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ovember – sügis, udud, iga päevaga pikenev pimedus, hingede aeg. Oleme jälle talveajas ja õhtul
loojub päike varakult. Nii nagu eelmisel ja üle-eelmisel
aastalgi, tõi oktoobri viimane nädal meie kanti esimese
lume. Kes rõõmustas valge maa üle, kes kirus lumelopaste teede viletsaid sõidutingimusi või lume raskuse
all murdunud puuoksi, katkenud juhtmeid ja elektrita
olemist. Mõnel pool tuli päevavalguse ja küünaldega
läbi ajada mitu päeva. Vaheajalt naasnud õpilastel jagus
hulgaks ajaks muljetada, kui kaua kellelgi elektrita tuli
olla ja kuidas hakkama saadi.
Pime, tuuline ja külm aeg paneb igatsema mõnusat olemist kuskil soojas. Kes ei tahaks istuda mõne veekeskuse
mullivannis või hullata liutorudes? Pärnus, Haapsalus,
Rakveres, Tartus, Abjas? Kus Viljandimaa inimesed kõige
rohkem käivad? Suure-Jaani kandi rahval on peagi võimalus veemõnusid nautida, ilma et peaks pika autosõidu
ette võtma. Lepingu järgi valmib novembri viimasel
päeval Suure-Jaani Tervisekoda. Ehitajate asemel peaksid
seejärel hoones askeldama hakkama koja töötajad, et veel
sel aastal tervisekoda avada ja Suure-Jaani, Põhja-Sakala
valla ning kogu Viljandimaa
rahvale veekeskuse mõnusid
pakkuda. Veel pisut ootamist
ja saabki tervisekojast nii rohtu
kaamose vastu kui muid terviseteenuseid.
Kauneid mõtteid kõigi hingedeaega!
LEILI KUUSK
avalike suhete spetsialist

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

FOTOD: Leili Kuusk

Suure-Jaani kultuurimaja käsitööring tähistas oma 55. sünnipäeva. Avati
ka näitus, mis jääb Suure-Jaani raamatukogus avatuks kuni 17. novembrini.
FOTOD: Leili Kuusk

Esimeses reas (vasakult) Carmen Salumäe, Tiiu Nõmm, Andres Oja, teises reas Kaja Saar,
Helen Rajamäe, Külli Tirmaste, Aurelika Reimann, kolmandas reas Kuuno Tiitus, Raivo
Roosi ja Marko Reimann.
FOTO: Leili Kuusk

Hariduspreemiad 2018
Põhja-Sakala vallavanema
õpetajate päeva vastuvõtul
Suure-Jaani koolis anti üle
valla hariduspreemiad.
Hariduse aastapreemia
2018 – Lahmuse kooli töötajad Kaja Saar, Raivo Roosi,
Kuuno Tiitus, Helen Rajamäe, Aurelika Reimann, Külli
Tirmaste ja Marko Reimann.
2018. aasta üldhariduse
õpetaja – Olustvere põhikooli
õpetaja Carmen Salumäe.
2018. aasta alushariduse
õpetaja – Kõidama lasteaia
Traksik õpetaja Urve Helbma.
2018. aasta huviharidustöötaja – Suure-Jaani kooli
näiteringi juhendaja Andres
Oja.
2018. aasta haridusjuht
– Olustvere lasteaia Piilu
endine direktor Saima Kink.
Aastate õpetaja – Võhma
kooli endine pikaaegne direktor ja õpetaja Tiiu Nõmm.
Hariduse aastapreemia
2018 – Lahmuse kooli töötajad Kaja Saar, Raivo Roosi,
Kuuno Tiitus, Helen Rajamäe, Aurelika Reimann,
Külli Tirmaste ja Marko
Reimann.
Need õpetajad ja koolitöötajad panustasid ettevõtmisesse, mille tulemusel
valmis kingitus. Kingituse
valmistamisel kasutati kõiki
tehnikaid, mida Lahmuse
koolis harrastatakse: kangakudumist, klaasi-, metalli- ja
puutööd. Kaasati kõiki kooli
õpilasi ja töötajaid – igaüks
sai kingitusse vähemalt oma
triibu kududa. Kingi saajaks

on Põhja-Sakala vald ja kingitus anti üle Eesti Vabariigi
100. sünnipäevaks. Praegu
saab vaipa imetleda SuureJaanis, Põhja-Sakala vallavolikogu saalis.
2018. aasta üldhariduse
õpetaja – Olustvere põhikooli õpetaja Carmen Salumäe.
Carmen seab alati väga
selged eesmärgid. Õppe kavandamisesse kaasab ta õpilasi, lapsevanemaid ja kolleege. Oskab lõimida teemasid ja õppeaineid ning teeb
vajadusel oma plaanidesse
muudatusi. Töötab palju ka
hariduslike erivajadustega
õpilastega, koostades neile
lihtsustatud õppekavasid.
Esitajad kirjutasid, et eelmisel õppeaastal toimus
Carmeni organiseerimisel
mitmeid õppekäike ja tehti
mitu näitust: „Soome 100”,
„Vana aja asjad”, „Mobiiltelefonid läbi aastate”. Uuriti
ja toideti linde ning tegeleti
potipõllumajandusega ja
kasvatati emadepäevaks lilli.
Kohvikus õpiti lauakombeid
ja joonistati võidu joonistusvõistlusel „Salapärane mets”.
2018. aasta alushariduse
õpetaja – Kõidama lasteaia
Traksik õpetaja Urve Helbma.
Urve töötab lasteaias juba
34 aastat. Oma tööd teeb ta
südame ja suure pühendumusega. Kolleegid ütlevad,
et ta valdab suurepäraselt
metoodikat ning jagab seda
ka teistele. Tal on alati uusi
mõtteid ning oskus teha
teadmiste omandamine põnevaks. Ta armastab lapsi ja

lapsed armastavad teda. Nad
ootavad, millal ta tööle tuleb,
et talle siis sülle pugeda ja
tähtsaid asju südamelt ära
rääkida. Urve hoiab au sees
ja õpetab lastele väärtushinnanguid nagu viisakus, headus, ausus ning austus. Seda
tehes on ta ise suurepärane
eeskuju. Igal aastal valmib
lasteaias näidend või kava,
kus ta alati kaasa lööb.
2018. aasta huviharidustöötaja – Suure-Jaani kooli
näiteringi juhendaja Andres
Oja.
Andres on loonud ja lavastanud õpilastega maailmakirjanduse klassikat kaasaegselt ja kaasahaaravalt.
Paari aastaga on ta viinud
oma õpilased kooliteatrite vabariikliku koorekihi
hulka. Tema juhendamisel
tegutsev õpilaste näitetrupp
on noppinud eripreemiaid
ja laureaaditiitleid nii maakondlikel kui vabariiklikel
konkurssidel. Märtsis 2018
omistas Saaremaa kooliteatrite festivali auväärne žürii
trupile eripreemia maailmakirjanduse klassika omanäolise tõlgenduse eest. Andrese loodud ja lavastatud
„Kondase ootamine” rikastas
Suure-Jaani hariduselu 330.
aastapäeva tähistamist, võimaldades kaasahaaravalt
tagasi vaadata piirkonna
suurkujude elule ja saatusele.
2018. aasta haridusjuht
– Olustvere lasteaia Piilu
endine direktor Saima Kink.
Saima on olnud nii traditsioonide hoidja kui uuendusmeelne juht. Ta on suut-

nud pikka aega hästitoimivat
kollektiivi koos hoida. Ta on
väga hea organiseerija ja planeerija. Oma ettevõtmistes on
ta väga loominguline, otsides
pidevalt uusi ideid. Realistliku ning kaalutleva ellusuhtumisega inimesena tähendab
iga hetk tema jaoks võimalust
luua või leida uusi praktilisi
lahendusi. Aastatepikkuse
töökogemuse tulemuseks on
iga valdkonna mõistmine.
Saima oskab aidata nutusel
lapsel leida üles rõõmu, ta
suudab vajadusel asendada
iga töötajat. Teda on nähtud
katusele ronimas, liiva- või
mullakoormat laiali ajamas,
veetorustiku leket peatamas,
suurt potitäit maitsvat suppi
keetmas, meeletus koguses
punaseid sõstraid korjamas,
öösel vaatama tulemas, miks
signalisatsioon on tööle hakanud. Ta on kuulanud ja
lohutanud, seistes kindla
müürina oma inimeste eest.
Ta on suutnud kindlameelselt
vastu võtta ka ebapopulaarseid otsuseid. Saima juhitud
asutuses on olnud väga hea
töötada, sest ta on selgelt ja
ausalt välja öelnud, mida ta
kelleltki ootab.
Möödunud suvest on Saimal uued väljakutsed, mida
vaba pensionipõli pakub.
Aastate õpetaja – Võhma
kooli endine pikaaegne direktor ja õpetaja Tiiu Nõmm.
Tiiu on olnud aktiivne
õpetaja ning osalenud maakondlike aineühenduste töös
ja eestvedamises. Tema ideaaliks on kool, mis väärtustab
hariduse kvaliteeti ning on
organisatsioonina ühtehoidev
ja väärikas hariduse edendaja
nii piirkonnas kui ka laiemalt.
Tema tugevuseks on tema
laiahaardelisus, orienteerumine haridusmaastikul ning
sihikindel tegevus kooli arendamisel. Tiiu on näidanud üles
initsiatiivi nii õppetegevuse
kavandamisel kui ka õppetingimuste kaasajastamisel. Tema
koolijuhiks oldud aastate jooksul lähtuti õppe korraldamisel
nii õpilaste vajadustest kui ka
uuenduslikest ideedest: võeti
kasutusele tsükliõpe, täiendati
õppekava mitme koolile ainuomase õppeaine lisamisega,
osaleti aktiivselt ainealastel
maakondlikel ja vabariiklikel konkurssidel, tehti koostööd rahvusvahelisel tasandil.
Õppetingimuste kaasajastamisel lähtus Tiiu alati piirkonna
vajadustest ning võimalusest:
tema eestvedamisel valmis
koolimajale juurdeehitus, kus
anti haridust kuni 480 õpilasele.
Õnnitleme kõiki tunnustuse pälvinuid!
LEILI KUUSK
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Põhja-Sakala Vallavalitsuses
02.10.2018

Otsustati kontrollida Suure-Jaani Vallavalitsuse ja tervisekoja ehitaja AS-i Eviko vahel 08.06.2018 sõlmitud töövõtulepingu teksti ja ette valmistada korralduse eelnõu järgmisele
istungile;
kinnitada valla eelarvest noorte sporditegevuse toetuse
taotlemise ja aruandluse vormid;
kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti
„Pääsukese talu juurdepääsutee ehitus” aruanne koos täitmise
eelarvega summas 5553,60 eurot;
kooskõlastada puurkaevu rajamise asukoht Taevere küla,
Sarapiku;
määrata 2017. a hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti „Võlli küla Kingu talu veesüsteemide ehitus”
lõppkuupäevaks 01.05.2019 ja projekti aruande esitamise
tähtpäevaks 01.06.2019;
maksta MTÜ-le Võhma Vaba Aja Selts välja 900 eurot
käsitöötoa õpi- ja töötubade korraldamiseks, vahendite
soetamiseks ning MTÜ poolt korraldatavate ühistegevuste
kulude katteks;
muuta valla 2019. aasta eelarve eelnõu koostamise ajakava
ning kinnitada see järgmisel kujul:
2018. a 42. nädal kontrollnumbrite arutelu vallavalitsuse
istungil
22.10.2018 saadetakse kontrollnumbrid allasutustele ja
osakondadele
01.11.2018 teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute taotlused
toetuste saamiseks
2018. a 46. nädal alaeelarved vallavalitsusse tagasi
2018. a 48. nädal eelarve eelnõu arutelu vallavalitsuse
istungil
01.12.2018 eelnõu esitamine volikogule
detsember 2018 eelarve eelnõu arutelu volikogu eelarve- ja
majanduskomisjonis
tegeleda Kõo piirkonda uue murutraktori soetamise teemaga;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart ühele
isikule;
maksta valla eelarvest ööpäevaringsel üldhooldusteenusel
viibiva isiku hoolduskulude puudujääv osa igakuuliselt
hoolekandeteenuse osutaja esitatud arve alusel;
osutada koduteenust ühele isikule;
eraldada ühele isikule sotsiaalelamispinnana korter;
tasuda tegevusalalt 10402 Perekondade ja laste kaitse ASile Suure-Jaani Haldus puudega isiku võlgnevus summas
250,78 eurot;
sõlmida õigusteenuse kliendileping Advokaadibüroo
PricewaterhouseCoopers Legal OÜ-ga, saamaks õiguslikku
hinnangut Suure-Jaani tööstusala õigusaktide kohta.

03.10.2018

Otsustati muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 18.09.2018
korralduse nr 645 „Hariduspreemiate määramine“ punkti 1
ja sõnastada see järgmiselt:
„1. Määrata Põhja-Sakala valla 2018. aasta hariduspreemiad
järgmiselt:
1.1 hariduse aastapreemia tiitel ja preemia 200 € neto Lahmuse Kooli töötajad Kaja Saar, Raivo Roosi, Kuuno Tiitus,
Helen Rajamäe, Aurelika Reimann, Külli Tirmaste ja Marko
Reimann;
1.2 aasta alus- ja üldhariduse õpetaja tiitel ja preemia 200 €
neto – Urve Helbma;
1.3 aasta alus- ja üldhariduse õpetaja tiitel ja preemia 200 €
neto – Carmen Salumäe;
1.4 aasta huviharidustöötaja tiitel ja preemia 200 € neto –
Andres Oja;
1.5 aasta haridusjuhi tiitel ja preemia 200 € neto – Saima Kink;
1.6 aastate õpetaja tiitel ja preemia 500 € neto – Tiiu Nõmm.“;
pikendada AS Eviko ja Suure-Jaani Vallavalitsuse vahel
08.06.2017 sõlmitud ehituse töövõtulepingu objektiks oleva
töö (Suure-Jaani tervise- ja külastuskeskuse Pärnu tn 4 ehitustööd) üleandmise tähtaega kuni 30.11.2018.

09.10.2018

Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada ehitusteatis Venevere külas Venevere kooli kinnistul
asuva endise Venevere koolihoone elamuks ümberehitamiseks ning ehitusload Uia külas Kalda kinnistule puurkaevu
rajamiseks, Kõidama külas Olustvere tee 5 kinnistul asuva
kontorihoone ja Olustvere tee 3 kinnistul asuva elamu lammutamiseks;
jätta algatamata detailplaneeringu koostamine Suure-Jaani
linnas Ilvese kinnistule hoone püstitamiseks ja lubada kinnistule hoone püstitamine projekteerimistingimuste alusel;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada kasutusluba Jälevere külas Turpsi-Tirmani kinnistule püstitatud
kuur-töökoja kasutusele võtmiseks ning ehitusluba Võhma
linnas Kirsi 1 kinnistule tootmishoone püstitamiseks;
sõlmida leping koolitranspordi korraldamiseks;
kinnitada Suure-Jaani Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseis:
lastevanemate esindajad: Helen Akenpärg, Reiko Sülla, Kermo Toobal, Indrek Ojaste; Agnes Papp – lasteaiaõpetajate
esindaja; Aires Põder – lasteasutuse pidaja esindaja;
kinnitada Võhma Lasteaia Mänguveski hoolekogu koosseis:
lastevanemate esindajad: Kaija Vill, Kaili Helü, Mare Õuna-

puu, Getter Roosna; Ülle Helü – lasteaiaõpetajate esindaja;
Anneli Siimussaar – lasteasutuse pidaja esindaja;
lükata edasi hajaasustuse programmi projekti aruande
heakskiitmine Tepsi;
kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saajate aruanded koos täitmise eelarvega: projekt „Tedreniidu sissesõidutee rekonstrueerimine” summas 2659,20 eurot ja projekt
„Miku talu puurkaev ja veesüsteemid” summas 8124 eurot;
anda nõusolek vee erikasutusloa taotlemiseks TõnissoniLauri talule Metskülas asuvast puurkaevust ja Vingi Suurtalu OÜ-le Jaska külas asuvast puurkaevust põhjaveevõtuks
rohkem kui 5 m3 ööpäevas;
anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks ühele jäätmevaldajale;
korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „PõhjaSakala valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju
strateegiline hindamine“; moodustada riigihanke komisjon
koosseisus: Kalevi Kaur – majandus- ja rahandusosakonna
juhataja; Tiiu Umal – arendus- ja hankespetsialist; Kaja Notta
– planeeringuspetsialist;
esitada notarile avaldus surnud isiku vara suhtes pärimismenetluse algatamiseks;
osutada koduteenust ühele isikule;
lõpetada tagasiulatuvalt alates 01.10.2018 koduteenuse
osutamine ühele isikule;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart ühele
isikule;
esitada Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajale avaldus nõusoleku saamiseks pärandist loobumiseks eestkostetava nimel;
eraldada ja maksta välja MTÜ-le Kildu Külade Ühendus
Kohaliku omaalgatuse programmi projekti „Vastemõisa
kandi tegemised: 3” kaasﬁnantseering 185 eurot;
esitada kodanikupäeva aumärgi kandidaadiks Arnold
Pastak;
kuulutada välja avalik konkurss Suure-Jaani Kultuurimaja
ja Sürgavere Kultuurimaja direktori vabanevale ametikohale;
vaadata üle juristi ametijuhend ja kuulutada välja avalik
konkurss juristi vabale ametikohale;
lükata valitsuse korralise istungi aja muutmise otsustamine
edasi.

12.10.2018

Otsustati riigihankel „Suure-Jaani tervisekoja mööbli valmistamine ja paigaldamine“ (viitenumber 201179): tunnistada
edukaks pakkumuseks Aasoja Projekt AS pakkumus summas
49 035 eurot, millele lisandub käibemaks, kui majanduslikult
soodsaim pakkumus, mis on madalaima hinnaga, ja sõlmida
Aasoja Projekt AS-ga hankeleping;
suunata volikogule kehtestamiseks Põhja-Sakala valla
jäätmekava eelnõu ning I lugemisele eelnõud: Põhja-Sakala
valla jäätmehoolduseeskiri, Põhja-Sakala valla aleviku-,
küla- ja linnavanema statuut, Põhja-Sakala vallas avaliku
ürituse korraldamise ja pidamise nõuded, Põhja-Sakala valla
tunnustamiste kord.

16.10.2018

Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada kasutusluba Ängi külas Tepsi ja Väljaotsa-Mähkküla tee
T3 kinnistutele püstitatud kanalisatsioonisüsteemi kasutusele
võtmiseks;
kooskõlastada alates 01.01.2019 valla munitsipaallasteaedade abipersonali põhipuhkuste pikendamine 7 kalendripäeva
võrra, so 35 kalendripäevani ja jätta kooskõlastamata valla
munitsipaallasteaedade õpetajate põhipuhkuste pikendamine
14 kalendripäeva võrra, so 56 kalendripäevani;
kinnitada Kõidama Lasteaia Traksik hoolekogu koosseis:
lastevanemate esindajad: Liisa Olesk, Katrin Peedo, Marlen
Silm; Eha Kukk – lasteaiaõpetajate esindaja; Aires Põder –
lasteasutuse pidaja esindaja;
kinnitada Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoolekogu koosseis:
lastevanemate esindajad: Helen Akenpärg, Reiko Sülla, Kermo Toobal, Indrek Ojaste; Agnes Papp – lasteaiaõpetajate
esindaja; Aires Põder – lasteasutuse pidaja esindaja;
kinnitada Kirivere Kooli lasteaia Tähekild hoolekogu koosseis: lastevanemate esindajad: Silvi Annus, Jane Nirgi, Tõnis
Riisk; lasteaiaõpetajate esindajad: Aili Miller, Käthlin Evert,
Ene Seil; Aino Rebane – lasteasutuse pidaja esindaja;
kinnitada Olustvere Lasteaia Piilu hoolekogu koosseis:
lastevanemate esindajad: Ats Tarto, Helena Kapp, Annika
Karu, Anneli Silm, Keiu Saar; Tiina Alles – lasteaiaõpetajate
esindaja; Aires Põder – lasteasutuse pidaja esindaja;
eraldada perioodil 01.10.–31.12.2018 noorte sporditegevuseks toetust: MTÜ-le Spordiklubi Suure-Jaani United 2628
eurot 73 lapse eest ja MTÜ-le Spordiklubi Tääksi 1728 eurot
48 lapse eest;
jätta praegu Sürgavere Kultuurimaja direktori ametikohale
konkurss välja kuulutamata ja arutada teemat veel;
anda välja vallavalitsuse tänukirjad seoses Olustvere Põhikooli 25. aastapäevaga: 1) Liivi Lindemann – pikaajalise
tasakaaluka koolijuhtimise eest; 2) Heli Alliksaar – pikaajalise
panustamise ja meisterliku õpetajatöö eest; 3) Annika Kala –
pikaajalise eeskujuliku ja põhjaliku õpetajatöö ning harivate
sündmuste korraldamise eest; 4) Agnes Kurg – pikaajalise
pühendunud loomingulise tegevuse, rahvuslikkuse hoidmise
ja eriilmeliste sündmuste korraldamise eest; 5) Margot Kõks

– pikaajalise panustamise ja koolimaja puhta ning korras
hoidmise eest; 6) Esta Laos – pikaajalise hariduse edendamise ja pedagoogilise ande eest; 7) Maret Mölder – pikaajalise
südamega tehtud töö ja lojaalsuse eest; 8) Hele Saareoks –
pikaajalise sporditöö edendamise ja osavõtlikkuse eest; 9)
Kalev Saarva – pühendumise eest pillimängu õpetamisel;
10) Carmen Salumäe – pikaajalise põhiväärtuste kandmise
ja mitmekülgse õpetajatöö eest; 11) Jüri Sulg – IT-valdkonna
arendamise eest; 12) Piret Tõnisson-Särk – pikaajalise loomingulise professionaalsuse ja kunstimeele arendamise eest; 13)
Piret Hirv – sihikindla ja kohusetundliku töö eest; 14) Marjel
Einulo – uuenduslike mõtete, otsusekindla tegutsemise ja
positiivsuse eest; 15) Andrus Liigus – professionaalse ja meisterliku õpetajatöö eest; 16) Kaupo Lindemann – abivalmiduse
ja hea energia kandmise eest;
kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saajate aruanded koos täitmise eelarvega: projekt „Põhjaka küla Liiva talu
juurdepääsutee rajamine” summas 4464 eurot ja projekt „Ängi
küla Tepsi talu septik imbsüsteemiga” summas 2883,60 eurot;
kooskõlastada puurkaevu rajamise asukoht Tällevere küla,
Kivistiku;
anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks ühele jäätmevaldajale;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart ühele
isikule;
maksta ühekordset toetust kümnele isikule kogusummas
740 eurot; võimaldada õppeaasta lõpuni pikapäevatoit Kõpu
põhikooli viiele õpilasele;
eraldada ja maksta välja tegevusalalt „Seltsitegevus“ MTÜ-le
Tipu Looduskool KOP-i projekti „Tipu küla VIII kokkutulek
ja aastaseminar Soomaa rahvuspark 25” kaasﬁnantseering
190 eurot;
maksta tegevusrealt „Sporditegevus“: Tiiu Umalale
29.–30.09.2018 Jyväskylas toimunud Homenokka võrkpallivõistluste osalustasu kompenseerimiseks 240 eurot ja Merilyn
Sarikale toetust võistlusratta hooldustööde kulude katteks
90 eurot;
korraldada riigihange „Autobussi kasutusrent“; moodustada hankemenetluseks komisjon: Kalevi Kaur – majandus- ja rahandusosakonna juhataja; Tiiu Umal – arendus- ja
hankespetsialist; Tarmo Riisk – vallavalitsuse piirkonnajuht
Kõos ja Võhmas;
kinnitada Suure-Jaani Tervisekoja struktuur ja töötajate
koosseis: juhataja – 1 ametikoht, tehnosüsteemide hooldusspetsialist – 1, instruktor – 2, treener – 1, puhastusteenindaja
– 4, teenindaja – 6, registraator – 1, IT-spetsialist – 0,5.
täiendada revisjonikomisjoni aktile vastuskirja eelnõud Mati
Adamsoni täiendustega ja saata kiri revisjonikomisjonile;
määrata katastriüksuste jagamisel moodustatud uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: (1) Uia külas
Supsi-Matsi jagamisel: Supsi-Matsi, 100% maatulundusmaa
ja Matsipõllu, 100% maatulundusmaa; (2) Supsi külas PassiSepa jagamisel: Passi-Sepa, 100% elamumaa ja Passimetsa,
100% maatulundusmaa; (3) Reegoldi külas Müüri jagamisel:
Müürimetsa, 100% maatulundusmaa ja Müüripõllu, 100%
maatulundusmaa;
sõlmida vallale kuuluva Suure-Jaani – Ängi tee osa (63 m2
maakaabelliini ja liitumiskilp) suhtes isikliku kasutusõiguse
leping Elektrilevi OÜ kasuks.

23.10.2018

Otsustati kinnitada Vastemõisa lasteaia Päevalill sisehindamise aruanne;
sõlmida valla laste huvihariduse kulude osaliseks hüvitamiseks lepingud Maerobic OÜ-ga, Face Moe- ja tantsukooliga
ning tenniseklubiga Fellin;
kinnitada Suure-Jaani raamatukogu Sürgavere struktuuriüksuse uued lahtiolekuajad: E, T, N 9.30–17; K 9.30–19; R 9.30–15;
tunnistada kehtetuks Põhja-Sakala Vallavalitsuse 16.10.2018
korraldus nr 703 „Suure-Jaani Lasteaia Sipsik hoolekogu
koosseisu kinnitamine“;
saata Vahur Vingisaarele vastuskiri taotlusele Suure-Jaani
koolis järelevalvemenetluse algatamiseks;
koostada koheselt hariduse arengukava eelnõu koostamise
ajakava ning moodustada komisjon järgmisel istungil;
anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo
tingimuste muutmiseks kahele jäätmevaldajale;
muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 29.08.2018 korralduse nr
559 „Hajaasustuse programmi taotluse rahuldamine“ punkti
1.4 ja sõnastada uuel kujul;
lisada riigihanke ,,Põhja-Sakala valla talihooldustööd“
hankedokumentidesse riigihanke piirkonnad ja seejärel võtta
vastu korraldus;
esitada kandidaadid konkursile „Viljandimaa Ettevõtlus
2018“: Aasta ettevõte 2018 – Mangeni PM OÜ; Aasta toode/
teenus 2018 – Prenton OÜ; Maaelu edendaja 2018 – Combimill
OÜ; Särav startija 2018 – biometaanitehas Koksveres;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart kolmele
isikule;
lükata edasi SK Kirm taotluse Leaderi projekti omaﬁnantseeringu katmiseks reservfondist otsustamine;
täpsustada hinnapakkumist Kõpu apteegi ruumidesse
õhksoojuspumba paigaldamiseks ning otsustada järgmisel
istungil;
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Vallas alustab tööd noortegarantii tugisüsteem

Valdade sõpruskohtumine Hônes
4.–7. oktoobril toimus
Itaalia linnas Hône järjekordne valdade sõpruskohtumine. Kohtumisest
võtsid osa viis omavalitsust: Põhja-Sakala (Eesti),
Hône (Itaalia), Fladungen
(Saksamaa), Nassenfels
(Saksamaa) ja Nora (Rootsi). Meie delegatsiooni
kuulusid viis Kirivere
kooli õpilast (Ly Luik,
Ave Nael, Indrek ja Raiko
Sakias, Janeli Ervin) ning
viis täiskasvanut (Kristi
Laane, Veronika Ling,
Evelyn Härm, Silvi Annus
ja Heilika Ressar).
Seekordse kohtumise
teemaks oli I maailmasõda, sõjajärgse Versailles’
rahulepingu tingimused
ning nimetatud lepingu
mõjud tänasele Euroopale. Arutelu põhifookus
oli suunatud tänastele
kriisidele – Brexit, demokraatia kriis Euroopas,
põgenikud, parempoolsete erakondade populaarsuse tõus. Selle üle,
kuidas ja mida Versailles’
rahulepingu sõlmimisel
tehtud vigadest õppida
ja kuidas Euroopa kriisid
meid mõjutavad, arutlesid
kõik kohtumisel osalenud,
ka noored.
Aruteludest vabal ajal
oli meil suurepärane võimalus tutvuda Hône vanalinnaga, jalutada Alpides, maitsta traditsiooni-

Kirivere õpilased Itaalia mägede taustal.

lisi itaalia toite, külastada
kindlusesse rajatud Alpide muuseumi ning saada
asjatundlike giidide vahendusel ülevaade Hône
ja Itaalia ajaloost. Noortele
korraldati lisaks väljasõit
seiklusparki, mis meeldis
pea kõikidele noortele
vaba aja tegevustest kõige
rohkem.
Välisreis tuletas noortele meelde inglise ja ka
teiste võõrkeelte õppimise vajadust. Omaette
kogemuseks ja õppimise

Põhja-Sakala Vallavalitsuses
arutada hallatavate asutuste lisaraha taotluste ja kontrollnumbrite teemat järgmisel istungil, kuna tabel 2018. a
eelarve eelnõu koostamiseks vajab täiendamist;
eraldada haridustoetuse reservist 119 045 eurot koolide
kulude katteks järgnevalt: Suure-Jaani gümnaasium 7992
€; Olustvere põhikool 12 067 €; Suure-Jaani kool 42 888 €;
Kirivere kool 17 938 €; Kõpu põhikool 9948 €; Võhma kool
18 590 €; Suure-Jaani kool Vastemõisa tegutsemiskoht 4077 €;
Suure-Jaani kool Tääksi tegutsemiskoht 2283 €; Suure-Jaani
kool Sürgavere tegutsemiskoht 3262 €;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
ehitusload: Suure-Jaani linnas Jaama tn 16 kinnistule elamu
püstitamiseks, Serukülas Karbuse kinnistule loomasööda
hoidla püstitamiseks ja Pärakülas Ruusi tee 12 kinnistule
laohoone püstitamiseks ning kasutusload: Lõhavere külas
Taevere tee 16 kinnistule püstitatud kanalisatsioonisüsteemi
kasutusele võtmiseks ja Lemmakõnnu külas Murro kinnistule püstitatud septiku ja imbväljaku kasutusele võtmiseks;
määrata Kirivere ja Arussaare külades Anni katastriüksuse jagamisel moodustatud uutele katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarbed: Kirivere küla, Anni; 100%
maatulundusmaa; Arussaare küla, Annimetsa; 100% maatulundusmaa;
muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 29.08.2018 korraldust nr
562 „Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuste
jagamisel“, muutes korralduse pealkirja, preambulit ja p 1
sissejuhatavat osa.

25.10.2018

Arutati allasutuste taotluste koondtabelis märgitud lisataotlusi personali-, majandamis- ja remondikuludele ning
otsustati lisada Pilistvere kogudusele 5500 eurot;
määrata vallavalitsuse osakondadele ja hallatavatele
asutustele 2019. aasta eelarve eelnõu koostamiseks eelarve
kulude piirsummad;
korraldada riigihange „Põhja-Sakala valla talihooldustööd“; moodustada hankemenetluse läbiviimiseks komisjon:
Kalevi Kaur – majandus- ja rahandusosakonna juhataja; Tiiu
Umal – arendus- ja hankespetsialist; Tarmo Riisk – Kõo ja
Võhma piirkonnajuht;
eraldada reservfondist 1035 eurot Kõpu apteegi ruumidesse õhksoojuspumba paigaldamiseks.

FOTO: Heilika Ressar

kohaks oli loomulikult
ka lennujaamas ja lennukis käitumine ning sealse
turvakontrolli läbimine.
Kasulikuks pidasid õpilased nii suhtlus- ja esinemiskogemuse saamist (nt
võõras keeles enda esitlemine, tänamine jms) kui
ka teiste kultuuride, ajaloo
ja loodusega tutvumist.
Põhja-Sakala valla esindajate reisikulud kaeti
Euroopa Liidu projektist
saadud vahenditest, lisaks
kaeti noorte osalised reisi-

kulud ESF kaasrahastatud
programmist „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse
parandamine”.

SILVIA PEETS
sotsiaalministeerium

Sõpruskohtumisel osalenute nimel
HEILIKA RESSAR

Kirivere kooli direktor

SOTSIAALOSAKONNA TEADE
Sotsiaalosakond on 16. novembril meeskonnakoolitusel ja vastuvõttu ei toimu.
Vajadusel pöörduda piirkondliku teenuskeskuse
spetsialisti poole või vallamajja tel 435 5438.
Palume vabandust tekkida võivate ebamugavuste pärast.

Põhja-Sakala Vallavolikogus
25.10.2018

Põhja-Sakala vald on kasutusele võtnud noortegarantii
tugisüsteemi ning aitab tööturult ja haridusest eemale jäänud
noori tagasi kooli või tööle minemisel.
Üle Eesti toimus noortegarantii tugisüsteemi teine seire
ning 39 kohalikku omavalitsust, sh Põhja-Sakala vallavalitsus, alustavad võimalike abivajavate noortega ühenduse
võtmist. Noortegarantii tugisüsteemi eesmärk on pakkuda tuge 16–26-aastastele noortele, kes soovivad abi ja on
mistahes põhjustel eemale jäänud tööturult või hariduse
omandamisest.
Registrite info põhjal selgus, et seires osalenud kohalikes
omavalitsustes oli 8407 potentsiaalselt abivajavat noort.
Põhja-Sakala valla noorte arv on 129, so 11% valla noortest.
Noorte vajadus toe järele on väga erinev, on neid, kes
soovivad lihtsalt täiendavat informatsiooni edasiõppimise
või töötamise kohta, aga on ka neid, kelle puhul ei saa õppimisest või tööle asumisest üldse rääkidagi, sest esmalt tuleb
lahendada eluaseme, tervise või sotsiaalse võrgustikuga
seotud murekohad.
Vajatakse abi nii seadusandluses orienteerumisel, toetuste taotlemisel kui ka teenustele jõudmisel. Olulised on
nii individuaalne töö noorega ja juhtumikorraldus kui ka
valdkondadeülene koostöö.
Noortegarantii tugisüsteemiga liitumise kohta saab lähemalt lugeda Tööelu portaalist.
Noortegarantii tugisüsteemi arendamise ja testimise projekti kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Kuulati tervisekoja juhataja Karin Leppiku ja vallavanema
Tõnu Aavasalu ülevaadet tervisekoja seadmete hankimisest
ja käivitamisest;
otsustati kehtestada Põhja-Sakala valla jäätmekava aastateks
2018–2023;
kehtestada Põhja-Sakala valla jäätmehoolduseeskiri;
kehtestada Põhja-Sakala vallas avaliku ürituse korraldamise
ja pidamise nõuded;
katkestada Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra (II)
lugemine, muudatusettepanekud esitada 8. novembriks 2018;
kuulati vallavanema T. Aavasalu ülevaadet eelarve hetkeseisust ja ühinemistoetuse kasutamisest;
kuulati majandus- ja rahandusosakonna juhataja Kalevi Kauri
ülevaadet ettevõtlusest;
võeti teadmiseks volikogu esimehe Arnold Pastaku info, et
Justiitsministeeriumile on esitatud taotlus haldusaktide (PõhjaSakala vallavolikogu 23.08.2018 otsuste nr 68–72) õiguspärasuse
kontrolliks;
kuulati T. Aavasalu ülevaadet reservfondist ja vallavalitsuse
vastustest revisjonikomisjoni aktile;
võeti teadmiseks A. Pastaku info Rein Muriku 16.10.2018
esitatud järelpäringust ja selle vastustest ning Tomex Tööd OÜ
poolt esitatud määruskaebusest Tartu Halduskohtu 02.10.2018
kohtumäärusele.

PÕHJA-SAKALA VALLAVALITSUSE
TEADE
Põhja-Sakala Vallavalitsus on välja kuulutanud riigihanke „Põhja-Sakala valla
talihooldustööd“ (viitenumber 201849) valla
teedel talihooldetööde teostaja leidmiseks
ajavahemikul 26.11.2018–30.04.2019.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. november
2018 kell 10.

DETAILPLANEERINGU
AVALIK VÄLJAPANEK
Põhja-Sakala Vallavalitsus korraldab volikogu 27.09.2018 otsusega nr 77 vastu
võetud Kootsi küla Mardi kinnistu (katastritunnus 75901:001:0096) osa detailplaneeringu

avaliku väljapaneku ajavahemikul 28.11.–
31.12.2018.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Põhja-Sakala
vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42,
tuba 301, vallavalitsuse tööajal) ja veebilehel
http://www.pohja-sakala.ee/detailplaneeringud.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 6000 m2.
Detailplaneering on Suure-Jaani valla üldplaneeringut muutev seoses Navesti jõe ehituskeeluvööndisse kavandatavate ehitistega ning
ehituskeeluvööndi vähendamise vajadusega.
Keskkonnaamet andis nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks (26.10.2018 kiri nr
7-13/18/16358-2). Ehitised (elamu ja kõrvalhooned) on kavandatud õuemaale osaliselt
olemasolevate vundamentide asukohale.
Planeeringuga kavandatu ei ole olulise keskkonnamõjuga tegevus.
Avaliku väljapaneku jooksul saab esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi Põhja-Sakala
Vallavalitsusele aadressil: Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42 ja e-postiga aadressil: pohja-sakala@
pohja-sakala.ee.
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Saame tuttavaks

Kersten Kattai
Põhja-Sakala vallavolikogu liige, eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees
L.K: Kus on teie juured?
K.K: Olen sündinud ja
kasvanud Võhmas. Läksin
Võhma keskkooli 1992. aastal ja lõpetasin gümnaasiumi
2004. Sotsiaalsed suhted
ja sidemed on suuremas
osas Viljandist põhjapool.
Koolipõlve ajal ja ka hilisemalt olen kokku puutunud
paljude inimestega, kes siis
olid seotud vanade tänaseks
Põhja-Sakalaks ühinenud
valdadega.
L.K: Koolitee, hobid, …?
K.K: Kogu üldhariduse
olen omandanud Võhmas.
Kooliajal tegelesin jalgpalliga. Ilmselt suurem osa
Võhma poisse tegeles sellega. Pean väga lugu treener Toivo Klampist, kelle
juhendamisel kasvas mitu
põlvkonda tublisid inimesi.
Kooli ajal olin muidugi ka
õpilasaktivist, sel ajal tegin
palju koostööd kolleegidega
– muuhulgas Suure-Jaani,
Tääksi, Kõpu ja Kildu koolidest.
L.K: Kuhu viis haridustee edasi? Kas tänaseks on
2009. aastal alustatud doktorantuur läbi ja doktorikraad
kaitstud – mis teemal?
K.K: Olete hästi informeeritud. Gümnaasiumi
lõpetamise järel oli mul kaks
eriala eelistust: ajalugu ja
riigiteadused. Kuidagi juhtus nii, et valisin viimase.
Läbisin nominaalajaga nii
bakalaureuse- kui magistriprogrammi. Juba magistriõpingute ajal lõin kaasa
teadustöös professor Georg
Sootla uurimisrühmas. Kuidagi loomulikult läks nõnda,
et astusin doktorantuuri ja
mind valiti ka avaliku halduse lektoriks. Nii et mul
jookseb juba üheksas aasta
õppejõu tööd. Doktorikraad
on küll veel kaitsmata, kuid
olen sellega lõpusirgel. Teemaks on haldusreformide
kui institutsioonipoliitikate kujundamine võrdlevas
kontekstis. See tähendab,

et ma uurin, kuidas erinevates riikides – eelkõige
Soomes, Taanis, Lätis ja Eestis – on disainitud kohaliku
omavalitsuse reforme. Olen
alates 2012. aastast tegelenud kohalike omavalitsuste
ühinemise nõustamisega
ja osalenud haldusreformi
ettevalmistamises, mis on
ka väga palju aega võtnud.
Selline minu teadustööga
seotud praktiline tegevus on
pidurdanud ka doktoritöö
lõplikku valmimist.
L.K: Olete ka varem volikogu töös osalenud?
K.K: Juba 2002. aastal
kutsus Riina Pakane mind
volikogu noorsootöö komisjoni liikmeks. 2005. aastal
kandideerisin volikokku,
kuid ei osutunud valituks.
Küll aga olin ligi kaks aastat
Võhma linnavalitsuse liige.
Muide, sel ajal oli linnapea
Avo Põder ja abilinnapea
Jüri Hansen. Hiljem sain
asendusliikmena volikogu
liikmeks. 2009. aastal valiti
mind volikokku. Järgmistel
valimistel 2013. aastal ma
ei kandideerinud, kuid uus
linnapea Anneli Siimussaar
kutsus mind taas linnavalitsuse liikmeks – selles rollis
olin kuni omavalitsuste ühinemiseni. Olen naljatamisi
öelnud, et poole oma elueast
olen olnud seotud kohalike
omavalitsuste tööga.
L.K: Kuidas jäite rahule
oma valimistulemusega
(67 häält)?
K.K: Väga rahule. See oli
pigem ootamatu. Arvasin,
et saan poole vähem hääli.
Seetõttu võtan ka oma rolli
volikogu liikmena täie tõsidusega.
L.K: Kuidas koostöö edeneb?
K.K: Aus vastus on, et rahuldavalt. Ma ei ole kunagi
olnud üksik hunt, vaid alati
meeskonnamängija. Sotsiaalteadlane Robert Putnam
on kirjutanud raamatu „Üksi
keeglisaalis“, mille peamine

sõnum on, et üksinda ei ole
mõtet keeglit mängida, läbi
koostöö ja suhtlemise on võimalik saavutada edu ja paremaid otsuseid. Mida rohkem
on kommunikatsiooni ja
sotsiaalseid sidemeid, seda
rohkem on sotsiaalset kapitali. Koostöö eeldab pidevat
suhtlemist, arutamist ja ka
kompromisse.
L.K: Olete eelarve- ja
majanduskomisjoni aseesimees. Mis on hetkel vallas
kõige olulisem?
K.K: Ma arvan, et majanduslikus mõttes ei lähe
vallal praegu halvasti. Inimeste tulud ja koos sellega
omavalitsuste tulubaas on
kasvutrendis. Oleme just
omavalitsuste ühinemise
läbi teinud. Kõikidel vanadel
valdadel ja linnal olid oma
väga erinevad organisatsioonikultuurid, tööpraktikad ja
sisemised suhted. Selle kõige
kokku sidumine üheks tervikuks võtab aega vähemalt
ühe, aga võib-olla ka kaks
valimisperioodi. Sellega ja
erinevate piirkondade tasakaalustatud huvidega tuleb
arvestada. Just tegime uue
valla esimese arengukava ja
eelarvestrateegia. Eks seegi
on kompromiss vanadest
plaanidest, mistõttu on uued
strateegilised sihid selles
veel ebaselged.
L.K: Millistes küsimustes peale eelarve ja majanduse tunnete end veel kõige
tugevamalt?
K.K: Kindlasti organisatsioonikorraldus, päris palju
olen tegelenud sotsiaal- ja
haridusteemadega, samuti
kohaliku demokraatia ja
kodanikeühiskonna kaasamisega.
L.K: Kas on valdkondi,
mida tunnete vähem ja kus
jätaksite otsuste tegemise
pigem teistele?
K.K: Nõrgemad küljed
on sellised omavalitsuste
tegevusvaldkonnad nagu
ehitus, planeeringud, jäät-

memajandus ja muud „kõvad“ valdkonnad. Siin ma
kindlasti detailides kaasa
ei räägi. Volikogu liikmena
aga tuleb seisukoht võtta
kõikides küsimustes, mis on
volikogu pädevuses.
L.K: Kui suure pagasi on
haldusjuhtimise õppimine
volikogu liikmena tegutsemiseks andnud?
K.K: Kogu mu akadeemilise taust ja praktiline
kogemus on seal. Ma arvan,
et tunnen nii omavalitsuskorraldust kui volikogu tööd
nüanssides.
L.K: Kui palju erineb igapäevane praktika teooriast?
K.K: Tegelikult palju vähem kui arvatakse. Teooria
on praktika üldistus. Olla
pelgalt teoreetik ilma rakendusliku baasita ei anna
ühiskonnale palju tagasi.
Samas alusteadustega ja
teadusliku teadmisega on
samuti vaja tegelda, sellest
tuleb innovatsioon ja uued
teadmised. See on ka põhjus,
miks ülikoolidelt ei eeldata
vaid rakenduslikke rolle.
L.K: Mis on hetke suurim
probleem meie vallas?
K.K: Ehk mitte probleem,
vaid väljakutse. Nagu ütlesin – organisatsioonikultuuride ja valitsemispraktikate
kokku sidumine ning sidusa
omavalitsuse moodustamine. Aga see on pikemaajalisem protsess.
… Eestis?
K.K: Pinnapealsus. Kartus
kõige uue ees.
… maailmas?
K.K: Ebastabiilsus, usaldamatus, hõõguvad kriisikolded.
L.K: Milline on teie arvates Põhja-Sakala valla
nägu?
K.K: Ma arvan, et see on
alles kujunemas.
L.K: Mis teile kõige rohkem rõõmu teeb?
K.K: Vaheldusrikkus ja
teatud loomingulisus – see
mulle meeldib.

11 tamme, oli 11 tamme ka
ausambast vasakul.
Praegu läbib platsi diagonaalis jalgtee, mida kasutavad põhiliselt koertejalutajad. See ei sobi ausamba
juurde.
Saame aru, et samba tõstmine varem olnud kõrgusele on suur ettevõtmine, aga
jalgtee ja teise tammede rea
taastamine ei peaks väga
kulukas olema. Oleme ka
ise nõus tammede ostmiseks
raha annetama. Võib-olla
leidub veel huvilisi, kes seda
ettevõtmist toetada tahavad.
Mida inimesed meie ettepanekust arvavad?”
Oleks tore, kui tekib mõttevahetus ja selgub, milliseid muudatusi enamik suurejaanikaid tahaks Lembitu
platsil näha. Lisatud fotolt

on näha, kuidas park ja
ausamba ümbrus omal ajal
kirikutornist vaadatuna
välja nägid. Fotol kalmistu
peavärava vastas olevaid
hooneid ja nende juurde
kuuluvat krunti tänapäeval enam ei ole, Lembitu
plats ulatub hetkel Liiva
tänavani.
Kõik arvamused on
oodatud Põhja-Sakala vallavalitsusse. Kui kellelgi
on Lembitu platsist vanu
fotosid, mida Suure-Jaani
raamatukogu ajalooliste
fotode kogus ei ole, ootame
ka neid – raamatukogu
teeks nendest oma kogusse
koopiad.

Kersten Kattai.

FOTO: Erakogust

L.K: Millega tegelete
vabal ajal? Elate Võhmas
ja töötate Tallinnas – kas
sellisel juhul üldse vaba
aega jääb?
K.K: Vaba aeg, nii palju
kui seda jääb, kuulub perele ja sõpradele. Reisin ka
meelsasti.
L.K: Teater, kino, kontserdid, raamatud – mis
meeldib?
K.K: Tegelikult need kõik,
kuid pigem selline kergem ja
dokumentaalsem pool nendest. Külastajana olen pigem
ebaregulaarne kui regulaarne. Ka selle tõttu, et ma ei ole
väga suur ette planeerija. Ma
ei osta kunagi teatripileteid
kuude kaupa ette.
L.K: Kus on meie vald
umbes kolme ja poole aasta
pärast?

K.K: Täpselt seal, kus
täna. Muutused avaliku võimu organisatsioonides ei käi
nii kiiresti. Usutavasti oleme
selleks ajaks põhjalikumalt
jõudnud läbi mõelda oma
strateegilised ja pikaajalised
sihid.
L.K: Millist valda tahate
oma lastele?
K.K: Muutustele avatud,
toimekat ja hea elukeskkonnaga valda.
L.K: Mis veel hingel on ja
väljaütlemist tahab?
K.K: Ehk ainult see, et
omavalitsus on selle elanike
jaoks ja nende huvides. Kui
vähegi võimalik, siis osalege
ja rääkige kaasa.
Küsis
LEILI KUUSK

Mida arvate?

FOTO: Erakogust

Põhja-Sakala vallavalitsuse poole pöördus grupp
inimesi, kes paluvad end
nimetada „80–90-aastased
suurejaanikad”. Neile teeb
muret see, kuidas näeb
praegu välja Lembitu plats.
„Mäletan hästi, kuidas
tulin koos isaga siia, kui
Suure-Jaanile anti linnaõigused. Praegu on veel neid,

kel meeles aeg enne samba
purustamist – oleme omavahel rääkinud, et need asjad
tuleks korda teha.
Ausammas oli kõrgemal
alusel, tõus oli umbes 1,5
meetrit, ümber oli tee ja
hekk, ausamba eest viis jalgtee otse kalmistu kiviaias
oleva värava juurde. Nii
nagu ausambast paremal on

LEILI KUUSK

VÕHMA VABA AJA KESKUSE
kultuuriinfo:

10. novembril kell 12 PEREPÄEV
„Laupäeval isaga…” Võhma spordihoones.
10. novembril kell 18 TEATRIÕHTU „Rassijad 10”.
15. novembril kell 16 SALONGIÕHTU. Kohtumine
perekond Trochynskyiga. Tantsuviisid Mait
Reimannilt. Pilet 2 eurot.
2. detsembril kell 15.30 ADVENDIKÜÜNLA
SÜÜTAMINE Võhma keskväljakul kuuse juures.
Kell 16 TALVEKONTSERT Võhma noorte solistide
ringilt ja puhkpillistuudiolt.
29. detsembril kell 19–02 AASTAVAHETUSE PIDU
ansambliga Sada ja Seened.
Pilet eelmüügis 10 eurot, samal õhtul 12 eurot.

Kõik sündmused toimuvad Vaba Aja Keskuses,
kui toimumiskohana pole märgitud muud kohta.
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Ravimtaimekasvataja Margo Kütt kandideeris aasta
põllumeheks
Teadaolevalt esimest korda
kandideeris tänavu aasta
põllumeheks ka ravimtaimekasvataja. See on MK
Loodusravi OÜ eestvedaja
Margo Kütt Viljandimaalt
Venevere külast. Tema ja ta
pereliikmete eestvedamisel
on pikaajalise tööga välja
arendatud ravimtaimede
kasvatamine, korjamine,
töötlemine ja turustamine
pea kõigisse Eesti apteegikettidesse.
Margo Kütt sündis Viljandis, sai koolihariduse
Suure-Jaanis ja õppis Räpina tehnikumis toiduainete
tehnoloogiat. Veneveres
asus ta elama abikaasa koju.
„Töötasin Põltsamaa põllumajanduskombinaadis ehk
tänases aktsiaseltsis Põltsamaa Felix. Pärast ümberkorraldusi tekkis vajadus otsida
uusi võimalusi. Asusin tööle
Talleggi.
Palgatöö polnud eriti
meeltmööda. Mu isa Raivo
Kütt kasvatab väikeettevõtjana nüüdses Põhja-Sakala
vallas Nuutre külas ravimtaimi, mistõttu otsustasin
ka ise selle põllumajandusharuga tegelema asuda.
Kui paarkümmend aastat
tagasi alustasin, oli pärast
kuivatamist ravimtaimi
sada kilo. Praeguses mõistes
on see aga juba väga väi-

ke kogudus,” rääkis ﬁrma
juhataja ja tegevjuht, kes
tutvustas kõigepealt hoonet,
milles toimub ravimtaimede
eeltöötlus, kuivatamine, ladustamine ja pakendamine.
„Praegu valmistame ligi
viitkümmet ravimtaimetoodet, mida turustame kaubamärkidega MK Loodusravi
ja Apotheka. Põhilised ravimtaimed on teekummel,
saialill, aed-liivatee, nõmmliivatee, meliss, pune, metskassinaeris ja koirohi. Rohkesti ravimtaimi korjame ka
loodusest, näiteks leesikat
ja pohla, islandi käokõrva.
Ravimtaimi korjame ennekõike Soomaalt. Aeg-ajalt
vahetavad ravimtaimed ka
oma kasvukohta, sest looduses ju muutub mõndagi,“
rääkis Kütt.
Soovitusi ravimtaimeteede kasutamiseks Margo
Kütt üldiselt ei jaga. „Minu
pädevuses on taimeteede
valmistamine ja turustamine. Nõuandeid saab arstidelt, apteekritelt ja rahvameditsiini asjatundjatelt,“
märkis ta. Ühe näite Kütt
siiski tõi: mitmesuguste
põletike ja teistegi haiguste vastu aitab teekummel,
mida ka kõige rohkem ostetakse. Ta lisas, et vastavalt
seadusele ei tohi ravimtaimede kasvatajad anda nõu,
millise haiguse puhul üks

või teine taim aitab. Nii
võib näiteks teepakendile
kirjutada bronhitee, mitte
aga bronhiiditee.
„Müüginumbrid on meil
iga aastaga paranenud.
Praegu turustame tooteid
kõikides apteegikettides
peale Südameapteegi,“ sõnas Kütt.
Tööd jätkub Loodusravi
MK osaühingus aasta ringi.
Palgatöötajaid on ettevõttes neli. Tegevuses on ka
pereliikmed, näiteks teeb
müügi- ja reklaamijuhitööd
poeg Sander.
Margo Küti sõnul investeeritakse ravimtaimekasvatusfirmasse igal aastal
10–20 000 eurot. Korduvalt
on saadud toetust Leaderprogrammist. Olulisel kohal
ﬁrma arengus on ka pangalaenud.
Loodusravi OÜ plaanib
lähiajal hakata valmistama
ka toidulisandeid, eelkõige
tinktuure ja ravisiirupeid,
kuid ideid on teisigi. Vajalik
ruum seadmetega on juba
sisustatud. „Kui toorainet
on, tuleb seda väärindada.
Ainult taimeteedele orienteeritud turg jääks ettevõttele väheseks,“ rääkis Margo
Kütt.
Margo abikaasa Virve
on alustanud mesilaste pidamisega. Lähitulevikus

FOTO: Erakogust

kavatsetakse müügile tuua
esimesed meetooted.
Tänavuse aasta põllumehe nominendiks esitas
Margo Kütti Maaelu Edendamise Sihtasutus.

„On kahtlemata hingekosutav, et ravimtaimedega tegelejast teiste põllumeestega
võrdselt lugu peetakse,“
avaldas ta arvamust.

JAAN LUKAS
Avaldatud ajalehes
Vooremaa 31.07.2018

Muistsest rauasulatusest Maalasti külas
Raud on alati saatnud
inimkonna arengut, olnud
muinasajal sirbiks ja mõõgaks Lembitu kaaskondsetele ja tänaseks hanesule
väljavahetanud pookstaviriistaks. Raud ja leib on alati
asetsenud eestlase jaoks lähestikku, on olnud osa meie
rahva ja inimeste saatusest.
On kena, et loodetavasti lähitulevikus saab esmakordselt
austamisvääriliseks ka üks
meie kandi esiisade rauasulatuskoht Maalasti külas.
Esivanemate suhetes loodusega on raud eksisteerinud üle paari tuhande aasta.
Raud on andnud loodusobjektidele nimesid, mida me
täna enam igapäevajutus
tähele ei pane. Miks lendab
raudkull Navesti jõe luhtadel? Miks on raudselt tugev
raudtarna vars? Miks tehti
hobuselookasid raudremmelgast?
Maalasti küla ümbritsevatest soodest ja allikaniredest
on näha rauarikast, ookrist
punakat vere värvi vett,
soos leidub rauamaaki, mis
meie esivanemad rikkaks
tegi. Retked nendel radadel
on põnevad. Sattusin nende
alguspunkti, kui aastaid
tagasi sai hakatud Maalastis
üles ehitama vana talukohta,
põldu harima, lambaid ning
mesilasi pidama. Esimesed
märgid muistsest asustusest
tulid põlluharimisel, kui
künnikihis tuli nähtavale
tänaseks Tartu Ülikooli arheoloogiaosakonda jõudnud

Toorraua kuumutamine ääsil.
keraamikakilde, rauaräbu,
sulatustiiglite katkeid ja
lõppeks ka valmistoodangut – rauast kaubatoorikute
peitleid, mis olid omaaegseks valuutaks Läänemeres
asuval Gotlandi saarel.
Muinasaegsed rikkused,
eelkõige hõbe, pole meie
maale sattunud juhuslikult.
Jõukus tuli suurt tööd nõudvast rauatootmisest. Nii
müüdi mitmekilosed rauatoorikud üle mere Gotlandi
seppadele, kus viimased

valmistasid neist mitmesuguseid tarbe- ja sõjariistu.
Ühest kahekilosest toorikust sai teha kolm-neli kirvest või ligi kümme vikatit
või sadakond nuga. Tollase
inimese eluajaks vajalikku
rauakogust arvatakse olevat
suurusjärgus 2,5 kg. Arheoloogide uurimistulemused
näitavad, et 100 kg separaua
tootmiseks tarvitati ligikaudu 600 kg soomaaki ja 1,3
tonni puusütt. Eestist leitud
1000-aastased „rauakänk-

FOTO: Gert Kallas

rad” on seetõttu mineviku kaubanduse uurimise
seisukohast väga olulised
avastused, nagu kinnitavad
Maalastit tihti inspekteerivad arheoloogid. Sellised
kaubatoorikute leiud annavad Eesti arvukatele viikingiaegsetele hõbeaaretele
tausta. Üks suuremaid leiti
hiljuti ka lähikonnast, Soomeverest.
Maalasti sooalad kätkevad oma saladusi. Arvatakse, et sõna „soo“, mis tähis-

tab turbapinnasega vesist
maad, on eesti keeles üks
vanimaid sõnu ja seda võisid
kasutada ka kiviaja inimesed 6000–7000 aastat tagasi.
Teadjad on aga jäädavalt
lahkunud, küüditamised,
metsavendlus ja väljaränne on talud tühjendanud.
Leidub veel mõni üksik
hallpea, kelle juhatusel liigume mööda muistset Kivioja
teed, mille ääres ootavad
taasavastamist „verd” välja
ajavad sooned. Muinasteadlase Jaan Jungi väljaannetes
kõlab lause – mis Maalasti
meestel viga, neil oma raud.
Oma kirjelduse lõpetab Jung
lausega: „Vanemal ajal olla
rahva jutu järele seal raha
augu tulesid nähtud, kus
vanapagan isi raha olla teinud.” Kujundlik kirjeldus
muistse metallurgia kohta,
kus „rahaauk” sümboliseeris
sulatusahju. „Vanapagana” rollis olid aga nõgised
rauasulatajad.
Mitut rauamaagi esinemispaika Maalastis teadis
esimese vabariigi ajal Pilistveres metsnikuna töötanud
Karl Urbsoo. Urbsoo meenutab: „Äike tuleb ja lööb
luhakaldasse, väävli lõhna
on kõik kohad täis. Rauaallikad kisuvad ikka äikest ligi.
Veesooned ajavad punast
välja, ojad ja kraavisopid
on maaki täis. Vanasti sai
havipoegasid püüda, need
ei kõlvanud süüa, seest olid
punased. Madalad kaevud

muutusid ajajooksul punaseks-kasutuskõlbmatuks.”
Maalastis on leitud ka
pliid. Need on peidetud
varud, kuhu ligi pole pääsetud. 1930-ndatel tehtud
proovikaevamistel leiti, et
nende tööstuslik kaevandamine pole otstarbekas suurte
kulude tõttu.
700 aastat on Eesti olnud
võõrvõimude ikke all. Sel
ajal tarvitati välismaist rauda
ja võõraste meeste töötarkusi, algne rauatootmine vajus unustusehõlma. Tänase
tehnoloogia arengu tuules
on nii mõndagi muistsest
tootmisest ja sepatarkusest
taas teada. Küllap tulevikus
osatakse eesti raua hallidest
aegadest veelgi täpsemini
rääkida, kirjutada. Tõestuseks oli sel suvel LõunaEestis, Rõuge muinastalus
toimunud eksperimentaalne
rauasulatus, kus arheoloogid Ragnar Saage juhatusel
sulatasid maaki 1000 aasta
tagusel meetodil. Ka Maalastist leitud rauatoorikud olid
seal eksponaatidena külalistele uudistamiseks. Huvilisi
jagus. Eesti raud avab jälle
oma saladusi, ajast, mil meie
esivanemad alustasid raua
tootmist soomaagist, andes
suundi raua uurimiseks ning
austamiseks edaspidigi.
GERT KALLAS
Maalasti küla
Mäeltoa talu
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Suure-Jaani kool on Viljandimaa esimene
tasemetunnistusega “Ettevõtlik kool”

Suure-Jaani kooli direktor Epp Välba (paremal) koos kooli tublide noortega tunnustust vastu
võtmas. Vasakul Viljandimaa ettevõtliku kooli koordinaator Kairi Ong.
FOTO: Tõnis Antonov

18. oktoobril Paides toimunud „Ettevõtliku kooli“ haridusfestivalil jagati
tunnustust üle-eestilistele edulugudele ja koolidele, kes on saavutanud
“Ettevõtliku Kooli” baasvõi hõbetaseme.
Viljandimaa esimeseks
tasemetunnistusega kooliks sai Suure-Jaani kool.
Ettevõtliku Kooli programm ja sellega liitunud
koolid keskenduvad tulevikuhariduse võtmeküsimustele ning ettevõtliku
eluhoiaku kujundamisele,

sidudes tundides õpitut päriseluliste tegevustega ning
keskendudes üha enam just
eluks vajalike hoiakute ja
oskuste kujundamisele.
Haridusfestival on haridusprogrammi “Ettevõtlik
kool” algatusel aastal 2007
sündinud üritus koolijuhtidele, õpetajatele ja õpilastele, mida korraldab Ida-Viru
ettevõtluskeskus koos teiste maakondlike arenduskeskustega. Suure-Jaani
koolist olid haridusfestivalile sõitnud õpilasesinduse
liikmed, ettevõtlusõpetu-

se koordinaator, huvijuht
ning direktor.
Päev algas suure avasessiooniga, kus oma tervitused andsid edasi Kaja
Kallas ja Yoko Alender.
Alender jagas osalejatega
oma vaatenurka ettevõtlikust õpetamisest ja õppimisest, et olla tulevikus
valmis muutusteks ja paremini kohaneda. Enne
seda oli õpetajatel ja koolijuhtidel võimalus ennast
erinevatesse töötubadesse
registreerida, kuhu suunduti peale avasessiooni.

Õpetajatele mõeldud
töötubades avastati ettevõtlikkuse erinevaid kihte
ja seda, kuidas ettevõtlikkust ikkagi koolis ja lasteaias arendada. Noortele
oli mõeldud eraldi inspiratsiooniala, kus oma
lugu jutustas Daniel Levi
Viinalass, kes oli kohal
koos bändiga, et rääkimise
vahele mõni lugu mängida.
Päev oli väga inspireeriv
ja põnev. Suure-Jaani kool
on alates 2016. aasta kevadest rakendanud koolis
„Ettevõtliku kooli“ mudelit
ning tee baastaseme saavutamiseni ei ole tulnud
sugugi lihtsalt. Läbi on
viidud standardile vastav
sisehindamine ning samuti
on muude tegevuste kõrval, mis aitavad kujundada
meie õpilastes ettevõtlikku
hoiakut, loodud ka MTÜ
Ettevõtlik SJK, et toetada
klasse ettevõtlike tegevuste
läbiviimisega.
Nii nagu öeldi ka haridusfestivali avasõnades, ei
ole tee baastasemeni lihtne
ning lohutuseks lisati, et
kergemalt ei saa tulema ka
hõbetase, mille poole Suure-Jaani kool nüüd pürgima
hakkab.
TAIVE MURD

Suure-Jaani kooli huvijuht

Vanemuise tantsu- ja balletikooli esietendus
„Tants läbi aegade” Suure-Jaanis
4. oktoobril Suure-Jaani koolimaja saalis oli
väiksematel ja suurematel balletihuvilistel
võimalus imetleda oma
eakaaslaste lavalist artistlikkust, uhket balletihoiakut ja tantsuoskust.
Külas olid 21 Vanemuise
tantsu- ja balletikooli
õpilast haridusetendusega “Tants läbi aegade”.
Tantsijate juhendajaks
on Vanemuise omaaegne
esibaleriin Jelena Poznjak-Kõlar.
Etenduse kompaktne
formaat (akadeemiline
tund) ja vaheldusrikas kava
koos kommentaaridega
andsid lastele kergesti haaratava ülevaate nii balleti
ajaloost ja erinevatest stiilidest kui ka balletiõpilase
argipäevast. Lühikesest
vestlusest tantsijatega saime teada, et ilusa ja viimistletud tulemuse taga on
aastatepikkune treening.
Balletitunnid toimuvad
õpilastel viis korda nädalas, enne etendusi rohkemgi. Lisaks tutvutakse ka
tantsu-, muusika-, kunstija teatriajalooga, kohus-

KIRIVERE KOOLI
Kirivere koolimaja sai
114-aastaseks

Poisid olid stiilipäeval kaasa võtnud mänguasjad ja palju
krutskeid.
FOTO: Gea Ennist

Kiriveres on kooliharidust antud juba 181 aastat, kuid
praegune koolimaja valmis 114 aastat tagasi. On saanud
traditsiooniks, et esimese kooliveerandi viimasel nädalal
tähistamegi koolimaja sünnipäeva.
Nädala alguses avasime kooli aulas näituse „Vana aja
mänguasjad“. Näitusel saab näha erinevaid nukke, karusid,
masinaid ja veel palju muud. On selliseid mänguasju, mis
on suurest mängimisest kõvasti kulunud kui ka selliseid,
mida on hoolega karbis hoitud ja välja võetud ainult erilistel puhkudel. On 30 aasta vanuseid lelusid, kuid leidub
ka 70 aasta vanuseid. Näitus on avatud kõigile soovijatele
kuni 9. novembrini. Suur tänu kõigile, kes näitusele oma
panuse andsid!
Sünnipäevanädalal said kõik õpilased panna proovile
oma teadmised nutiviktoriinis „Kooli ajalugu ja koolimaja
lugu“. Küsimustele vastamiseks kasutasid õpilased oma
nutiseadmeid või arvuteid. Viktoriini tulemustest selgus,
et õpilaste teadmised oma kooli ajaloost kui ka tänapäevast
on üsna tugevad. Iga kooliastme parim nuputaja sai autasustatud diplomi ja koolitassiga.
Esimese kooliveerandi viimasel päeval toimub traditsiooniline stiilipäev, mille teemaks oli sel korral „Tagasi
lasteaeda“. Õpilased panid sel päeval selga lapselikud
riided ja võtsid kaasa oma lemmikmänguasjad. Tüdrukutel olid peas patsid ja kaasas nukud või kaisukarud,
poisid olid kaasa võtnud rulad, mängupüssid ja eriti palju
krutskeid. Vahetunnidki olid selle päeva puhul pikemad
ja lõbusamad, sest sai mängida kummikeksu, tantsumänge
või vihtuda tantsu „Just Dance“ videote järgi. Külas käisid
ka lasteaialapsed, kes esinesid luuletusega ja lõid kaasa ka
lõbusates vahetunnitegevustes. Koolipäev lõppes koolimaja
sünnipäevale pühendatud piduliku aktusega ja enne kojuminekut said kõik maiustada sünnipäevakringliga, mille
meie tublid kokad olid valmistanud.
GEA ENNIST
Kirivere kooli huvijuht

Proovile pandi majandusalased teadmised

FOTO: Erakogust

tuslikus korras õpitakse
klaverimängu ja kõike seda
tavakooli kõrvalt. Lavale
toodi näiteid ajaloolistest
tantsudest, stseene klassikalistest ballettidest, aga ka
neoklassikalist koreograaﬁat ja karaktertantse.
Oma teadmisi balletist
sai publik proovile panna
viktoriinis, milles kõige
vahvam oli vastus esimesele küsimusele „Kui palju
kaalub baleriin?”. Tõepoolest paistavad tantsijad

laval eriliselt õhulise ja
kaalutuna, kuid kahjuks ei
olnud 5 kilogrammi õige
vastus – baleriini kaaluks
on 50 kg.
Etendus Suure-Jaanis
oli balletikooli õpilastele
sel õppeaastal ühtlasi ka
esimene. Saali kogunes balletihuvilisi peaaegu kolm
korda rohkem kui esinejaid, keda võeti väga soojalt
vastu.
Etenduse „Tants läbi
aegade” toimumist toetas

teater Vanemuine ning
Suure-Jaani gümnaasiumi
huvikool. Suur tänu ka
Suure-Jaani kooli meeskonnale. Loodetavasti kohtume Vanemuise artistidega
ka tuleval kevadel etendusel “Appi! Ooper!? Eesti
lavamuusika”.
JELENA
SULAMANIDZE
Suure-Jaani muusikastuudio õpetaja

Oktoobri alguses toimus traditsiooniline ettevõtlusnädal
ning võimalus proovile panna oma teadmised majanduse
vallast: toimus e-viktoriin 7.–9. klassi õpilastele. Osalesid ka
30 õpilast Kirivere koolist. Vastust ootasid 30 valikvastustega küsimust, aega vastamiseks 45 minutit. Jah, internetti
võis vastuse leidmiseks kasutada, aga ajakulu oli selleks
liiga suur – edukamad pidid ikkagi oma mälu ja teadmisi
usaldama. Küsimused olid kõikehaaravad: kui suur on
miinimumpalk Eestis, kes on praegu majandus- ja kommunikatsiooniminister, kellele allub Eesti Pank, millega
kauples eelmise aasta edukaim õpilasﬁrma sEST, arvuta
23-eurosele tootele käibemaks jne.
Kirivere kooli viis parimat viktoriinitulemust tegid:
Annaliis Aren (9. kl) 26 punktiga 30-st, Rita Miljand (8. kl),
Meriliis Aus (9. kl), Reiko Sakias (8. kl) ja Gustav Seeman (9.
kl). Neile tehti ka ettepanek jätkata üle-eestilises ettevõtlusmängus. Nimelt on e-viktoriin majandusest esimene etapp
kolmeosalisest 7.–9. klasside õpilaste mängust CREATLON,
mille Junior Achievement Eesti korraldab koostöös EBS
gümnaasiumiga.
EDA MILJAND
Kirivere kooli ettevõtlusõpetaja
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SÜGISESED TEGEMISED
100 helkuripuud Eesti 100.
sünnipäevaks

FOTO: Gea Ennist

Kätte on jõudnud jällegi pime sügis-talvine periood,
kus liikluses nähtavaks jäämiseks on vaja kanda helkurit.
Selleks, et meie kooli kõigil õpilastel see ikka olemas oleks,
otsustas õpilasesindus ehtida kooli ees helkuripuu.
Helkuripuu põhimõte seisneb selles, et sealt võivad endale helkuri võtta kõik, kellel see veel puudu on. Kui aga
kellelgi on kodus helkureid üle, siis võib neid ise puule
juurde riputada, et teistega jagada. Meie kooli helkuripuule
riputasid õpilasesinduse liikmed esialgu 50 helkurit ning
ka paljud teised koolipere liikmed on helkuripuule oma
panuse andnud.
Ehitud helkuripuuga lõime kaasa ka üle-eestilise algatusega „100 helkuripuud Eesti 100. sünnipäevaks“, mille
eesmärk on tõmmata juubelisügisel senisest enam tähelepanu turvalisele liiklusele. Tänu sellele algatusele sai terves
Eestis ehitud üle 160 helkuripuu.
GEA ENNIST
Kirivere kooli huvijuht

Positiivset ja hoolivat
käitumist tuleb märgata

Kirivere hooliv klass Kloogaranna õppepäeval.
FOTO: Heilika Ressar

Suvisel koolivaheajal oodati kõiki Eesti koole kandideerima programmi „Hooliv klass“. Programmi koduleheküljelt leiame lause: „Positiivset ja hoolivat käitumist
tuleb märgata ja tunnustada, sest, mida märkad, seda tekib
juurde!“ Asusime tutvuma programmi sisu ja kandideerimistingimustega. Kuna programmi eesmärgid ja põhimõtted kõnetasid nii mind kui ka 6. klassi klassijuhatajat Silje
Tohvrit, asusime augusti algul kandideerimiseks vajalikke
toiminguid tegema. 2018. aastal kandideeris programmi üle
25 Eesti kooli ning meie kooli 6. klass oli üks väljavalitutest.
Septembri alguses toimus kahepäevane meeskonnakoolitus, kuhu oodati igast koolist klassijuhatajat, kooli
juhtkonna liiget ja ühte tugimeeskonna liiget. Septembri
lõpus toimus kahepäevane koolitus aga kõikidele 6. klassi
õpilastele. Sellel koolitusel olime meie õpetaja Siljega samuti
ühise klassikollektiivi samavõrdsed liikmed. Koolitustel
keskenduti sellele, kuidas õpetada noortele oskusi, mis aitavad kujundada klassist hooliva meeskonna, räägiti noorte
õpimotivatsioonist ja koolirõõmust. Mitmete harjutuste ja
tegevuste siht seati õpilaste suhtlemisoskuste parandamisele ja konﬂiktide rahumeelsele lahendamisele. Minule,
klassijuhatajale ja ka õpilastele meeldisid enim tegevused,
millega püüti muuta uueks normaalsuseks kaaslastele hästi
ütlemine ja oma emotsioonide väljendamine ilma teisele
haiget tegemata.
Programmi tegevused jätkuvad ja muutused võtavad
aega, aga suund on valitud.
Suur tänu programmi „Hooliv klass” koolitajale ja mentorile Helele.
HEILIKA RESSAR
Kirivere kooli direktor

Kirivere õpilased käisid kodust kaugemal
Loodusõppe ekskursioonid

September-oktoober on olnud õppekäikude poolest
toimekas aeg. Kõik klassid on käinud vähemalt ühel loodusharidust puudutaval õppekäigul.
1. klass käis õppekäigul Olustvere tähetornis, kus õpilased said tutvuda meid ümbritsevate loodusnähtustega läbi
erinevate katsete ja audiovisuaalsete efektide. 2. ja 3. klassi
õpilased käisid tutvumas alpakadega Wile Farmis. Selgeks
sai, kuidas villast saab lõpuks valmis sokk ning igaüks sai
proovida ka kraasimist ja ketramist.
4.–9. klass külastas TTÜ Särghaua õppekeskust, kus
tutvustati erinevaid võimalusi teadmiste kogumiseks
minevikus Maal elanud loomade kohta. Uuriti, kuidas
tekivad kivistised ning prooviti fossiilide prepareerimist.
Teises programmis uuriti läbi praktiliste tegevuste mulda
kui olulist elukeskkonda. Võeti mullaproove, uuriti mulda
mikroskoobiga ja tehti muid erinevaid katseid. Kõik õpilased said proovida maakivi lihvimist ja seejärel graveeriti
kivile, mida igaüks ise soovis.
Ekskursioonide toimumist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Õppekäikude päev

Septembrikuu lõpus toimus kõikidele kooli õpilastele
õppekäikude päev. Sihtkohtadeks olid sellel korral Tallinn
ja Tartu.
1.–4. klass külastas Eesti Rahva muuseumi, kus kõik
õpilased said külastada mingit osa näitusest ja läbida ajarännaku. 1.–2. klassi õpilased tutvusid eri kihelkondade
seelikutriipudega ning töötoas kaunistati puidust nukud
lemmikkihelkonna triibumustriga. 3. klassi õpilased külastasid näitust „Talu elu ja talu ilu”, kust otsiti erinevaid
viise, kuidas esemeid on kaunistatud. Näituse materjali
eeskujuks võttes mõtles iga laps välja oma peremärgi, mis
põletati pannilabidale. 4. klass vaatles näitusel rahvuslikke
ehteid ning seejärel kaunistati endale savist sõlg. Kõik töötubades valminud rahvuslikud asjad said õpilased endale
mälestuseks.
5.–9. klass sõitis Tallinnasse, kus külastati Eesti kunstimuuseumit ja hiljem ka ﬁlmimuuseumit. 7.–9. klassi
õpilased kuulasid muuseumitundi „Tere, Kumu”, kus
tutvuti kogu muuseumimajaga: liftiuste vahelt piiluti maaalust hoidla- ja transporditasandit ning käidi läbi näituste
plokk kuni 5. korruse kaasaegse kunsti galeriini välja. Veel
tutvuti erinevate kunstiajaloo perioodidega ja kunstiliikidega valitud teoste kaudu. Samal ajal tutvusid 5.–6. klassi

Pudrukuu

õpilased Konrad Mäe erinevatel perioodidel maalitud
loominguga. Pärast teoste analüüsimist said rollimängus
õpilased ise maalikunstnikuks kehastuda. Loovtööna sai
iga õpilane värvimiseks tüki Konrad Mäe teose reprost,
mis hiljem kokkupanduna moodustas suureformaadilise
ühistöö. Valminud töö ripub nüüd kõigile vaatamiseks
üleval kooli koridoris.
Filmimuuseumis toimusid õpilastele töötoad. Ühes neist
sai näha kogu ﬁlmitegemise protsessi ning proovida valgustaja, kostüümikunstniku, operaatori ja režissööri ametit.
Teises õpitoas sai kuulata kassetikat, lintmagnetofoni ja
koos salvestati kassetile lühike muusikateos.
Tegevusi viiakse ellu Euroopa Liidu sotsiaalfondi ja
riikliku struktuuritoetuse vahenditest ning vastavuses haridus- ja teadusministri 29.06.2015 käskkirja nr 281 „Toetuse
andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” elluviimiseks” punktiga 6.1.

Ettevõtlusnädal

1.–7. oktoobrini toimus üle-eestiline ettevõtlusnädal,
mille raames said koolinoored osa võtta erinevatest inspireerivatest üritustest ja tegevustest.
3. oktoobril külastasid Kirivere kooli 7. ja 8. klassi õpilased koos Suure-Jaani kooli 9. klassi õpilastega Viljandis
asuvat Eesti 2018. aasta parimat ettevõtet Cleveron. Kohapeal räägiti, et ﬁrma tegeleb innovaatiliste pakirobotite
tootmisega ning rõhutati, et kõige tähtsam firmas on
meeskonnatöö. Õpilased said näha, kuidas üks pakirobot
oma tööd teeb. Demonstreeriti ka pakiautomaati, mis võiks
asuda kortermaja trepikojas. Julgemad said proovida,
kuidas sellisest pakiautomaadist saadetist kätte saada.
Pakiks oli Cleveroni pusle, mille kokkupanek nõudis tõsist
meeskonnatööd ja nutikust.
9. klasside õpilased osalesid Suure-Jaani koolis toimunud noorte inspiratsioonipäeval „Iseendaks saamine“. Oma
kogemustest rääkisid kaks ettevõtlikku inimest: Kris Süld
ja Urmas Vaino. Mõlema mehe jutust jäi kõlama mõte – selleks, et kuskile jõuda on vaja nüüd ja kohe lihtsalt kuskilt
pihta hakata.
GEA ENNIST, MARET JÜRGENSON
huvijuht ja õpetaja

Läksime rappa

FOTO: Silje Tohvri

Oktoober on pudrukuu ja 10. oktoobril tähistatakse
rahvusvahelist pudrupäeva. Pudruprogramm on ellu
kutsutud teraviljatootjate Veski Mati ja Herkulessi poolt.
Kirivere kooli 6. klassi tütarlapsed ja noormehed mõtlesid
välja oma retseptid, mille järgi valmistasid lapsevanema
Kaie Liiveri juhendamisel kaks erinevat putru.
Tüdrukud valmistasid porgandi-mannaputru: paar
porgandit, peotäis mannat, näpuotsatäis soola, natuke
suhkrut, vett, piima, palju marju (kõige lemmikumaid).
Puhasta ja riivi porgand, hauta veega, lisa piim, lase keema. Lisa maitseained ja manna. Hauta natuke, serveeri
marjadega.
Poistel valmis täistera-odramannapuder ürdivõi ja
seemnetega: peotäis täistera-odramannat, vett, piima,
näpuotsatäis soola, ürdivõid (Saaremaa), päevalille- ja
kõrvitsaseemneid. Vee-piima segu keema, lisada manna,
sool. Hauta natuke. Serveerida ürdivõi ja seemnetega.
SILJE TOHVRI

6. klassi klassijuhataja

FOTO: Elo Raspel

Kirivere kooli lasteaia Tähekild rühma Killud koos õpetajatega võtsid sügise esimesel nädalal ette käigu rappa.
Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekti
toel sõitsid lapsed ja õpetajad Endla looduskeskusesse.
Õppeprogrammi „Rabalummus“ eesmärk oli aktiivtegevuste ja erinevate meelte kasutamise kaudu suurendada
teadmisi rabast kui kooslusest. Matkati Männikjärve raba
laudteedel, maitsti rabas kasvavaid marju, nuusutati
taimede lõhnu, kuulati looduse hääli, mõõdeti ja maitsti
laukavett.
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PiPi neljakümnenda eel
Aeg on halastamatu – nagu
elus öeldakse, muudkui läheb
ja läheb. Kui inimene sünnib,
siis algusaastad tunduvad nii
pikad – ei jõua ära oodata, millal
saad täiskasvanuks. Kui saad
18-aastaseks, siis mõtled, et
nüüd on minu ees terve maailm
lahti. Ja nii edasi – kui saad 30,
oled juba midagi saavutanud ja
on uhke tunne; kui oled 40, saad
aru, mis on sinu aastate head
ja vead. Mida vanemaks saad,
seda rohkem tunned rõõmu, kui
oled jõudnud teha meelepärast
tööd, ja veel rohkem rõõmustab,
kui sul on hobi, millega sa teed
rahvale rõõmu.
Minu hobiks on olnud muusika. Alustasin koolis 5. klassist,
edasi Paide tööstuskooli puhkpilliorkestris, edasi linnaorkestris. Võhmasse tulles mängisin
puhkpilli tuletõrjes, seejärel
paar aastat pausi – tuletõrje läks
laiali, pillid viidi Viljandisse.
Miks räägin 40 aastast? Sest
nüüd, vanas eas, ei saa enam
arugi, kas 39 aastat – 1979 kuni
2018 – on pikk või lühike aeg.

1990 Vabariiklik rahvamuusikapidu Tallinnas.
Rootsi reis koos naiskvintetiga.

Juhani küsis, kas ma tahaksin
vanglat ka seestpoolt vaadata
– andsin nõusoleku ja hommikul läksime vanglasse. Tol
ajal ei lubatud Eestis kedagi
vanglasse niisama vaatama.
Minul oli seal nii palju vaadata ja aeg muudkui läks …
Teised ootasid meid ja küsisid
soomlastelt meie kohta – keegi
helistas Juhanile ja vastus oli:
Paul on vanglas! Meie tantsijad
ehmatasid ära – millega Paul
hakkama on saanud, et ta vangi pandi? Kõige suurem hirm
oli see, et meil kõigil võetakse
välisviisa ära. Muidugi pärast
oli naeru kui palju!
Meid võeti väga sõbralikult
vastu – esinesime täissaalile.
Me ise olime ka nagu karjaaiast
väljapääsenud loomad – kõik
oli nii huvitav ja nägime, kuidas kapitalismis elatakse.
Teine kord olime Soomes
1992. aasta märtsis. Minnes
saime merel tormi ka tunda,
aga me arvasime, et need on
uppumatud laevad, ja kõik
läks hästi. Meil oli kaasas naiskvintett ning tantsupaar Piret
ja Ain.
Sadamas olid vastas meie
majaperemehed, kelle juurde
meid majutati. Minule ja Avole
oli peremeheks Kalevi Kantola,
kuulus mandoliinimängija
ning mandoliiniorkestri juht.
Väga tore mees – mina sain
sõbra, kellega praegugi läbi
käin. Sain tuttavaks ka Kalevi
vennaga, kellel oli Raumas
oma autoremonditöökoda –
läksin 2 kuu pärast sinna tööle
ja õppisin väljamaa autosid
remontima.
Me andsime kaks kontserti
päevas, suur spordisaal oli
rahvast täis. Me olime esimesed virulased, kes sealkandis
esinesid.
Üks unustamatu reis oli meil
koos Pilgariga Pälkänes. Õhtul
andsime kontserdi, järgmine
päev oli vaba. Tundus, et meid
vist unustati ära – mitte keegi
ei tulnud vaatama. Elasime
kõik ühes suvemajas kauni
järve kaldal – see oli täielik
puhkus Soomemaal. Järgmisel
päeval oli kaks kontserti (päris
väsitavad). Sellest reisist oleks
rohkemgi rääkida, aga seda
vaid väikeses seltskonnas.

PiPi Soomes

PiPi Rootsis

Eelmises osas kirjeldasin rohkem vene aega, nüüd tahan
rääkida reisidest, kui hakkas
ärkamise aeg. Tõsi, esimestel
reisidel pidime ikka otsa vaatama vene piirivalvuritele.
Esimese Soome-reisi pabereid
pidime ajama 2 kuud – me
pidime kõik kirja panema, mis
pilli me mängime, palju meil
raha kaasas on, kas meil on
sugulasi välismaal jne. Tagasi
tulles pidid kõik pillid alles
olema – arvati, et järsku tegime
äri. Soomes seevastu ei olnud
peaaegu üldse kontrolli.
Meid jaotati peredesse, kes
kuhu juhtus. Minu peremeheks
oli Juhani Salminen, kes oli
elukutselt vangla ülem (see oli
päris suur vangla Säkyläs).
Soomes oli parajasti vabariigi
aastapäev, suur püha, ja meie
pidime ka hommikul esinema.
Nagu soomlastega ikka, venis
eelmine õhtu natuke pikaks.

Esimene reis Rootsi oli koos
segakooriga Leelo. Vist 1990.
aastal? Hallstavik oli meie
põhiline peatuskoht. Meid majutati samuti peredesse – olid
väga toredad inimesed. Minu
ja Ants Pärna peremeheks
oli Björn, kes laulis kooris ja
mängis mitut pilli – kõige huvitavamaks neist oli saepill ehk
et käsisaega mängis lood maha.
Björn oli koolidirektor, viis
meid kooli vaatama – meil jäi
suu lahti, nähes kui hästi kõik
sealne koolitöö on korraldatud.
Teine kord kutsuti meid esinema Järnpöö festivalile. Meie
vaates oli festival väga omapärane: 3–4 orkestrit tulid kokku
ja siis tuli aga rahvast juurde,
igaüks oma pilliga, istus võõra
pundi juurde ja hakkas mängima – varsti oli meie punt
pea 40-liikmeline. Kui isu sai
täis, läksid minema. Vabal ajal
käisime mööda ümbruskonda
ringi, väga lõbus reis oli.

Pilistvere Pillimehed (PiPi) aastal 1981. Fotol (vasakult) Ferdinand Kapp (viiul), Tuuli Aua (viiul),
Piret Ant (kannel, linnupill), Karla Köster (kontrabass), Endel Tilgar (klarnet, ﬂööt), Paul Paidu
(tuuba, jauram, pingipill), Avo Ostumaa (trumm), Kalju Evert (kannel + tubli bussijuht, kes igale
poole sõidutas), Kalev Kivisild (akordion + tuju üleval hoidja), Ants Kirikal (akordion, torupill,
saksofon + orkestrijuht, meie suur edasiviiv jõud).
FOTO: Erakogust

Aasta 1979
Töötasin tol ajal Võhma kolhoosis ehitustehnikuna ja minu
ametiautoks oli GAZ-51 veoauto. Ühel hommikul autot
käivitades tuli minu juurde
Kirikal Ants kurtes, et temal ei
lähe Moskvitš käima – ole hea
ja tule tõmba minu auto käima.
Vedasin tükk aega, Moskvitš
käima ei läinud ja Ants lõi käega. Kutsus endaga kaasa, et tal
olla üks teine jutt veel. Tee peal
sain teada, et Ants oli eelmisel
nädalal orkestri loonud ja kutsus mind sinna tuubat (B-bass)
mängima. Võtsin mõtlemisaega,
aga paari päeva pärast teatas
Ants, et homme on proov Pilistvere kultuurimajas – ja nii
saigi minust Pilistvere pillimees
(lühend PiPi).
PiPi sündiski 24. oktoobril
1979 Pilistveres. Kuigi praegu
ei ole ühtegi liiget Pilistverest,
oleme säilitanud nime Pilistvere
kihelkonna järgi.
Alustati 7 liikmega. 1981 oli
juba täisorkester: kaks akordioni, kaks viiulit, klarnet, kaks
kannelt, tuuba, trumm, kontrabass. Orkestrit juhatas Ants
Kirikal, mängides ise algusest
peale orkestris akordioni. Ta
oli kõva käega juht (seda teab
ka laulukoor, kuna Ants juhatas
ka koori).
1980 võtsime osa Haapsalu
rahvamuusikapäevast. 1981.
aasta rahvatantsupeole olid
kutsutud ka rahvamuusikud ja
meidki oli pandud esinema. Oli
väga suurejooneline pidu. Järgnes etteaste Võhma laulupäeval
ja teisi esinemisi.
Hakkasime väga tihti esinema,
tollal muidugi ainult Eesti–Läti
piires. Meil oli hea reisida – kolhoos andis bussi ja bussijuhiks
oli meie oma kandlemees Kalju.
Igal aastal pidime käima tarifitseerimisel (eksam) – kas
lubatakse edasi mängida.
Reisidel oli kaasas kas laulukoor, mida juhatas ka A. Kirikal,
või naiskvintett Milvi Rõugu
juhatusel ja tihti Pilistvere tantsurühm Pilgarid Aino Kõgeli
juhtimisel.

Pilistvere Pillimehed praeguses koosseisus: (vasakult) Asta Laas, Ants Pihlak, Mait Reimann,
meie juht ja õpetaja Võhma kullafondist, Maire Vahtra, Ants Pärna, Mai Enno ja Paul Paidu.
FOTO: Erakogust

Suuremad üritusedesinemised
1982 Vabariiklik rahvamuusikapäev Põlvas, kontsertreis
Lätis, Jurmalas. Jurmalas oli
kaasas ka laulukoor.
Meil olid sõprussidemed kalurikolhoosiga Vilnis (eesti keeles
laine) – ühel aastal käisid lätlased Võhmas, teisel aastal meie
Lätis. Meie läksime Lätti alati
lihakombinaadi saadustega,
lätlased tulid Võhmasse kalatoodetega. Meil oli pikk puust
kaigas (kaks meest tarisid),
millel rippusid vorstid ja singid.
Lätlased tulid alati kalasaadustest pungil kalavõrguga. Sõidud
Lätti olid väga lõbusad, laulsime
ja tantsisime bussis. Minu arvates võõrustasid lätlased meid
paremini kui meie neid.
1983 Meeldejäävaim esinemine oli Eesti Televisioonis.
Pilistveres ﬁlmiti Enn Eesmaa
juhtimisel.
Esinemine Rocca al Mares –
sellest kirjutasid Eesti keskajalehed ja ka Vene ajalehed – kaasas
olid meil Pilgar ja naiskvintett.
1984 IV vabariiklik rahvamuusikapidu Rakveres.
Kontsertreis Lätis Jurmalas,
kus lätlased tulid meile toredalt
vastu ja ära tulles saatsid meid
kuni Saulkrastini. Seal lauluväljakul andsime veel lühikese
kontserdi, misjärel naasime
igaüks oma koju.
Esinemine Eesti raadiole.
Orkestri 5. aastapäev Venevere
saunas.
1985 Vabariiklik rahvatantsupäev Tallinnas, kus olid koos
rahvapilliorkestrid Eestimaalt
ja liiduvabariikidest, samuti
Soomest, Rootsist. Osalesid ka
Pilgari tantsijad.

Norra mägedes 2002. aastal. Fotol (vasakult) Mait Reimann,
Ants Pärna, Ants Kirikal, Maire Vahtra, Jaan Mänd, Kalju Evert
ja Paul Paidu.
FOTO: Erakogust

Viljandi rahvatantsupidu –
tore üritus.
1986 Kontsertreis Lätis Jurmalas koos laulukoori ja naiskvintetiga. Minnes ja tulles lõbus
meeleolu.
V vabariiklik rahvamuusikapäev Võrus.
1987 Koksvere I muusikapäev.
Lätis Bauska laulupäev, kus
olid vist pooled Eesti laulukoorid. Mäletan Viljandist väljasõidul olevat pikka busside rida.
Sõpruskontsert Lätis Alauktsi
kolhoosis, kus imetlesime tohutut kanalakomplekti. Lõppeks
oli igaühel oma nägemus.
Suurem rahvamuusika ülevaatus, kus „sõeluti“ palju Viljandi
rajooni orkestreid välja – meie
jäime sõelale!
1988 Vabariiklik rahvamuusikapäev Elvas.
Kontsertreis Lätis Jurmalas.
Läti dirigendid Daina, Kaula
ja Edkars Muserais – aga meie
panime neile omad nimed!
1989 Esinemised Lätis Alauktsis ja Cesise laululaval.
Koksvere II muusikapäev.
Orkestri 10. aastapäev.

PiPi Norras
Norra reisist igatsesime kaua
aega, aga kogu aeg oli midagi
ees. Ükskord proovi ajal ütles
Ants Kirikal, et nüüd on võimalus ja tuleb minna. Sõitsime
laevaga Soome, sealt Rootsi
ja siis Norrasse. Aasta oli siis
2002. Üle piiri minnes hakkasid
juba paistma väga omapärased
mäed ja võrratult ilus loodus.
Mõtlesime, et kui saaks selle ilu
talletada mällu pikaks-pikaks
ajaks.
Tükk aega otsimist ja lõpuks
olime kohal – Larvik, oli see
linn või asula mägedes, sellest
oli raske aru saada – ümberringi
mäed, kärestikulised jõed – võrratu vaatepilt! Õhtul meil kontserti polnud, seega kasutasime
vaba aega ilusa looduse vaatlemisega, eriti huvitasid meid
kärestikud. Järgmisel päeval oli
meil kontsert Pilgariga ja teiste
Skandinaaviamaade gruppidega. Meie üksi esindasime Eestit.
Kontsert läks ilusti ja õhtul
läksime mägedesse kärestikke
vaatama. Pilgari-poistest olid
mitmed kõvad kalamehed, kes
kahetsesid, et polnud õnge kaasa võtnud. Kaldal olid suured
tahvlid piltidega kalameestest,
kes kui suure kala on püüdnud –
mõned kalad olid kalamehestki
pikemad.
Järgmine kontsert oli kärestiku
kaldal lambakoplis – maastik
väga ilus, aga millised olid meie
jalanõud, sellest vaikib ajalugu.
Kolmandal päeval läksime väga
ilusa mägijärve äärde ujuma.
Pilgari poisid-tüdrukud läksid
ujuma, mina katsusin vett –
oh, see oli väga külm. Meile
räägiti eelmine päev, et nende
metsades on palju karusid.
Mina ütlesin, et mina küll
vette ei lähe, ma parem lähen
lasen lõunasöögiks mõne
karu. Läksingi teistest eemale
ja jalutasin küngaste vahel.
Järsku mu selja taga üks mees
küsib: „Puhutteko suomea?“
Mina vastu: „Puhun-puhun!“
Hakkasime rääkima ja sain
teada, et ta on juba 15 aastat
Norras elanud. Mina kutsusin ta teiste virolaste juurde.
Vaatan ikka, et meie omad
muhelevad: „Kuule, Paul,
sa pidid ju karu laskma, aga
lasid hoopis põdra.“ Head
mälestused Norrast kummitasid veel kaua aega.
Unustan juba Eestimaa sootuks, kogu aeg jutustan Skandinaaviamaadest. Välismaal
käimiste vahel pole me ühtegi
laulupidu, tantsupidu, rahvamuusikapäeva, kuhu meid on
kutsutud, vahele jätnud.
Alates 2010. aastast oleme
käinud Europeade festivalil,
mida peetakse igal aastal
ühes Euroopa linnas. Meie
oleme osalenud: 2010 Ungari,
2011 Eesti, Tartu, 2012 Itaalia,
Padova, 2013 Saksamaa, Gotha, 2014 Tšehhi, Praha.
Järgmisena pidime minema
Brüsselisse, aga seal olid rahutused ja kartsime pomme
jms.
See oli lühike kokkuvõte
PiPi reisidest ja esinemistest
meil ja mujal – mis saab edasi,
eks näe, elame veel.
PAUL PAIDU
Teie Pipi-Papa
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Koolitund raamatukogus
16. oktoobri eesti keele
tund toimus meil harjumuspärase klassiruumi asemel
hoopis Võhma linnaraamatukogus. Tunni teemaks oli
infootsing. Raamatukogu
sobis selle teema jaoks suurepäraselt, sest infot tuli
õppida leidma nii internetist
kui raamatutest.
Raamatukogus ootasid
meid toredad raamatukogutöötajad Bianka ja Maire.
Nendega oleme tuttavad
juba esimesest klassist peale. Tookord kutsusid nad
meid raamatukoguga tutvuma ning lugejaks vormistama ja kinkisid meile
igaühele raamatu. Seekord
näitasid nad, kuidas on
võimalik raamatukogus
teemade järgi omale sobivat raamatut otsida. Lisaks
tutvustasid nad lühidalt

FOTO: Bianka Ränkel

ka raamatukogutarkvara
URRAM, mis võimaldab
juba kodus vaadata, kas
raamatukogus on soovitud
raamat olemas. Veel saab
selle kaudu pikendada raamatu tagastamise tähtaega.
Seejärel moodustasime
kaks rühma. Mõlema rühma

ülesandeks oli planeerida
vahva reis ühte Eestimaa
põnevasse paika. Üks osa
ülesandest tuli täita interneti, teine raamatute abiga. Tüdrukute rühm valis
selleks kohaks Hiiumaa ja
poisid valisid Saaremaa.
Tüdrukud alustasid info

Raamatukogu kinkis raamatuid
otsimist internetist ja poisid
raamatutest, pärast vahetasime osad. Kokkuvõtteks
võib öelda, et raamatutest
leidsime palju infot vaatamisväärsuste, taimede
ja loomade kohta, aga internetist leidis kiiresti ja
mugavalt praamide sõidugraafiku ja toidukohtade
ning ööbimispaikade lahtiolekuajad, samuti menüü
ja hinnad.
Selline tund oli meie kõigi arvates huvitav. Maire ja
Bianka arvasid, et võiksime
teinegi kord mõne tunni
raamatukogus teha. Meile
see mõte meeldib.

FOTO: Bianka Ränkel

Juba mõnda aega on lapsed sõltuvad nutimaailma
võludest. Selleks, et neid tagasi tuua raamatute juurde,
kingib Võhma linnaraamatukogu koostöös Võhma kooliga juba kolmandat aastat järjest igale 1. klassi õpilasele
raamatukogu külastuse ajal päris oma raamatu. Sel
aastal kingiti Epp Petrone raamat „Siis, kui seened veel
rääkisid“.
Loodame selle väikse traditsiooniga jätkata ning tulevastel noortel lugemishuvi säilitada.
KAIDI RAUD

VÕHMA KOOLI
3. KLASS JA
KLASSIJUHATAJA RIINA

Raamatukoguöö
Võhma noortetuba ja Võhma linnaraamatukogu korraldasid 19. oktoobril taas raamatukoguöö. Osalejaid oli
üsna palju, enamus mitmendat korda. Tutvustasime oma
lemmikraamatuid teistele, joonistasime jutustamise järgi ja
lugesime raamatuid. Lisaks mängisime erinevaid mänge.
Üksi ei olnud seal keegi. Minu lemmikajaviide on lugemine,
seega oli tore raamatute keskel olla. Aitäh korraldajatele ja
ootame juba järgmist raamatukoguööd.

FOTO: Bianka Ränkel

Võhma linnaraamatukogus toimus 25. oktoobril järjekordne kellakuuetee. Esinesid Võhma kooli 3.–5. klassi
õpilased näidendiga „Muutuv elu“, juhendas Ly Udikas.
Täname toreda õhtu eest!
Uute kohtumisteni!

PÄRLI RANDMÄE

Raamatukoguöö alguses jutustasime mõnda aega, pärast loeti meile üks lühike raamat ette ja me võisime teha
märkmeid selle raamatu kohta, et pärast nende märkmete
järgi pilti joonistada või siis hakata kohe joonistama pilti
selle loo kohta või mingi muu pildi, mille joonistamiseks
said raamatust inspiratsiooni. Siis läksime sööma ja peale
söömist mängisime mänge ning lugesime ja jutustasime
raamatuid. Seejärel oli väike disko. Peale seda hakkas kell
saama üksteist ja siis loeti meile „Naksitralle“. Märkamatult
oligi saabunud öö. Hommikul oli äratus kell 7.45. Umbes
kell 9 olid kõik koju läinud. Mulle meeldis seekordne raamatukoguöö.
RIINE VALO

FOTO: Viivika Lepp

FOTO: Bianka Ränkel

Suure-Jaani pikaaegne raamatukoguhoidja Merike
Mikkor nimetati Kehtnas toimunud maaraamatukoguhoidjate päeval aasta maaraamatukoguhoidja nominendiks. Palju õnne kolleegide poolt!

Raamatukogupäevad 2018 Suure-Jaani raamatukogus
Tänavune kogu Euroopas tähistatav kultuuripärandi aasta kandub edasi
ka raamatukogu tegemistesse. Kultuuripärand on
sillaks mineviku, oleviku
ja tuleviku vahel. Raamatukogu omakorda on värav
tulevikku, olles ühtlasi side
minevikuga (Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing).
Just sellest lähtuvalt olimegi sel aastal oma raamatukogupäevade temaatika
üles ehitanud. Suur rõhk
oli koduloolise materjali
kasutamisel ja läbi selle
mineviku ning tuleviku

vahel “silla” hoidmisel.
Raamatukogupäevade sisse
mahtus mitmeid sündmusi:
lemmikraamatu valimine,
külalislaenutaja kutsumine
raamatukokku, arvutikoolitused, lauamängude päev,
mantelkorstna mõistatuse
lahendamine, koduloolise
näituse väljapanek koos
vanade fotode vaatamise
üritusega ning lastekirjaniku Heidi Raba kohtumine
lugejatega.
Mul on hea meel, et meil
on raamatukogus niivõrd
väärtuslik kodulooline materjal, mille kohta Merike

alati lugusid juurde räägib
ja sel moel neid elavana
hoiab. Väga hea meel on ka,
et meie oma Põhja-Sakala
vallas elab imeliselt tore
kirjanik Heidi Raba, kellega
meil õnnestus tänu kohtumisele raamatukogus lähemalt tuttavaks saada. Tema
kirjutatud lasteraamatud on
ajatud ja eatud ning nagu
kohtumist modereerinud
Ursula Zimmermann väga
tabavalt ütles, siis on Heidi
näol tõepoolest tegemist
meie oma Astrid Lindgreniga.

Eriline kulminatsioon
saabuski just laupäeval koos
esimese lumega – õdus kohtumine kirjanikuga, raamatukogu ruumides vastselt
avatud Suure-Jaani kultuurimaja käsitööringi näitus
ning kohaliku kohvikupidaja hõrgutavad soojad
küpsetised kõike seda ilmestamas. Täpselt nii hea
meil raamatukogus ongi,
meid ümbritsevad toredad
inimesed, ootame teid kõiki
sellest osa saama!
VIIVIKA LEPP
raamatukogu direktor

Ursula Zimmermann ja Heidi Raba.

FOTO: Viivika Lepp
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Ümber Võhma linna jooksjaid ilm ei heidutanud
Pühapäeval, 30. septembril
toimus traditsiooniline „Ümber Võhma linna jooks“. Jooksurajale oli kogunenud hulga
jooksusõpru, pea 70. Vihmast
hoolimata tulid rajale nii lapsed ja noored kui veteranidki.
Jooksjate järel läbisid raja ka
kaks vaprat kepikõndijat.
Üldvõidu pälvis naistest Liis
Kuresoo ning meestest Kermo
Randmäe, tublid olid kõik, kes
jooksuraja läbisid. Esmakordselt kasutati jooksul elektroo-

Võhma jooksu start.

nilist ajavõtusüsteemi ning
uuendus õigustas end igati.
Suur tänu korraldusmees-

FOTO: Erakogust

konnale – spordiklubi Võhma
eesotsas Enno Rohelpuuga
ning suur hulk vabatahtlikke!

Tulemused leitavad siit:
https://my3.raceresult.
com/106076/#0_B71EA2.

Viljandimaa meistrivõistlused petangis olid
meile üliedukad
Läbi suve toimusid Võhma petangiväljakutel erinevad võistlused, Põltsamaal
suve lõpus saavutatud kolmikvõit näitas valla petangimängijate head vormi. Suurepäraste tulemustega lõppesid meie mängijate jaoks
ka 6. oktoobril toimunud
Viljandimaa meistrivõistlused. Meie valla sportlased
saavutasid üksikmängus
kolmikvõidu ning paarismänguski saavutati kuld-,
hõbe- ja pronksmedalid.

Maakonna meistrivõistlused petangis.

Individuaalselt on maakonna
meister Mauno Mill, hõbe-

FOTO: Erakogust

medali pälvis Ilmar Roosioks
ning pronksi Luule Tiirmaa.

Lisaks üldarvestuse pronksile sai Luule Tiirmaa kaela
ka naiste arvestuses kuldmedali ning pälvis maakonna
meistri tiitli. Paarismängus
võtsid meistritiitli Toomas
Reede ja Mauno Mill, hõbemedalile tulid Toivo Ilves
ja Ando Saar ning 3. koha
saavutasid Luule Tiirmaa ja
Indrek Kaalep. Soovime kõigile medalistidele palju õnne
ning täname kõiki mängijaid,
kes koduvalda maakonna
meistrivõistlustel esindasid!

Lehola-Lembitu mängudel selgusid võitjad kahel alal
Pühapäeval, 7. oktoobril
selgusid Sürgavere spordihoones võitjad kahel spordialal. Mõõtu võeti kabes
ja naiste võrkpallis. Naiste
võrkpallikohtumised olid
vägagi võitluslikud. Koduseinte toel võitis seekord 45.
Lehola-Lembitu mängud
Sürgavere võistkond, kes
alistas kõik vastased. Teise
koha saavutas Olustvere
esindus ning kolmanda koha
viisid koju Aimla naised.
Kabes olid võistlustules
naised, noored ja mehed.
Mängud olid põnevad ja
meeste paremusjärjestuse
selgitamiseks tuli mängida kolm lisapartiid. Noorte arvestuses oli võitmatu
Põhja–Suure-Jaani esindaja
Monis Brauer, teise koha viis
Olustverre Kristjan Soomets
ja kolmanda koha Kõosse
Reimo Soots. Naiste arves-

Naiste võrkpalli parimad võistkonnad.

Kabeturniir.

tuses võitis Kõo esindaja
Kersti Siimula, teise kohaga
lõpetas Eha Sepp Olustverest
ning kolmanda koha jättis
koju Eve Soopa Sürgaverest.
Meeste turniir oli tasavägine. Esikoha võitis Margus
Jaansoo, teise ja kolmanda
koha selgitamiseks mängisid
lisapartiid Olustvere esindaja
Hillar Kuhi ja Kõo esindaja
Rein Vahtra. Võitjana väljus sellest duellist Hillar
Kuhi, kolmanda kohaga lõpetas Rein Vahtra. Külade
arvestuses viis võidupunktid koju Olustvere esindus,
ühe punktiga edestati Kõod.
Kolmanda koha napsas samuti ühepunktise edumaaga
Kildu ees Sürgavere esindus.
Õnnitleme kõiki medaliste
ja täname osalejaid! Aitäh
võistluste kohtunikele!

FOTOD: Mati Adamson

Põhja-Sakala jalgpallimeeskond võitis Eesti meistrivõistlustel III liiga!
Tänavu kevadel panid
meie valla jalgpalliklubid SK
Tääksi ja Suure-Jaani United
Eesti meistrivõistlustel välja
ühise meeskonna. Kui hooaja
algus oli veel pisut rabe, siis
edasine areng on toonud
suurt rõõmu. Kõigepealt
võideti 12 meeskonna hulgas
Lõuna piirkonnas esikoht
ning pääseti edasi 4 liiga parimate omavahelistele mängudele. 27. oktoobril lõpetati
ﬁnaalmäng Viimsi JK II vastu
tulemusega 2:0 ning PõhjaSakala jalgpallimeeskond
tuli koju kuldmedalitega!
Uustulnukana oma esimesel
hooajal liigas 48 meeskonna

hulgas esikoht saavutada on
tõeliselt väärt tulemus.
Duubelvõistkond mängis
IV liigas ning lõpetas Lõuna
piirkonnas 4. kohaga. Kuigi
duubelvõistkonna mehed III
liiga poolﬁnaalis ning ﬁnaalis põhivõistkonda abistada
ei tohtinud, on osa sellest
toredast tiitlist ka nende
oma, sest ilma duubli abita
poleks olnud lihtne piirkonna alagrupi võitjaks tulla
ning seega ﬁnaalmängudeni
jõuda. Super hooaeg, mehed,
oleme teie üle uhked! Aitäh
kõigile valda esindanud
jalgpalluritele, treeneritele
Sergei Vassiljevile ja Indrek

Sulgpallivõistlus oli
ülitasavägine

III liiga Eesti parimad.

Jegorovile, toetajatele!!! Eriline tänu väga kohusetundlikule staadionihooldajale
Urve Lichtile!

FOTO: Erakogust

MATI ADAMSON

spordi- ja noorsootööspetsialist

Valla meistrid sulgpallis.

FOTO: Mati Adamson

28. oktoobril selgusid Suure-Jaani kooli saalis PõhjaSakala valla meistrid ja Lehola-Lembitu mängude parimad sulgpallis. Võistlus kujunes ülitasavägiseks. Mängiti
kokku 41 mängu ja kohtumised olid lõpuni võitluslikud.
Suure-Jaani valla meister aastal 2018 on naiste hulgas
kindlalt Tiina Aule, teise kohaga lõpetas võistluse Liis
Laansoo. Kolmanda koha saavutas noormängija Ingrid
Aule. Meeste arvestuses tuli ülipingelise ﬁnaalmängu järel
valla meistriks Veiko Sepp, teise koha saavutas Meelis
Aule ja kolmanda koha pälvis Andrus Kudkepp.
Lehola-Lembitu mängude arvestuses olid võistlustules
tüdrukud, poisid, naised, mehed, nais- ja meesveteranid.
Tüdrukute arvestuses võitis Lõuna–Suure-Jaani mängija
Ingrid Aule, poiste arvestuses võitis kindlalt Olustvere
esindaja Joel Uustal, teise kohaga lõpetas Sürgavere esindaja Alari Adamson ja kolmanda koha viis Kildule Ergo
Adams. Naistest võitis Olustvere esindaja Liis Laansoo ja
naisveteranidest Lõuna–Suure-Jaani mängija Tiina Aule.
Meestest võitis turniiri Kõidama mängija Andrus Kuldkepp ja meesveteranidest Veiko Sepp Lõuna-Suure-Jaani
esindajana. Piirkondadest viis maksimumpunktid koju
Kildu, teise kohaga lõpetas Olustvere esindus ja kolmanda
kohaga pidi leppima Lõuna-Suure-Jaani piirkond.

Spordivõistlused
6. novembril kell 15 Põhja-Sakala valla noorte meistrivõistlused kiirmales
Suure-Jaani koolis.
8. novembril kell 18 XII võrkpalli sarivõistlus meestele Sürgavere spordihoones.
9. novembril kell 20 Eesti MV saalijalgpalli II liigas kohtuvad Põhja-Sakala –
Jõgeva SK Noorus-96 Võhma kooli võimlas.
10. novembril kell 10 X Kildu kooli vilistlasturniir males Kildu
ratsakeskus-külalistemajas.
15. novembril kell 18.30 Võrkpalli sarivõistlus naistele Sürgavere spordihoones.
17. novembril kell 14.20 Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis
AP Mets – Põhja-Sakala vald Viljandi spordihoone suures saalis.
18. novembril kell 14 Lehola-Lembitu mängud bowlingus Viljandi Fire Starter
Bowlingus (Riia mnt 52f). NB! Eelregistreerimine kohustuslik, tutvu juhendiga
kodulehel!
20. novembril kell 15 Põhja-Sakala valla noorte meistrivõistlused kiirmales
Suure-Jaani koolis.
22. novembril kell 18 XXI võrkpalli sarivõistlus meestele Sürgavere spordihoones.
23. novembril kell 20 Eesti MV saalijalgpalli II liigas kohtuvad Põhja-Sakala
– SK Kadrina Võhma kooli võimlas.
24. novembril kell 10 Suure-Jaani valla XVI lauatennise GP II etapp Suure-Jaani
kooli võimlas.
24. novembril kell 11 Lehola-Lembitu mängude meeste võrkpalliturniir
Sürgavere spordihoones.
24. novembril kell 16 Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis Spordikool –
Põhja-Sakala vald Kesklinna kooli võimlas.
30. novembril kell 20 Eesti MV saalijalgpalli II liigas kohtuvad Põhja-Sakala
– Narva United FC U19 Võhma kooli võimlas.
2. detsembril kell 11 XX Pilistvere jõuluturniir males Pilistvere rahvamajas.
2. detsembril kell 16 Lehola-Lembitu mängude mälumäng Suure-Jaani
noortekeskuses.

Täpsem info: noortekas.suure-jaani.ee
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17. novembril kell 14

KLUBI MEELESPEA
HOOAJA AVAPIDU

Suure-Jaani kooli saalis.

Artist Heidy Tamme räägib oma värvikast elust ja
laulab tuntuid laule.
Tantsuks mängib ansambel A.G.E.
Lauake kata end! Tule ise ja võta sõber kaasa!
Vajalik eelregistreerimine telefonil 515 4013.

27. oktoobrist kuni 17. novembrini

SUURE-JAANI KULTUURIMAJA
KÄSITÖÖRINGI
55. SÜNNIPÄEVALE PÜHENDATUD
NÄITUS.
27. oktoobrist kuni 30. novembrini

TOOMAS REISALU
MAALIDE NÄITUS-MÜÜK.
2. detsembril kell 16

ESIMESE ADVENDIKÜÜNLA
SÜÜTAMINE

heliloojate Kappide majamuuseumis.
EMTA üliõpilaste kammerkontsert.
Võta kaasa küünal ja tule vii
advendituli oma koju.
Tasuta!

5. detsembril kell 15.45

väljasõit Vanemuise teatrisse vaatama

ETENDUST
„KAUNITAR JA KOLETIS“.
Info telefonil 5665 8453.

6. detsembril kell 19

ÜLE VALLA MÄLUMÄNGU
II VOOR.
Info ja registreerimine kuni
5. detsembrini
telefonil 5665 8453.

5. OKTOOBER

ÕPETAJATE PÄEV

Kõik sündmused toimuvad Kondase majas, kui
toimumiskohana pole märgitud muud kohta

TÄÄKSI ÕPETAJA
Õpetaja pöörab rooli, jõuabki ta jälle kooli.
Kingaklõbin siin ja seal, õpilane pöörab pead.
Õps see istub bossi tooli, vaatab üle terve kooli.
„Õpilane, kus on tere? Viisakas me koolipere!“
Hakkabki nüüd mate tund, täna liidame me lund.
Õpilane tagareast arvutada oskab peast.
Siiski tuli vale vastus, keegi varba peale astus.
Õpilased kõik on vait, tagapingist tuli LIKE!
„Kes see oli? Kes nii tegi? Tõsta käsi!“ õps ei väsi.
Lapsi päästab koolikell, väike, kõlisev ja hell.
Õpetaja väljub klassist, võtab lonksu bossi tassist.
Lõpuks tunnid läbi saavad, kajavad kõik klassidjaamad.
Lapsed saali suunduvad, kõigest hingest
jooksevad.
Tuleb teine õpetaja, muudab reegleid nagu vaja.
Algab kerge jalkamatš, lõpuks kohtub vali mats.
Pall see jõudis väravasse, saal siis laskus kära
sisse.
Käes on päeva ülim hetk, algab laste bussiretk.
Õpetaja jõuab koju, istub nagu vana loju.
LAURA-LIISA KIBE
6. klass

VASTEMÕISA RAHVAMAJAS

Neljapäeval, 29. novembril kell 19
TEATRIÕHTU
Vana Baskini Teatri komöödia „Kas
hakkame seksima?“

Pääse 17 eurot; õpilane ja pensionär 15 eurot.

4. ja 6. detsembril

MUUSIKALINE JÕULUMAA

Info ja registreerimine:
509 3447 (Merle), 526 4590 (Rein)
www.rahvamaja.eu
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1. detsembril kell 14
Kõpu külastuskeskuses

Oksad ja töövahendid meie poolt.
Võta kaasa töökindad ja
kaunistusmaterjali.

Koksvere seltsimajas
8. detsembril 2018 kell 11–15
JÕULUMÜÜK

Osalustasu 3 eurot

Koksvere seltsimajas 8. detsembril kell 11–15

JÕULUMÜÜK

Kohalik käsitöö, koogid, pirukad ja joogid.
Kohalikliina.leis@mail.ee
käsitöö, koogid, pirukad ja joogid
Kell 12 väike eeskava.Info:
Tel 5648 2547
Kell 12 väike eeskava

Info: tiina.leis@mail.ee,
tel 5648 2547
Oodatud
on nii müüjad

kuiOodatud
ka ostjad!
on nii müüjad kui ostjad!

Info ja registreerimine
5330 0557 Viive

12.–26. november
Kõo raamatukogus

JÕULUVANA
KONTORI
TEADE

NÄITUS „Pilistvere naise ja neiu
rahvarõivad 19. sajandi II poolel“

Kõidama lasteaia Traksik
jõulupidu toimub

4. detsembril kell 15.30

Autor Marju Roosileht.

Combimilli saalis.

12. novembril kell 16 joome teed,
räägime kohalikust rahvarõivapärandist.

Peole võivad tulla kõik, kes soovivad. Ootame ka
piirkonna koduseid lapsi, kes veel ei käi lasteaias.
Palun eelnevalt teatada lasteaeda 20. novembriks
tel 437 1237 või e-postile: la.traksik@suure-jaani.ee.

Sündmused

Suure-Kõpu mõisas

23. novembril Rohelise Jõemaa Koostöökogu
üritustesarja „Soomaa virvatuled“ avaüritus.

2. detsembril kell 12 advendiaja
LAAT ja kell 14 kooliKONTSERT.
15. detsembril kell 18
advendiaja KAMINAÕHTU.

Kultuuriline-elamuslik õhtu erinevates Soomaa
ettevõtetes. Virvatuli on küllakutsuv hingetuleke soistel aladel. Näitab ja suunab kohtadele,
kus saab täiskuu lähedasel reedel mõnusasti õhtut
nautida.

Suure-Kõpu mõis  Viljandimaa  Kõpu alevik

Kõo raamatukogus
4.-18. detsember

Käsitöö Näitusmüük

12. detsembril kell 17 töötuba
"Glasuuritud õunake"

Lisainfo raamatukogust
437 8549
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Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kõpu Peetri kogudus
Ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma,
taevast Jumala Talle juurest alla tulevat. Ilm 21:2

R, 2. november kell 16 HINGEDEPÄEVA PALVUS Kõpu kabeli juures. Kõpu kihelkonna köstrite
hauaplatside pühitsemine ja kõikide surnute mälestamine.
P, 11. november kell 11 armulauaga jumalateenistus. Koguduse uue arengukava arutelu.
T, 20. november kell 12 külatund Puiatu raamatukogus.
P, 25. november kell 11 IGAVIKUPÜHA armulauaga jumalateenistus. Kirikuaasta lõpp.
T, 27. november kirikutund Kõpu hooldekodus.
Päevane leerikool toimub Puiatu raamatukogus. Info koguduse õpetajalt. Ristimis- ja leeripüha
on 31. detsembril.
Kiriklike talituste, hingehoiu ja info osas võtke palun ühendust koguduse õpetajaga.
Kirikus saab pidada tähtpäevi ja väärikaid peresündmusi, samuti teha ringkäike ja ekskursioone, pidada koolitusi või seminare.
Koguduse õpetaja on Hedi Vilumaa: 5348 5573, hedi.vilumaa@eelk.ee.
Koguduse juhatuse esimees on Taivo Lehesmets.
Veebiinfo: www.facebook.com/kopupeetri

EELK Kõpu Peetri kogudus, Pärnu mnt 1, Kõpu, Põhja-Sakala vald, 71201 Viljandimaa

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Suure-Jaani Johannese kogudus
P, 4. november kell 14 HINGEDEPÄEVA armulauaga jumalateenistus.
P, 11. novemer kell 14 armulauaga jumalateenistus.
P, 18. november kell 14 armulauaga jumalateenistus – teenib õp em Villu Jürjo, orelil
Tuuliki Jürjo, kaastegev Viljandi Jaani koguduse naisansambel Iiris.
P, 25. november kell 14 IGAVIKUPÜHA armulauaga jumalateenistus. Kirikuaasta lõpp.
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 Johannese kogudus, J. Köleri 1, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71503 Viljandimaa

Birch Decor Poles OÜ on kolmandat aastat turul tegutsev Eesti ettevõte, kelle
peamiseks tegevusalaks on kasepostide tootmine interjööridesse.

Ostame metsaomanikelt kasest poste diam 5–12cm, pikkus 3 m.
Hind 1,9 €/tk (maksetähtaeg 7 päeva).
VIRU-NIGULA SAEVESKI AS
Lääne-Virumaal

Postide vastuvõtt: M.E.R.P puit, Siimu tee, Ridalepa küla, Audru osavald
Nõuded tarnele: https://birchdecorpoles.weebly.com/postide-ost.html
Palun tutvuge kvaliteeditingimustega kodulehel ja küsige julgelt lisa Kati Rahnel +372 517 9824
kati.rahnel@ecobirch.eu

AEGVIIDU PUIT AS
Harjumaal
VIIRATSI SAEVESKI AS
Viljandimaal

OSTAB

VIRU-NIGULA SAEVESKI AS

OÜ Arlai pakub Suure-Jaanis järgmisi teenuseid:

Harjumaal

AEGVIIDU PUIT AS
Harjumaal

OSTAB
KUUSE- JA MÄNNIPALKI

AEGVIIDU PUIT AS
VIIRATSI
SAEVESKI AS
VIIRATSI SAEVESKI AS
www.nordwood.ee
Harjumaal
Viljandimaal
Viljandimaal
tel 520 2709
VIIRATSIOSTAB
SAEVESKI AS
OSTAB
Aivo.Kalmet@nordwood.ee
Viljandimaal
KUUSEJA MÄNNIPALKI
KUUSE- JA MÄNNIPALKI
www.nordwood.ee
tel 520 2709
Aivo.Kalmet@nordwood.ee

•

VIRU-NIGULA SAEVESKI AS
Lääne-Virumaal

Lääne-Virumaal
VIRU-NIGULA
SAEVESKI AS
Lääne-Virumaal
KUUSEAEGVIIDU JA
PUIT ASMÄNNIPALKI

www.nordwood.ee
www.nordwood.ee
tel 520 2709
tel 520 2709
Aivo.Kalmet@nordwood.ee
Aivo.Kalmet@nordwood.ee

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

glasaken.ee

•
•
•
•

rehvitööd, rehvivahetus,
uute rehvide tellimise
võimalus
autoremont ja hooldus
keevitamine
autodele keretööd
autode värvimine

•
•
•
•

diagnostika
autode poleerimine ja
vahatamine
võimalus tellida autodele
varuosi
autopesula

Kliendisõbralikud hinnad! Tel 5623 7857.
Asume Suure-Jaanis Jaama tänaval Vana Postimaja kõrval.

Uuenenud

Energia ÖKO-SPA
Tervendav saunarituaal
koos saunameistriga,
ürdivann, saunamassaaž
looduslike vahenditega.

SEMINARIKESKUS
Pidulikud sündmused.
Seminarid.

Info ja broneerimine tel 510 6193.

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

Kaasa oma võimlemismatt või alus.
(Kõo vallamaja juurest väljub buss
kell 15.30 ja toob pärast tagasi) Lisainfo
Osalustasu 3 eurot kord

Silvi Annuselt
tel 5301 2279

Asume Kõidamal
Kontakt: Kalev
telefon 523 9493

Kõik katusetööd
Katuste tarvikud
Fassaaditööd
e-post:
info@ksgmetallic.ee
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Õnnitleme
lapse sünni
puhul!

HILJA ROOSILEHT

28.11.1921 97

REET SIMRAL

07.11.1937 81

Annika Abrol ja Fredy Feldmannil Võhma linnast
sündis tütar JETELI Feldmann

MEETA LOIM

27.11.1926 92

MILVI LÕHMUS

11.11.1937 81

AKSEL PIKK

01.11.1927 91

LINDA TÜRNER

13.11.1937 81

HARRI SALUSTE

12.11.1927 91

KALEV ALLE

13.11.1937 81

Anu Metslal ja Raul Oleskil Kõo külast sündis
poeg KASPAR Olesk

MAGDA NURK

04.11.1928 90

ANTS KUUSIK

17.11.1937 81

SINAIDA KARTSEPP

06.11.1928 90

ANTS ANIMÄGI

25.11.1937 81

ARNOLD VARES

08.11.1928 90

MILVI SALUSTE

04.11.1938 80

HELMI MAAKUS

12.11.1928 90

AINO PIIR

07.11.1938 80

INGRID VÄLJA

25.11.1928 90

ANTS-PÄÄRU MÜÜR

14.11.1938 80

LEONIDA ROOSMAN

01.11.1929 89

NIINI VESKIOJA

16.11.1938 80

ERNA VEEVERS

23.11.1929 89

ANTS VALG

18.11.1938 80

LEIDA KOPPEL

04.11.1931 87

JAAN MÄND

19.11.1938 80

Kristi Roslenderil ja Alar Septembril Vastemõisa
külast sündis poeg RUUDI Roslender

VALVE SUKK

29.11.1931 87

MARET REINART

19.11.1938 80

SULEV SILLAMÄE

03.11.1932 86

MILVI SÄÄSK

24.11.1938 80

AINO-ALISE ROHILA

21.11.1932 86

VAIKE TAMM

24.11.1938 80

Merlin Rikkinenil ja Mart Tiidemannil
Vastemõisa külast sündis tütar RUBY Tiidemann

UNO RIISALO

22.11.1932 86

ENDEL VAINARU

25.11.1938 80

MARTHA LAND

09.11.1933 85

ANN KÜNNAPUU

08.11.1943 75

MARTA LINNASTE

18.11.1933 85

ÜLLE BOGOMOLOVA

10.11.1943 75

HELGA PIISKOP

05.11.1935 83

RAIVO KÜTT

13.11.1943 75

LAVRIDA AINSALU

13.11.1935 83

MARE-REET OŠTŠEPKOVA

14.11.1943 75

AUGUST TOMSON

13.11.1935 83

MAIE HANSEN

29.11.1943 75

VIIVI LEHISTE

17.11.1935 83

TOOMAS VAIDEM

30.11.1943 75

ELVI PALS

18.11.1935 83

MARTIN ALAS

06.11.1948 70

JAAN MIKALAI

25.11.1935 83

ARNO SEPP

08.11.1948 70

TOOMAS TAMM

02.11.1936 82

MIHKEL KUUSK

26.11.1948 70

SILVIA LIPAND

04.11.1936 82

JÜRI MUTTEL

27.11.1948 70

ELENA KALA

09.11.1936 82

JÜRI BABITŠ

03.11.1953 65

LINDA LEMMATS

12.11.1936 82

KOIDULA PUNG

04.11.1953 65

VELLO JÜRIMÄE

20.11.1936 82

ENNA PANK

11.11.1953 65

KALEV VÕITLA

20.11.1936 82

OSKAR REITEL

19.11.1953 65

LIILI JERLOV

22.11.1936 82

MARGUS SAAR

20.11.1953 65

LEILI RAJAMÄE

27.11.1936 82

MARTA RUMASK

24.11.1953 65

ELLA ŠAŠMAKOVA

01.11.1937 81

VLADIMIR JÜRGENSON

30.11.1953 65

SILVI KULP

07.11.1937 81

Airis ja Argo Käppal Kõpu alevikust sündis tütar
KAROLIN
Siret Kabanenil ja Alvar Süllal Ivaski külast
sündis poeg KRISTOF Sülla

Triin Jõgil ja Andre Rätsepal Iia külast sündis
tütar LISANDRA Rätsep
Meelika Müüril ja Martin Meistril Võhma linnast
sündis tütar STELLA Meister
Andra Järvel ja Urmo Rikkinenil Olustvere alevikust sündis tütar SASKIA Rikkinen

Kallid Maire ja Anne!
Mälestame
JANEK KRABI

REIN VAABEL

26.09.1972 – 25.09.2018

10.03.1950 – 11.10.2018

KERSTI PAJU

ÜLAR LEHISTE

03.01.1968 – 27.09.2018

07.02.1965 – 12.10.2018

VALVE JÜRINDI

GERTRUD KALA

Soovime sõrmedesse osavust ja
südamesse headust.
Õnneks pole olemas õnne
vastast seadust!

Sügiseste juubelitervitustega
Võhma lasteaed Mänguveski oma
suurte ja väikestega.

29.03.1928 – 01.10.2018

03.10.1927 – 13.10.2018

KALJU SOO

ELMUR PAJUMÄGI
07.06.1966 – 18.10.2018

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

RIHO MAISTE

NADEŽDA LINDE

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

01.08.1939 – 01.10.2018
30.03.1985 – 03.10.2018

01.11.1937 – 26.10.2018

ELMO VAINOLA

ENDEL MIKKOR

24.09.1947 – 07.10.2018

OSKAR PÕLDMA

27.06.1932 – 11.10.2018

LEOLE
Jaanuar 2018, nr 1 (214)

27.06.1932 – 26.10.2018

UUNO ARR

24.10.1945 – 30.10.2018

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

ETTEREGISTREERIMINE telefonil 5323 2454

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

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

KUULUTUSED
Puurkaevude rajamine ja puhastamine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus.
Maaküttesüsteemide rajamine. Tel 502 1279, 5269604,
puurkaevumeistrid.ee.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.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 €

