Taevere tee korrastamise ja
tolmuvabaks muutmise eest.

TEADE

Mälestame
LAINE LAANVEE

ELVI KLEMM

22.12.1933 – 09.08.2018

URVE NUGIS

28.12.1960 – 03.09.2018

HELMI VAIGO

03.11.1933 – 04.09.2018

ALVINE KIVI

25.04.1925 – 05.09.2018

REIN SUKK

23.11.1952 – 07.09.2018

LINDA HOLTSMEIER
16.01.1925 – 12.09.2018

LEOLE
Jaanuar 2018, nr 1 (214)

06.01.1942 – 14.09.2018

IMBI LEER

07.11.1965 – 14.09.2018

MATI ESSMANN

13.03.1949 – 16.09.2018

ÕHK-ÕHK ja

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku
enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade
müümiseks.
Viljandi maakond Põhja-Sakala vald Vastemõisa küla
Posti (75801:001:0565; 0,89 ha; (M))
alghind 2850 eurot, tagatisraha 280 eurot.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.10.2018.
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt
aadressiga www.maaamet.ee.

ÕHK-VESI SOOJUSPUMPADE
MÜÜK, PAIGALDUS,
HOOLDUS ning REMONT
heiki@antennikeskus.ee
Telefon 5347 2277
www.antennikeskus.ee

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

ILME HOMMIK

16.08.1941 – 21.09.2018

DEA SIHVER

03.03.1966 – 22.09.2018

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

JAAN KASEPUU

Ostan vanu kuni 1945. a postkaarte ja fotosid. Sobivad ka

01.08.1941 – 22.09.2018

kasutatud. Hind kuni 10 €/tk. Tel 5590 6683.

JAAN KEES

Pakkuda Suure-Jaanis: lehtede riisumist; surnuaias hauaplatsi
korrastamist, hauakivide pesu, nime või tausta värskendamist.
Küsimuste või huvi korral helista 508 4206.

22.08.1951 – 26.09.2018

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

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

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

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

