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etsember – jõulude ootamise aeg.
Kaupmehed hakkavad muidugi juba ammu
enne advendiaega jõule ootama – kes neist ei tahaks
jõuluaegsest käibest võimalikult suurt osa saada. Nii
ilmusidki kaubanduskeskustesse rohkem kui kuu aega
tagasi jõulukaubaga riiulid – uued värvilised pakendid
pilke püüdmas. Tahtmatult tuli pähe küsimus: kas tõesti
on aeg juba nii kaugel? Aasta saabki läbi?
Seejärel aeti püsti esimesed avalikud jõulukuused –
kärsitumad ei malda ammu enam advendiaega oodata.
Siin-seal toimuvad jõululaadad.
1. advendiks peaks sel moel ootusärevus olema igaüheni jõudnud. Ettevalmistused saavad täiel rinnal jätkuda.
Üha rohkem ilmub majade akendele ja õuedele tulesid.
Varsti tekivad ja hakkavad pikenema järjekorrad pakiautomaatide juures. Ostukärudes ja -korvides on järjest
rohkem head-paremat. Majade vahelt kõlavad aeg-ajalt
kõmakad ja vahel lendab mõni ilutulestik raketina pimedusse. Ehk on vahel siin-seal isegi päkapikkude jälgi
näha? Mida päev edasi, seda piparkoogilõhnalisemaks
muutuvad kortermajade koridorid ja vahel hõljub meeli
hullutavaid lõhnu õueski. Iga-aastane melu. Ometi on
selles iga kord ka midagi uut ja
erakordset.
Kaunist advendiaega ja ilusat
aastalõppu kõigile!
LEILI KUUSK
avalike suhete spetsialist

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

Kõpu kool pidas sünnipäeva
27. novembril tähistas
Kõpu koolipere endise
kauaaegse koolidirektori
Arnold Varese 90. sünnipäeva ning kooli 97.
sünnipäeva. Juubilari oli
tulnud õnnitlema ka valla
haridusspetsialist. Oma
tööaastaid Kõpu koolis
meenutas väga värvikalt ka
Arnold Vares ise, kel jagus
meeldejäävaid meenutusi
nii oma tööle asumise ajast
kui hilisemast perioodist.
Arnold Vares töötas Kõpu
kooli direktorina aastatel
1956–1990 ning tema panus
meie kooli arengusse on
hindamatu.
Pidulikule aktusele järgnes ühine kringlisöömine.
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Soomaa rahvuspark saab 25-aastaseks!
Käesoleva aasta lõpus tähistab Soomaa rahvuspark oma
25. sünnipäeva. Tõenäoliselt on
vähe neid, kes ei ole kuulnud
Soomaale kõige enam tuntust
toovast loodusnähtusest – pea
igal aastal korduvast viiendast aastaajast – suurveest.
Veerandsaja aasta vanune
looduskaitseala asub 79% ulatuses Põhja-Sakala vallas, moodustades valla pindalast 27%.
Rahvuspark loodi 1993. aastal
Halliste puisniidu botaanilise
keeluala ning Kikepera, Ördi,
Kuresoo ja Valgeraba sookaitseala liitmisel. 2005. aastal
arvati rahvuspargi koosseisu
ka Riisa raba. Soomaa rahvuspark, mille kogupindala
on 39 844 ha, kannab endas
eesmärki kaitsta Vahe-Eesti
edelaosa soid, lamme, metsi,
kaitsealuste liikide elupaiku
ning piirkonna kultuuripärandit. Rahvuspargi valitsejaks on

Keskkonnaamet ning külastuskorralduse eest vastutab Riigimetsa Majandamise Keskus.
2017. aastal külastas rahvusparki RMK külastusloendurite
(loendureid ei ole küll igal matkarajal) andmeil üle 100 000
inimese ning Kõrtsi-Tõramaal
asuvas külastuskeskuses oli
käesoleva aasta novembrikuu
alguseks käinud juba üle 13 000
inimese, kellest ligikaudu pooled olid välisturistid. Nii võib
Soomaa rahvusparki pidada
Põhja-Sakala valla olulisimaks
turismiobjektiks. Rahvuspark
oma matkaradade ja muu külastustaristuga suurendab ka
kohaliku rahva elukvaliteeti,
võimaldades kogeda looduselamusi Soomaa radadel nii
mööda matka- kui veeteid.
Pargi külastajaid teenindades
saavad rahvuspargist kasu
ka kohalikud ettevõtjad. Nii
on Soomaa piirkonna turis-

miettevõtjad moodustanud
oma MTÜ Soomaa Turism,
mille abil Soomaal tegutsevad
turismiettevõtjad end ühiselt
turundavad ja olulist infot
vahendavad.
Lisaks looduse hoidmisele
on rahvuspargi eesmärgiks
säilitada ja tutvustada ka kohalikku kultuuripärandit. Materiaalse kultuuri lipulaevaks
Soomaal on ühepuulootsik,
mille valmistamise traditsiooni
piirkonnas elus hoitakse. Veel
ilmestavad Soomaa piirkonda rippsillad ja varem laialt
levinud pukksillad, mille ehitamise traditsiooni samuti
püütakse elustada. Soomaalt
on muuseumidesse kogutud
palju ilusat käsitööd, siin on
sündinud maalikunstnik Johann Köler, helilooja Mart
Saar, kirikuõpetaja Villem
Reiman.

Soomaa territooriumil elab
küllalt vähe inimesi, aga seda
kokkuhoidvamaks on kujunenud kohalik kogukond. Omavaheline koostöö on piirkonna
elu üheks eelduseks. Tipu külas tegutseb aastaringselt MTÜ
Tipu Looduskool, mille pakutavad loodusharidusprogrammid rõõmustavad küllap kõiki
valla kooli- ja lasteaialapsi,
tegevusi jagub ka täiskasvanuile. Loodusharidusega seotud
programme pakuvad Soomaal
veel nii Keskkonnaamet kui ka
RMK. Keskkonnaameti eestvedamisel tegutsevad Soomaal
ka põhikooli- ja gümnaasiuminoortest looduskaitsjad,
Junior Rangerid, kes vähemalt
3 korda aastas kokku saavad
ja põnevaid tegevusi ette võtavad. Noorte looduskaitsjate
hulgas on mitmeid oma valla
lapsi.

Kohalikud soomaalased
on loonud mitmeid erineva
suunitlusega mittetulundusühinguid, tegutseb käsitööring
ja rahvuspargi sünnipäeva eel
on kokku tulnud ka Soomaa
laulupunt.
Keskkonnaametis on Eesti
nüüdseks juba 6 rahvuspargi juures ametis ka kultuuripärandi spetsialistid, kes
püüavad säilitada piirkonna
kultuuripärandit ja pärandoskuseid. Nii on Soomaal 2018.
aastal toimunud üle 10 erineva kultuuripärandi teemalise
koolituse või loengu, mis on
osalejatele tasuta ning kuhu
on oodatud nii kohalikud
kui ka huvilised kaugemalt.
Käesoleva aasta suve alguses
peeti Soomaal esmakordselt
päris oma kohvikute päeva,
mil 5 erinevat majapidamist
endale rahvast külla kutsusid.
Sündmus kulmineerus Tipu

looduskooli õuel toimunud
Fred Jüssi loengu ja ansambli
Puuluup kontserdiga, kuhu
oli kuulajaid kokku tulnud üle
terve Eesti. Augustis aga toimus Soomaal rahvusvaheline
ühepuupaatide seminar, mille
raames sai vaadata ka lootsikute ilusõitu ja ka seekord
õuekohvikuid külastada. Loodame, et nendest sündmustest
saavad uued toredad Soomaa
traditsioonid.
Soomaa rahvuspark ootab
looduse ilu nautima ka kaugemalt pärit huvilisi, eriti aga
kohalikku rahvast! On suur
rõõm elada ja tegutseda kohas,
mis niivõrd rikas oma looduse
ja kultuuri poolest.
Sandra Urvak

kultuuripärandi spetsialist
Soomaa rahvuspargis
Keskkonnaamet
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Põhja-Sakala Vallavalitsuses
30.10.2018
Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
ehitusload: Uia külas Siimu kinnistule puurkaevu rajamiseks,
Taevere külas Sarapiku kinnistule puurkaevu rajamiseks ning
Reegoldi külas 24231 Reegoldi – Kolgioja tee, 24112 Jaska – Võhma
tee, Staadioni tänava ja Keskuse tn 4 kinnistutele valguskaabli
sidevõrgu Reegoldi GPON püstitamiseks;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada kasutusluba Kuiavere külas Pärtle kinnistule püstitatud reoveemahuti ja
imbsüsteemi kasutusele võtmiseks;
määrata Suure-Jaani linnas Ilvese kinnistule sauna ehitusprojekti
koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
kinnitada Võhma Kooli hoolekogu liikmeteks: lastevanemate
esindajad: Angeelika Roosioks, Helerin Ott, Enno Rohelpuu,
Jaanek Talisainen, Annely Meerbach, Astrid Valo, Siret Koitmäe,
Kersti Kürsa, Maili Talvistu; õpetajate esindajad: Riine Ant, Valdis
Naaber; Carl-Daaniel Sillat – õpilaste esindaja; Anneli Siimussaar
– kooli pidaja esindaja;
teha Suure-Jaani Kooli direktorile ettepanek kutsuda kokku
uus Suure-Jaani tegutsemiskoha lapsevanemate üldkoosolek
esindajate valimiseks kooli hoolekokku;
sõlmida Iluuisutamisklubi Tartu MTÜ-ga leping lastele huviharidusteenuse eest tasumiseks;
kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saajate aruanded
koos täitmise eelarvega: projekt „Taevere küla Männiku talu
veesüsteemi ehitus” summas 6030 eurot, projekt „Ristimäe veekvaliteedi parandamine” summas 995 eurot, projekt „Lõhavere
küla Taevere tee 16 kanalisatsioonisüsteemi ehitamine” summas
3055 eurot, projekt „Pärtle talu kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine” summas 947,79 eurot, projekt „Lemmakõnnu küla Murro
talu septiku ja imbväljaku rajamine” summas 2640 eurot;
anda nõusolek Põhja-Sakala valla korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks ühele jäätmevaldajale;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart kahele isikule;
jätta isikule hooldus seadmata ja hooldaja määramata ning soovitada talle koduteenust;
lükata edasi AS-i Suure-Jaani Haldus avalduse tänavavalgustuse
rahastamiseks otsustamine;
rahuldada MTÜ Tääksi Spordiakadeemia taotlus pikendada
ühekordse toetuse aruande esitamise tähtaega kuni 31.12.2018;
teha haridusspetsialistile ning spordi- ja noorsootööspetsialistile
ülesandeks esitada ettepanek Liisi Markuse ühekordse toetuse
taotluse lahendamiseks;
maksta Taivo Sõtšile ühekordset toetust 4000 eurot tulekahjus
hävinud kodu taastamise kulude osaliseks katteks; toetuse maksmiseks vajalik summa eraldada reservfondist tegevusalale 10402
Perekondade ja laste kaitse;
tunnistada kehtetuks Põhja-Sakala Vallavalitsuse 18.09.2018
korraldus nr 643 „Tegevustoetuse andmise menetluse lõpetamine“; majandus- ja rahandusosakonnal maksta MTÜ-le Loopre
Vesiveski välja tegevustoetus summas 200 eurot Põhja-Sakala
Vallavalitsuse 02.07.2018 korralduse nr 455 „Tegevustoetuste saajate ja toetussummade määramine 2018. aastal“ alapunkti 1.2 ning
Põhja-Sakala Vallavalitsuse ja MTÜ vahel sõlmitud toetuslepingu
nr 10-8/21-2 alusel;
tunnistada kehtetuks Põhja-Sakala Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldus nr 665 „Tegevustoetuse andmise menetluse lõpetamine“;
vallavalitsusel jätkata MTÜ-le Tipu Looduskool tegevustoetuse
eraldamise menetlust ja vallakantseleil saata MTÜ-le uuesti toetusleping allkirjastamiseks;
saata revisjonikomisjoni aktile vastuskiri;
esitada notarile avaldus surnud isiku vara suhtes pärimismenetluse algatamiseks.
06.11.2018
Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
kasutusload: Mäekülas Liivaku kinnistule püstitatud septiku ja
imbtunneli kasutusele võtmiseks, Metskülas Vaarika kinnistule
püstitatud kanalisatsioonisüsteemi kasutusele võtmiseks ja Vastemõisa külas Lohu kinnistule püstitatud reoveepuhasti kasutusele
võtmiseks;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada ehitusluba
Venevere külas Tellisaare kinnistule puurkaevu rajamiseks;
kinnitada Kirivere Kooli hoolekogu liikmeteks: lastevanemate
esindajad: Teele Kukk, Elle Leis, Madis Pruus, Tiit Laan; vilistlaste
esindajad: Aino Rebane, Tarmo Riisk; Viive Reinsalu – õpetajate
esindaja; Annaliis Aren – õpilasesinduse esindaja; Hermann Kalmus – kooli pidaja esindaja;
sõlmida leping puudega lapse transpordikulude hüvitamiseks
2018/2019. õppeaastal kodust lasteaeda ja tagasi;
anda välja vallavalitsuse tänukiri Võhma Linna Teatrile Rassijad
rahvakultuuri edendamise eest vallas ja seoses 10. tegevusaasta
täitumisega;
moodustada vallavalitsuse ajutine avaliku konkursi komisjon
koosseisus: Suure-Jaani Tervisekoja juhataja Karin Leppik – komisjoni esimees; vallasekretär Veronika Ling; vallavolikogu eelarve- ja
majanduskomisjoni esimees Lembit Kruuse;
kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saajate aruanded
koos täitmise eelarvega: projekt „Metsküla Vaarika kinnistu
reoveesüsteemi väljaehitamine” summas 3986,10 eurot, projekt
„Mäeküla Liivaku kanalisatsioonisüsteemi rajamine” summas
2400 eurot;

kehtestada reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri;
kooskõlastada puurkaevu rajamise asukoht Vastemõisa küla,
Kartulihoidla, tingimusel et olemasolev amortiseerunud puurkaev
likvideeritakse peale uue puurkaevu rajamist kehtivate õigusaktide kohaselt;
määrata Aimla külas Metsa-Hansu katastriüksuse ja Ilbaku
külas Nurmeotsa katastriüksuse jagamisel moodustatud uutele
katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed;
määrata riigi omandisse jäetavatele maaüksustele koha-aadressid
ja sihtotstarbed: (1) Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Supsi
küla, Kõpu metskond 63 maaüksus (ligikaudne suurus 1,09 ha);
sihtotstarve 100% maatulundusmaa; (2) Viljandi maakond, PõhjaSakala vald, Karjasoo küla, Vastemõisa metskond 125 maaüksus
(ligikaudne suurus 0,18 ha); sihtotstarve 100% maatulundusmaa;
(3) Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Karjasoo küla, Ojaküla
tee maaüksus (ligikaudne suurus 0,75 ha); sihtotstarve 100%
transpordimaa;
kehtestada 1. jaanuarist 2019 Pilistvere hooldekodu kohatasu
suuruseks 620 eurot, kohatasule lisandub arsti juures käimise
transpordikulu;
kinnitada riigihanke „Põhja-Sakala valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine“ alusdokumendid;
korraldada Kootsi küla Mardi kinnistu detailplaneeringu avalik
väljapanek ajavahemikul 28.11.–31.12.2018 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba nr 301);
muuta Suure-Jaani Kooli alaeelarvet:
Tekkinud ülejäägi arvelt kanda kulude katteks 15 858 eurot:
1SGP		+13 381 eurot
1SGP SPK+1197 eurot
1SGP TÄK+955 eurot
1SGP VAK+325 eurot
Suurendada eelarve tulusid (art 5514.0) 3657,30 eurot
Suurendada eelarve kulusid (art 5524.4) 3657,30 eurot;
kohustada vallasekretäri koostama korralduse eelnõu Võhma
Päevakeskuse töötajate põhipuhkuse pikendamise kooskõlastamata jätmise kohta;
teha vallavolikogule ettepanek toetada OÜ-t Elductum 2019.
aastal 200 euroga kuus kauplusauto teenuse jätkamiseks valla
territooriumil;
maksta ühekordset toetust viiele isikule kogusummas 295,90
eurot, küttetoetust kolmele isikule kogusummas 300 eurot, toetust
kolmele lapsele prillide ostmiseks kogusummas 334,50 eurot,
kutsekooli õppima asunu toetust ühele isikule summas 38 eurot
kuus;
volitada eestkosteasutusena sotsiaaltööspetsialisti A. Pihlakut
esindama eestkostetavat igasugusel asjaajamisel;
saata kohtule avaldus taotlusega seada isiku üle eestkoste, määrata tema eestkostjaks Põhja-Sakala Vallavalitsus ning määrata
eestkostja ülesanded;
hüvitada tugiisikule tugiisikuteenuse osutamise kõrvalkulud
esitatud kuludokumentide alusel;
saata kohtule avaldus taotlusega seada isiku üle ajutine eestkoste,
määrata eestkostja ning eestkostja ülesanded.
08.11.2018
Otsustati saata volikogule vastu võtmiseks eelnõud: Vallavara
võõrandamine AS Suure-Jaani Haldus aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemakse teel; Loa andmine varaliste
kohustuste võtmiseks – loomade varjupaiga teenused; Pilistvere
raamatukogu ümberkorraldamine; Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord; Kinnistu omandamine vallale; Põhja-Sakala valla
aleviku-, küla- ja linnavanema statuut; Loa andmine varaliste
kohustuste võtmiseks;
saata volikogule I lugemisele eelnõud: Sotsiaalhoolekandelise
abi osutamise kord; Raske ja sügava puudega lastele teenuste
osutamise ja rahastamise kord; Vallavara valitsemise kord, lisades
eelnõusse punkt enampakkumise muude tingimuste (investeeringute maht, loodavate töökohtade arv vms) kohta; Põhja-Sakala
valla teehoiukava 2019–2022;
anda vallasekretärile ülesandeks koostada vastuskirja eelnõu
nelja Suure-Jaani Kooli hoolekogu liikme muudatusettepanekutele
Põhja-Sakala Vallavolikogu määrusele nr 38 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“;
eraldada tegevusalalt Seltsitegevus MTÜ-le SK Kirm 1764,76
eurot Leaderi projekti „Rajamasina ost talispordivõimaluste parandamiseks“ omafinantseeringu katmiseks;
teha Suure-Jaani Kooli direktorile ettepanek kutsuda kokku
kõikide Suure-Jaani Kooli tegutsemiskohtade lapsevanemate
üldkoosolekud hoolekogusse esindajate valimiseks.
13.11.2018
Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
kasutusteatis Olustvere alevikus Järve tn 2 kinnistul ümber ehitatud elamu kasutusele võtmiseks;
sõlmida MTÜ-ga Dance Dream leping valla lastele huviharidusteenuse osutamiseks;
kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti
„Vastemõisa küla Lohu kanalisatsiooni renoveerimine” aruanne
koos täitmise eelarvega summas 4674 eurot;
määrata Metsküla külas Margna katastriüksuse jagamisel moodustatud uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed;
muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 06.11.2018 korralduse nr 784

„Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel“
punkti 1.2 ja sõnastada see järgmisel kujul: „1.2 Viljandi maakond,
Põhja-Sakala vald, Ilbaku küla, Nurmepõllu; sihtotstarve 100%
maatulundusmaa“;
riigihankel „Autobussi kasutusrent ” (viitenumber 201601): tunnistada edukaks pakkumuseks AS Iv TarCo pakkumus summas
95 800 eurot (lisandub käibemaks) kui majanduslikult soodsaim
pakkumus, mis on madalaima hinnaga, ja sõlmida Iv TarCo ASga hankeleping;
määrata kolmele puudega isikule hooldajad;
pikendada ühe isiku üürilepingut sotsiaaleluruumi kasutamiseks;
maksta tegevusalalt Spordiüritused Kevin Aasale 200 eurot
maadlusvarustuse soetamiseks;
eraldada ja maksta välja tegevusalalt Seltsitegevus MTÜ-le
Kuhjavere Küla Selts kaasfinantseering kogusummas 201,50 eurot,
millest KOP-i projekti „Kuhjavere külaselts 20+” kaasfinantseering
139 eurot ja projekti “Tarkvara ja riistvara” kaasfinantseering
62,50 eurot;
maksta tegevusalalt Seltsitegevus MTÜ-le Kootsi Külaselts ühekordset toetust 500 eurot MTÜ Kootsi Külaselts ja seltsingu JäRäVi
ühinemise korralduskulude katteks;
maksta tegevusalalt Seltsitegevus EELK Suure-Jaani Johannese
kogudusele ühekordset toetust 200 eurot Soome sõpruskoguduste
vastuvõtu kuludeks;
eraldada tegevusalalt Seltsitegevus MTÜ-le EO Eesti Ühendus
ühekordset toetust 1100 eurot sportlaste Rauno Zanini, Alvar
Kallaste, Renek Soopärja ning treenerite Mati Klampi ja Kuuno
Tiituse osalemiseks Eriolümpia maailmamängudel;
maksta tegevusalalt Spordiüritused MTÜ-le Võhma Spordiklubi
322 eurot võlgnevuste tasumiseks Eesti Lauatenniseliidu ees;
jätta kooskõlastamata Võhma Päevakeskuse töötajate 2019.
aastal põhipuhkuse pikendamine 7 kalendripäeva võrra, so 35
kalendripäevani.
20.11.2018
Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada:
(1) ehitusload: Võhma linnas Veski tn 12 kinnistul asuva koolimaja
kompleksseks rekonstrueerimiseks; Kõpu alevikus Töökoja kinnistule kuivatikompleksi püstitamiseks; (2) kasutusload: Olustvere
alevikus Mesila tn 1 // Mõisa allee 10 // 12 // Müüri tn 4 //
Rataskaevu tn 1 // 2 // 3 // 5 // 7 // Talli tn 1 // 3 // 5 // Tiigi
tn 2 // 4 // 6 // Olustvere mõisa kinnistule püstitatud Olustvere
TMK masinate remondi ja hooldushalli kasutusele võtmiseks;
Serukülas Karbuse kinnistule püstitatud loomasööda hoidla kasutusele võtmiseks; (3) kasutusteatis Punakülas Uue-Kulli kinnistul
ümber ehitatud elamu kasutusele võtmiseks;
sõlmida lepingud valla laste huviharidusteenuse kulude osaliseks hüvitamiseks MTÜ-ga Maarja Kukumägi Moe- ja Tantsukool
ning MTÜ-ga UrbanStyle;
kehtestada avaliku ürituse teatise vorm;
anda välja vallavalitsuse tänukirjad: endine Kõpu Põhikooli direktor Arnold Vares – valla hariduselu arendamise eest ja seoses 90.
sünnipäevaga; Rein Vahtra ja Kaie Loigo – Pilistvere jõuluturniiri
males pikaajalise korraldamise eest;
anda nõusolek AS-ile Võhma ELKO vee erikasutusloa taotlemiseks põhjavee võtmiseks rohkem kui 5 m3 ööpäevas ja heitvee
suublasse juhtimiseks;
seada isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS (10234957) kasuks Põhja-Sakala vallale kuuluva Suure-Jaani linnas ja Epra külas asuva
Kanassaare tee T1 katastriüksuse (pindala 1,66 ha, transpordimaa)
osale kindlaksmääratud tingimustel;
kiita heaks hinnapakkumine Sürgavere mõisapargi puistu hinnangu ja raieteplaani koostamiseks;
teha volikogule ettepanek esmatasandi tervishoiuteenuse osutamiseks vajalik mööbel ja seadmed võtta kasutusrendile; kohvikuseadmed, kardinad jm odavam sisseseade osta välja;
sotsiaalosakonnal võtta vajalikud hinnapakkumised sotsiaaltöö
ja sotsiaalteenuste arendamise ja osutamise võimaldamiseks ning
paremaks korraldamiseks vajaliku auto soetamiseks;
võtta hinnapakkumised tulekahju kahjustuste likvideerimiseks
Kõidama k Lõhavere tee 4 maja koridoris;
riigihankel „Põhja-Sakala valla talihooldustööd“ (viitenumber
201849) tunnistada edukaks pakkumuseks kui kõige madalama
hinnaga pakkumus: Jaan Reineri Siimu talu, OÜ Acropolis, OÜ
Nugised, OÜ Tällevere Agro, SJ Trans OÜ, OÜ Kõpu PM, Aare
Kolk ja OÜ Essi Agro ning sõlmida nendega hankelepingud;
maksta ühekordset toetust kolmele isikule kogusummas 300
eurot ja toetust ühele lapsele prillide ostmiseks 64,26 eurot.
21.11.2018
Otsustati suunata muudatustega volikogu otsuse eelnõu nr 99
„Vallavara võõrandamine“ volikogule kehtestamiseks.
23.11.2018
Kuulati E. Tintsi ülevaadet valla 2019. aasta eelarve tuludestkuludest ning selgitusi arvutuste põhimõtete kohta; valitsuse
liikmed tegid muudatus- ja täiendusettepanekuid, otsustati
nõustuda tehtud ettepanekutega;
otsustati anda välja vallavalitsuse tänukiri tantsurühmale
Tilder rahvakultuuri edendamise eest ja seoses 20. tegevusaasta
täitumisega.
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Tähelepanu, kõik ürituste korraldajad!
9. novembril jõustus Põhja-Sakala Vallavolikogu poolt
25.10.2018 vastuvõetud määrus nr 59 „Põhja-Sakala vallas
avaliku ürituse korraldamise
ja pidamise nõuded”. Määruse tekst https://www.riigiteataja.ee/akt/406112018028.
Siiani oli avalike ürituste
korraldamine reguleeritud
varem Suure-Jaani vallas ja
Kõpu vallas kehtinud kordade alusel. Seega esimene
oluline erinevus on see, et
nüüd kehtib kogu valla territooriumil ühtne reeglistik.
Kes on varem avalikke
üritusi korraldanud ja selleks
luba taotlenud, nendele teadmiseks, et mõned mõisted on
pisut muutunud. Avalik üritus on avalikus kohas toimuv
ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus,
kaubandusüritus või muu
sellesarnane inimeste koos
olemine, mis ei ole koosolek.
Avalik koht on määratlemata
isikute ringile kasutamiseks
antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev
maa-ala, ehitis, ruum või

selle osa, samuti ühissõiduk.
S.t jutt ei käi ainult vabas
õhus toimuvatest avalikest
üritustest. Teine muudatus
puudutab seda, et kui varem räägiti avaliku ürituse
loast, siis nüüd esitab ürituse
korraldaja vallavalitsusele
avaliku ürituse korraldamise
teate. Ürituse pidamiseks on
vajalik saada vallavalitsuselt
nõusolek.
Teade tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ürituse
toimumist ja teadet ei ole
vaja esitada, kui avalik üritus
toimub selleks ettenähtud
ehitises. S.t kõik, kes korraldavad avaliku ürituse PõhjaSakala vallas mujal kui selleks
ettenähtud ehitises, peavad
esitama avaliku ürituse korraldamise teate. Avaliku ürituse pidamiseks on vajalik
vallavalitsuse nõusolek.
Avaliku ürituse korraldamise teate vormi leiate
Põhja-Sakala valla kodulehelt
aadressilt https://www.pohja-sakala.ee/avaliku-urituse-teade. Teade peab olema
allkirjastatud ja see tuleb

saata aadressile pohja-sakala@pohja-sakala.ee.
Kui varem tuli endise Suure-Jaani valla territooriumil
alati lisada avaliku ürituse
korraldamise loa taotlusele
politsei ja päästeameti kooskõlastused, siis nüüd ei ole
see alati tingimata vajalik.
Mõnedel juhtudel on siiski
vajalik kooskõlastuste jm lisamine teatele. Täpsemalt saate
lugeda määrusest. Abistav
info on kirjas ka teate vormil.
Olulisemateks märksõnadeks
on lõkke tegemine ja see, kui
üritus toimub selleks mitte
ettenähtud ehitises või ajutises ehitises või kui paigaldatakse atraktsioone – siis on
vajalik Päästeameti kooskõlastus. Kui üritust soovitakse
korraldada omavalitsusele
mittekuuluval kinnistul, siis
on vajalik maaomaniku või
-valdaja kooskõlastus. Kui on
vaja muuta liikluskorraldust
riiklikel teedel, tuleb lisada
Maanteeameti kooskõlastus.
Kui üritusel toimub ilutulestik, kus kasutatakse F3- või
F4-kategooria pürotehnilisi

tooteid, esitatakse koos teatega ka ilutulestiku korraldamise taotlus. Kõrgendatud
turvariskiga ürituste puhul
lisatakse turvaplaan.
Avaliku ürituse pidamise
nõusoleku annab vallavalitsus oma korraldusega, mis
saadetakse ürituse korraldajale ning millest informeeritakse ka politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri
ja kui üritusel kasutatakse
auditi kohustusega seadet
„Seadme ohutuse seaduse”
tähenduses, siis tehnilise järelevalve ametit. Kui üritusel
toimub toidu jaemüük või
toitlustamine, informeerime
avaliku ürituse pidamise
nõusoleku andmisest Viljandimaa veterinaarkeskust.
Kui teil tekib avaliku ürituse teate vormi täitmisel küsimusi – või kui kahtlete, kas
peate teate esitama – helistage palun lisainfo saamiseks
telefonil 435 5433.

Lugeja küsib, ametnik vastab
Sellest, kui mingid tegelased SEB panga sularaha automaadi ära lõhkusid, on nüüdseks üsna palju aega möödunud.
Millal taastatakse sularahaautomaat Suure-Jaanis?
Kalevi Kaur, majandus- ja rahandusosakonna juhataja:
Põhja-Sakala vallavalitsus on pöördunud AS-i SEB Pank
poole sama küsimusega. Oleme saanud vastuse, et pangal ei
ole plaanis välitingimustes automaati taastada. Vallavalitsus on
pakkunud võimalust paigutada rahaautomaat peagi valmiva
tervisekoja ruumidesse, pank pole meie pakkumisega siiani
nõustunud.

LEILI KUUSK
avalike suhete spetsialist

Põhja-Sakala Vallavolikogus
22.11.2018
Kuulati Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna
peaeksperdi Jürgen Rakaselja ülevaadet Lahmuse Kooli arenguvõimalustest;
kuulati spordi- ja noorsootööspetsialisti Mati Adamsoni ülevaadet valla noorsoo- ja sporditööst;
kuulati haridusspetsialisti Aires Põdra ülevaadet hariduse
arengukava koostamisest;
otsustati lõpetada eelnõu nr 103 „Põhja-Sakala valla teehoiukava
2019–2022“ I lugemine; muudatusettepanekud esitada 06.12.2018;
otsustati võõrandada otsustuskorras aktsiaseltsile Suure-Jaani
Haldus tasuta järgmised Kõpu alevikus asuvad vallavarad:
Biotiigi kinnisasi (Kõpu aleviku biotiigid), pindala 5358 m2,
sihtotstarve jäätmehoidla maa 100%, bilansilise väärtusega 8,95
eurot koos valla bilansis oleva rajatisega biotiigid bilansilise
väärtusega 3581,96 eurot;
Biopuhasti kinnisasi (Kõpu aleviku puhasti), pindala 1026 m2,
sihtotstarve jäätmehoidla maa 100%, bilansilise väärtusega 5,11
eurot;
Puurkaevu kinnisasi (Kõpu aleviku puurkaev), pindala 5993
m2, sihtotstarve tootmismaa 100%, bilansilise väärtusega 8,95
eurot koos valla bilansis oleva rajatisega pumbamaja bilansilise
väärtusega 13 427,43 eurot;
heitveetrass bilansilise väärtusega 160 394,88 eurot;
veetrassid bilansilise väärtusega 157 077 eurot;
lubada vallavalitsusel võtta varalisi kohustusi kuni 135 000 euro
ulatuses seoses riigihanke korraldamisega Suure-Jaani Tervisekoja
sisustuse ja seadmete kasutusrendile võtmiseks 60 kuuks;
lubada vallavalitsusel osaleda Viljandi Linnavalitsuse, Viljandi
Vallavalitsuse ja Mulgi Vallavalitsusega ühishankes „Loomade
varjupaiga teenused“ teenuse ostmiseks ning seoses sellega võtta
kuni 40 000 euro ulatuses rahalisi kohustusi 36 kuuks;
lõpetada eelnõu nr 97 „Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise
kord“ I lugemine; muudatusettepanekud esitada 06.12.2018;
kehtestada raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise
ja rahastamise kord;

lõpetada eelnõu nr 95 „Vallavara valitsemise kord“ I lugemine;
muudatusettepanekud esitada 06.12.2018;
korraldada Kõo ja Pilistvere raamatukogude tegevus ümber
alates 01.01.2019 liites Kõo raamatukoguga Pilistvere raamatukogu: lõpetada Pilistvere raamatukogu kui iseseisva raamatukogu
tegevus hiljemalt 31.12.2018; moodustada Pilistvere raamatukogu
baasil haruraamatukogu Kõo raamatukogu juurde; vallavalitsusel
esitada Kultuuriministeeriumile taotlus Pilistvere raamatukogu
ümberkorraldamiseks Kõo raamatukogu haruraamatukoguks
hiljemalt 01.12.2018; vallavalitsusel koostöös Kõo raamatukoguga
esitada vallavolikogule Kõo raamatukogu põhimääruse muutmise
eelnõu hiljemalt 01.02.2019;
kehtestada Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord;
osta Kõpu alevikus asuv kinnistu, mis koosneb katastriüksustest
(Punasoo tee T2, suurus 2023 m2 ja Taiksi tee, suurus 1557 m2)
kokkuleppehinnaga 0 eurot;
lõpetada eelnõu nr 93 „Põhja-Sakala valla aleviku-, küla- ja
linnavanema statuut“ I lugemine; muudatusettepanekud esitada
06.12.2018;
mitte panna hääletamisele eelnõud nr 104 „Projekti kaasfinantseerimise kooskõlastamine“: vallavalitsus on 08.11.2018 korraldusega
nr 806 „Projekti kaasfinantseerimine“ eraldanud tegevusalalt
Seltsitegevus MTÜ-le SK Kirm 1764,76 eurot Leaderi projekti
„Rajamasina ost talispordivõimaluste parandamiseks“ omafinantseeringu katmiseks; volikogu võttis esitatud info teadmiseks;
kuulati vallavanema Tõnu Aavasalu ülevaadet valla reservfondist;
kuulati majandus- ja rahandusosakonna juhataja Kalevi Kauri
ülevaadet valla kinnisvarast;
kuulati volikogu esimehe infot: (1) õiguskantsleri märgukiri
valla hankekorra osas; (2) omavalitsuste volikogude rahvastikutaaste komisjonide moodustamise ettepanek; volikogu võttis esitatud info teadmiseks ning asus seisukohale, et rahvastikutaaste
komisjoni hetkel ei moodustata; (3) valla lasteaedade õpetajate
abide pöördumine palgatõusuks; volikogu võttis esitatud info
teadmiseks; vallavalitsusel paluti koostada ülevaade valla töötajate palkadest.

Alates 3. detsembrist asub Eesti Töötukassa Viljandimaa
osakond Viljandi kesklinnas, UKU keskuses, aadressil
Tallinna tn 41.
Töötukassa toetab inimesi nii töö leidmisel kui ka töö
hoidmisel. Alates 2015. aastast pakub töötukassa karjäärinõustamist töötavatele inimestele. Tuleva aasta algusest
luuakse töötukassa juurde karjäärikeskus, mis ühendab
senise Innove Rajaleidja keskuste poolt pakutava karjäärinõustamise- ja info teenuste süsteemi töötukassa senise
karjääriteenuste süsteemiga.
Viljandimaa esinduse lahtioleku ajad ei muutu, täpsemat
infot saab töötukassa kodulehelt või infotelefonilt 15501.
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Saame tuttavaks

Andrus Keerd
Põhja-Sakala vallavolikogu liige

FOTO: Erakogust

Leili Kuusk (L.K): Kus on
Sinu juured?
Andrus Keerd (A.K):
Olen sündinud Muhu
saarel. Seal koolis käinud. Keskkooli lõpetasin
Orissaares. Edasi läksin
Tartusse Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse
agronoomiks õppima. Lõpetasin 1982 ja läksin tagasi Muhusse, kus töötasin
kaks aastat. Üks juhuslik
Ugala teatri külastus viis
mind kokku Paala rahvaga. Sel ajal käidi teatris
ikka väga palju.
L.K: Mäletad ehk isegi
etendust, mis n-ö saatuslikuks sai?
A.K: Ei, seda ei mäleta.
Paala rahvas rääkis, et neil
on peaagronoomi vaja.
1984. aasta juunis tulingi
Paalasse peaagronoomiks.
Nüüd olen siin töötanud
juba üle 34 aasta.
L.K: Läheme tagasi kooliaega. Mida sealt meenutaksid?
A.K: Hellamaa kool oli
8-klassiline kool. Kui ma
kooli läksin, oli seal väga
palju lapsi. Kui 8. klassi
lõpetasin, oli meid klassis
15. Keskkooliklassis Orissaares oli meid pea 30 ja oli
kolm paralleelklassi – oli
ka õhtune vahetus.
Tegelesin spordiga –
pea kõigi aladega. Sport
oli tol ajal väga oluline.
Ma ei olnud ühelgi alal
esimene, pigem lõpu pool
või keskel, aga ma tegin.
Laulukoor oli meil koolis olemas, aga see mulle ei
meeldinud.
Keskkooli ajal oli nii,
et kell pool kaheksa läks
hommikul buss ja õhtul
sain tagasi umbes kuueks
või poole seitsmeks. Siis ei
jäänudki eriti vaba aega.
Käisime ju laupäeval ka

koolis. Sporti ikka tehti.
Õppida tuli kõvasti.
Suvel käisin kogu aeg
tööl. Juba kolmandastneljandast klassist – algul
vanaemaga kõplamas,
viiendast klassist sain juba
heinapalle tõstma. Nii
kuni keskkooli lõpuni. See
oli oma raha, millega pidi
kõik koolitarbed, kingad ja
ülikonnad ostma.
L.K: Mis tingis elukutsevaliku?
A.K: Tahtsin hoopis
minna metsandust õppima – see tundus huvitavam, aga kuidagi sattusin
agronoomiasse. Olen seda
vahel ka natuke kahetsenud. Agronoomina on
kogu aeg palju tööd olnud
kevadest sügiseni ja sügisest kevadeni.
Kaheksaklassilises koolis oli oluline osa käsitööl.
Algul olid tunnid kõigil
koos, aga viiendast klassist poistel ja tüdrukutel
eraldi. Tüdrukud õppisid
tegema kaunist muhu käsitööd, poistel oli väga
oluline puutöö. Oli ka käsitööring – kes sinna võeti,
see oli väga kõva poiss.
Sain sinna, kuigi mul väga
hea käsi ei olnud. Minu
tehtud karp oli pisut rombi moodi, aga kõik sai tehtud, isegi intarsiatehnikas
kaunistused.
L.K: Naela saad seega ise
seina löödud ja teisedki
tööd vajadusel kodus
tehtud?
A.K: Oma tarbeks käib
küll.
L.K: Olid majandi peaagronoom – siis ühel päeval
algasid reformid.
A.K: Eesti aja algul oli
suur segadus. Muutused
olid tohutud. Paljudest asjadest ei saanud aru. Hea,
et 90-ndad mööda said.

Üheksakümnendate
lõpus käisin kaks aastat tasulises Mainori majanduskoolis. Siis sain majanduse
toimimisest paremini aru.
Kas põllumajandusse
jäämine oli mõistlik, seda
ei tea. Võib-olla oleks pidanud midagi muud otsima. Kuidas ma ära lähen,
selle ettevõtte toimimine
on minu jaoks väga oluline. See on siiani olemas ja
ma arvan, et jätkusuutlik.
On ka asju valesti tehtud, ei julgenud otsustada
ja ei olnud otsustamiseks
teadmisi. Praeguste teadmistega oleks vast paremini saanud.
Ettevõttel on kasutuses
1200 ha maad – Paalale kuulub sellest 500 ha.
Põhilise tulu annab piim.
Lehmi on 400 ringis, toodang keskmiselt 8500 kg
piima lehma kohta. Ruumi
on juurde vaja – siis tuleks
ka toodangut juurde.
Aastal 2000 oli piimatoodang 4000, aastal 2005
umbes 5000. Mõtlesin siis,
et kuidas rohkem piima
võiks saada. Kui esimene
kord lauta rekonstrueerisime, siis toimus ka toodangu tõus. Lisaks aitasid
kaasa sellised olulised asjad nagu uued teadmised
ja tõsine töö.
Tööl on meil 31 inimest.
L.K: Kas töötegijaid on
puudus ka? Tuleb töötajaid kaugemalt tuua?
A.K: Rohkem oleks vaja
selliseid, kes tööd teha tahavad. Meil on augustist
alates lüpsja Ukrainast.
Eesti inimene enam sellist
tööd teha ei taha.
Et hakkama saada, peame töötingimusi muutma
ja rohkem robotiseerima.
Meil on plaanis ehitada
robot-karussell lüpsilaut.
L.K: Mäletan Sind pikki
aastaid Suure-Jaani valla
volikogu liikmena – kui
kaua oled volikogus olnud?
A.K: Ise ka ei mäleta,
kui kaua. Päris esimeses
volikogus ma ei olnud,
vist kolmandast alates.
L.K: Kas tänane – n-ö suure valla – volikogu erineb
eelmistest?
A.K: Tegelikult on volikogudest alati olnud inimesi erinevatest piirkondadest ja enamasti aetakse
ikka oma piirkonna asja.
See ei ole muutunud. See
on inimlik. Aetakse oma
asja. SUURELT MÕTLEMIST on vähe – seda võiks
rohkem olla. See suur vald
on meie oma ja me peame
selle suure eest hea seisma
selliselt, et igas külas ning
asulas elav inimene oleks
rahul ja teaks, et ta on selle
valla kodanik. Väikeses
vallas oli rohkem oma
valla tunnet – kuigi oma
poole kiskumist oli ka seal.
Mina mõtlen, et valla
nimi oleks võinud olla

Sakala – ajalooline piirkond.
Olen suur ajaloo huviline.
L.K: Kuidas hindad oma
valimistulemust – 60
häält?
A.K: Olen väga rahul.
Sinna kanti olen alati hääli
saanud. Mul on ilmselt
kindlad valijad.
L.K: Kuidas teie valimisliit toimib?
A.K: Rohkem võiks
kaasata neid, kes kandideerisid, aga ei osutunud
valituks. Seal on palju
toredaid ja tarku inimesi.
L.K: Oled suvest alates olnud piirkondliku arengu
komisjoni liige. Kuidas
selle komisjoni töö edeneb?
A.K: Ega ma päris täpselt veel adu, mis on meie
komisjoni teema. Liiga
tihti tegeleme vigade otsimisega, pigem peaksime
rohkem tegelema valla
erinevate piirkondadega,
nende soovide kuulamisega ja arutamisega ning
lõpuks mingi terviku tuleviku jaoks kokku panema
ja selle volikokku tooma.
L.K: Millele peaksime
rohkem panustama, et
meie inimestel oleks parem elada?
A.K: Minu arusaamise
järgi on vald küllaltki ettevõttesõbralik.
Õige suund oli toetada
küladesse kiire interneti
rajamist. See on inimestele ja ettevõtjatele väga
oluline. Tähtis on ka teede
olukord. Loodan, et külade vahele tuleb rohkem
mustkattega teid.
Kõige olulisem ongi
need kaks teed: vallateed
ja kiire internetiühendus.
LK: Kas Suure-Jaanis
peab olema gümnaasium?
A.K: Kui lapsi enam ei
ole, siis mitte. 20–25 last
peaks ikka klassis olema.
Koolipäev – koos bussisõiduga – võiks olla pisut
lühem, kui minul omal
ajal oli. Neljaks või viieks
võiks ikka koju saada.
L.K: Millistes küsimustes
Sa volikogus end kõige
tugevamalt tunned?
A.K: Olen olnud majanduskomisjoni liige. Neid
asju natukene tean.
L.K: Kas on ka selliseid
valdkondi, kus tunned, et
on suhteliselt raske kaasa
rääkida?
A.K: Arvan, et saan
kõigega hakkama. Väga
pikad korrad on küll üsna
raske sõnastusega ja neid
on keeruline lugeda. Saan
muidugi aru, et selliseid
asju on raske teha, aga
ikkagi võiks püüda paremini teha. Sogane eesti
keel häirib.
L.K: Mis on hetke suurim
probleem maailmas?
A.K: Murelikuks teeb
sõdimine ja kisklemine.
Sõda on meile ju päris
lähedal. Me ei ole nagu

midagi õppinud – kõik
on nagu siis, kui kivi või
nui peos oli. Kuigi oleme
vahepeal kuu peal ära
käinud.
L.K: … Eestis?
A.K: Inimesed vinguvad liiga palju. Eestis ei ole
kunagi nii hea elada olnud
kui praegu. Kes tahab,
saab tööd teha, kes tahab
midagi muud teha, kõik
võimalused on olemas ja
kõik teed avatud. Mulle
teeb muret, et sellest ei
saada aru. On väga tähtis
asi, et meil on oma riik.
Inimesed võtavad seda
liiga iseenesest mõistetavana. Peaks rõõmu tundma sellest, mis on, ja hoolt
kandma selle eest, et meie
riik püsiks edasi. Patriotismitunnet tuleb kasvatada.
Peame ikka enda eest ise
väljas olema.
Inimestel on tõesti hea
elu, kui juba on mahti
tegeleda igasuguste jaburustega. Tihti öeldakse
isegi nüüdisaegsetes kaubanduskeskustes, et mitte
midagi ei ole osta.
L.K: … vallas?
A.K: Oleme oma tegevustega pisut hiljaks
jäänud. Me pole kõike veel
käima saanud. Mulle tundub, et mõned ametnikud
on väga üle koormatud,
samas kui osad ei tee peaaegu midagi. Nii mulle
tundub.
Üldiselt ei ole meil midagi viga.
L.K: Kas Põhja-Sakala
vallal on oma nägu?
A.K: Raske küsimus.
Saame rääkida Soomaast.
Aga kui paljud seal tegelikult käinud on?
Vald on nii suur, raske
öelda, mis meid ühendab.
Soomaa ikka. Kappidest
ja Saarest ehk ka teavad
vanemad inimesed. Meie
põlvkond on kuulnud
Lembitust. Kas nooremad
teavad, ei oska öelda.
Mulle meeldib väga
see, mida tehakse SuureJaani raamatukogus. See
omakandi ajaloo uurimine
ja siitkandist sündinud
tublide, tuntud inimeste
otsimine jm. Olen ka ise
mõnele raamatukogus toimunud üritusele jõudnud.
Raamatukogu on mulle
väga tuttav koht, lapsena
lugesin väga palju.
Eesti on tegelikult kaunis ja võrratu maa. Ma ei
ole siiani ise kuigi palju
ringi käinud, sest olen
tööd teinud, ja kui vaba
aeg on olnud, siis olen
olnud Muhus. Nüüd olen
hakanud aru saama, et
peab natuke muutma end,
ja viimasel ajal olen püüdnud käia igal pool Eestimaal, võtnud seda, mida
pakutakse. Mind meelitab
eriti loodus. Ma ei näe
mingit põhjust väljapoole
Eestit minna – järsku on
see seotud vanusega, mine
tea.

L.K. Loed täna ka?
A.K: Mitte nii palju, aga
raamatuid kodus on.
L.K: Mis teeb kõige rohkem rõõmu?
A.K: Olen iga asja peale
rõõmus. Rõõmus, et hing
sees.
L.K: Põllumehel ikka natuke vaba aega on?
A.K: Olen selline rumal
24/7 inimene.
L.K: Sport?
A.K: Tegelen endaga:
käin sörkimas ja sõidan
jalgrattaga. Ootan, et veekeskus valmis saab.
L.K: Veel midagi?
A.K: Mulle meeldib kinos käia – Viljandis on
väga hea kino. Isa näitas
mul elu lõpuni Muhus
kino – ta oli kinomehaanik. Ega ma kõike jama ka
vaata, ma ikka otsin filme,
mida vaadata.
L.K: Kas Ugala teatrisse –
mille külastus Sind meie
maile tõi – ka jõuad?
A.K: Ammu ei ole jõudnud – aga see on oma
lohakus ja mugavus. Aga
käin ikka. Vanemuises
olen käinud.
Päris palju olen
YouTube’is ja uurin sealt.
Olen suur ajaloohuviline,
uurin ka poliitikat, ehitust
jahindust, sporti, muusikat ja igasuguseid muid
vahvaid asju. Sealt on ju
kõike saada igas variandis.
L.K: Kus lapsed elavad?
A.K: Mul on üks poeg,
kes elab Tallinnas.
L.K: Mida veel juurde
õpiksid?
A.K: Ikka tahaks midagi
õppida. Minugi poolest
inglise keelt – kuigi olen
seda koolis õppinud. Kas
või seinapalgi vahetamist.
Selliseid praktilisi asju.
Muhus läheb ehitusoskust
vaja. Seal on küll palju
tööd teha, aga see töö on
ikka puhkus.
L.K: Kus on meie vald
kolme aasta pärast?
A.K: Valla käivitamine
ja igasuguste tegevuste
ühtlustamine on ehk tehtud ja toimetame edasi.
Loodetavasti on ka koolidega kuidagi ühele poole
saadud. Loodan, et Ta üks
tubli vald on.
L.K: Kas on veel midagi,
mis on hingel ja mille
tahaks välja öelda?
A.K: Inimene peaks töö
kõrvalt ka puhata oskama.
On neli tähtsat asja: tervis on kõige tähtsam, siis
lapsed. Armastust peaks
ka olema. Neljandaks on
tähtis see, et meil on oma
riik. Sellest peaks rohkem
rõõmu tundma. Mina olen
ju ka teises ajas elanud, Ma
ei ütle, et see meie nooruse
aeg nii kole oli, aga ma ei
taha seda aega tagasi.
Paljud asjad loksuvad
ise paika.
Küsis

LEILI KUUSK
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Piiride korrastamine muutub lihtsamaks
Eeloleval aastal lihtsustub
maaomanike jaoks maaüksuste piiride korrastamine,
nagu naabermaatükkide
vahelise piiri muutmine,
maatüki liitmine ja jagamine.
Selleks Maa-amet kaasajastab katastriandmeid, millega piiriandmed, pindala ja
kõlvikuandmed muutuvad
täpsemaks. Piir looduses ei
muutu ja muudatused tehakse registri korrastamise
eesmärgil.
Pärast Eesti iseseisvumise
taastamist hakati õigusjärgsetele omanikele tagastama
maid ja talusid – seda tuli
teha kiiresti, et maa ei oleks
peremeheta. Nii maa tagastamisel kui ka erastamisel
mõõdistas maamõõtja piiri,
määras kõlvikud ja koostas
maatüki plaani. Maaüksusi
moodustati ka plaanimaterjali alusel ilma mõõdistamiseta. Tänapäevane tehnoloogia
võimaldab Maa-ametil kasutada erinevaid andmeallikaid
ja nende andmete alusel on
Maa-ametil katastripidajana
õigus luua maatüki kujud
katastris, määrata kõlvikud
ning arvutada pindala. See
võimaldab viia vajalikke
maatoiminguid läbi lihtsalt,
kiirelt ja taskukohaselt ning
toetada sellega kinnisavara
käivet.
Uute tehniliste lahenduste
abiga muutub järgmise aasta
jooksul võimalikuks maatüki

osaline mõõdistamine, mis
varem võimalik ei olnud. See
tähendab, et maatoimingute
tegemisel ei pea maamõõtja
mõõdistama enam kogu
maatükki, vaid üksnes muudetavat piirilõiku. Osaline
mõõdistamine aitab lahendada praktilise elu vajadusi,
näiteks kui naabrid soovivad
muuta omavahelist piiri,
et saavutada otstarbekam
maakasutus, või kui tegelik
maakasutus ja ametlik piir
ei lähe omavahel kokku.
Samuti aitab see parandada
maareformi läbiviimisel tekkinud vigu.
Juhul kui uusi piire ei ole
vaja üldse looduses tähistada, lihtsustub maatükkide
liitmine ja jagamine selliselt,
et Maa-amet saab nimetatud
toimingu sobivate alusandmete korral teha elektrooniliselt, ilma maa mõõdistamiseta.
Piiride korrastamiseks
tuleb pöörduda maamõõtja
poole, kes koostab maakorralduskava. Sellele märgitakse olemasolevad ja soovitud
uued maaüksuse piirid. Maaomanikud kooskõlastavad
piiride muutmise kohaliku
omavalitsuse ja Maa-ametiga ning tellivad vajadusel
mõõdistamise. Mõõdistamisandmete alusel määrab
Maa-amet maatükkide piirid
ja pindalad. Maaomanikud
tasuvad vajadusel omavahel

hüvitised ja notari poole
pöörduma ei pea. Maakataster registreerib uued katastriüksused ja esitab kinnistamisavalduse vastavalt
maaomanike tahtele. Seega
on maatoimingute tegemine maaomanikele edaspidi
märksa lihtsam, ei pea enam
esitama samasisulisi avaldusi mitmele riiklikule registrile
ega pea pöörduma notari
poole.
Maatoimingu lihtsama
läbiviimise üks eeldus on see,
et maa piirid oleksid katastris
kajastatud võimalikult ajakohaselt ja oleksid vastavuses
piiridega looduses. Samuti
on tähtis, et katastrikaardil
kajastuks tegelik looduslik
seisund ehk et oleks õige
teave selle kohta, kui suure
osa maatükist katab õuemaa, metsamaa, haritav maa,
looduslik rohumaa või muu
maa.
Praegu loovad lihtsustatud maatoiminguteks eeldused nii mõõdistustehnika
ja aluskaardi täpsus kui ka
infotehnoloogilised võimalused. Nii võtabki Maa-amet
maakatastris 1. jaanuaril
2019 kasutusele oluliselt
täpsemad alusandmed. Sama
piiripunkti kohta erinevate
maatükkide vormistamisest ja mõõdistamisest kogutud andmed, mis võisid
erineda lubatud vea piires,
viiakse omavahel kokku. Sa-

Head lugejad!

muti viiakse loodusobjektil
kulgevad piirid vastavusse
aluskaardiga. Piiriandmete kokku viimisega võivad
muutuda piiripunkti koordinaadid ja sellest tulenevalt
võib vähesel määral muutuda ka maatüki pindala
maakatastris ja kinnistusraamatus. Oluline on rõhutada,
et seejuures piir looduses ei
muutu ja muudatused tehakse registri korrastamise eesmärgil. Andmed muutuvad
täpsemaks ja seega on piiri
asukoht looduses ka üheselt
määratletav.
Eestis on maa- ja omandiandmete pidamiseks kahe
registri põhine süsteem –
õiguslikku tähendust omav
omandiandmete register ehk
kinnistusraamat ja tehniline, maatüki andmeid pidav
register ehk maakataster.
Kinnistusraamat saab andmed maatüki sihtotstarbe,
asukoha ja pindala koh-

Enne ilutulestiku kasutamist kasuta pead!
Ilutulestiku „välgu ja
pauguga“ on juba sadu
aastaid kombeks tähistada
olulise perioodi lõppu,
uue algust või mõnda
suursaavutust. Elatustaseme tõusuga levib oma
sünnipäeva tähistamine tulevärgi saatel, kuid
ilutulestiku rohkeimaks
sündmuseks jääb ikkagi
uue aasta sünnipäev ehk
aastavahetus. Kipub juhtuma, et pürotehnilised
seadmed paigutatakse ja
läidetakse ülevoolavas
meeleolus, elevates emotsioonides ja ootusärevuses, mis pea koos kaine
mõistusega tahaplaanile
sunnivad. Pürotehnika on
küll ilus, aga kätkeb endas paraku ohtusid, mille
tõttu saavad uusaastaööl
rohkesti tööd päästjad,
kiirabitöötajad ja politseinikud.
Päästjad tunnevad
kõige rohkem muret ilutulestiku tuleohtlikkuse
pärast. Ilutulestik ohustab sageli rõdusid, kuhu
lennanud särav rakett
või visatud pürotehnika
süütab kuivama pandud
riided, mööbli või muud
hoiule tõstetud esemed.
Uusaastaööl ei ole haruldane aknast tuppa või
räästakasti kaudu pööningule lennanud rakett.
Selle vältimiseks rõhutame, et ohutuse tagamiseks
on kõige olulisem valida
stardipaik eemal esemetest, mis võivad süttida,
ja inimestest, kes võivad
viga saada. Enne pürotehnika kasutamist tuleb

oma peaga kainelt läbi
mõelda, kas laskevalmis
seatud seade on eemal
autodest ja hoonetest ning
põnevil publikust. Teiseks
on oluline, et süüdatav
seadeldis külili ei vajuks
ning tagatud peab olema
tulilindude takistusteta lennutee. Ilutulestiku
seadeldise raketid peavad
olema kindlalt taevasse
sihitud. Tasub meeles hoida, et õhulennu teinud rakett võib pärast põlemist
hõõguma jääda ning seega
on hiljemgi tuleohtlik.
Sageli lennutatakse
tähtpäevadel ilutulestiku
asemel hiina laternaid.
Kuigi helendavad laternad on õhuliselt elegantsed ja võluvamad kui
lärmakad raketid, on need
võrdselt tuleohtlikud. Majade vahel ei ole tajutav
kõrgemal valitseva tuule
tugevus ja suund, mis
laterna lendu mõjutama
hakkab. Seetõttu kandub
latern lõpuks teadmata
kaugusesse ning kohta,
pannes väga tõenäoliselt
ohtu kellegi vara või halvemal juhul elu. Päästjate
hinnangul on lahtise leegiga põlevate laternate lennutamine ohtlik ja sellest
tuleks hoiduda.
Lõuna päästekeskus
soovib turvalist ja kaunist
jõulukuud ning kutsub
enne ilutulestiku süütamist mõtlema kaine peaga
ohutuse tagamine läbi!
Ilutulestiku kasutamise
peamised ohutusreeglid

Pane tähele

ta maakatastri pidajalt ehk
Maa-ametilt. Seega maakatastri andmete korrastamise
tulemusel muutuvad täpsemaks ka maatüki andmed
kinnistusraamatus.
Head maaomanikud, palun tutvuge oma maaüksuse
pindala ja kõlvikute andmetega Maa-ameti geoportaalis: https://geoportaal.
maaamet.ee/est/Andmedja-kaardid/Maakatastri-andmed/Katastriuksuse-kolvikute-paring-p631.html.
Andmetes võib esineda
ebatäpsusi. Lisainfo ja võimalikest andmete ebatäpsustest anna palun teada
Maa-ametile aadressil kataster@maaamet.ee või helista
infotelefonil 675 0810.

Järgnevalt toome
välja mõned uuest aastast
jõustuvad muudatused
elukohamenetlustes:
• Uued elukohaandmed peab esitama 14
päeva jooksul uude
kohta elama asumisest.
Välisriiki elama asumisel on aega 30 päeva.
• Elukoha alguse
kuupäev on üldjuhul elukohateate valla- või linnavalitsusse
saabumise kuupäev.
Kehtivuse alguseks saab aga elukohateatele märkida ka:
• Eesti elukoha korral kuni 14 päeva tagasiulatuva kuupäeva;
• välisriigi elukoha korral kuni 14 päeva tagasiulatuva või kuni 30 päeva etteulatuva kuupäeva.
Siseministeeriumi
rahvastiku toimingute
osakond

Triinu Rennu
Maa-ameti
peadirektori asetäitja
kinnisvara ja katastri
valdkonnas

Naiskodukaitse palub abi!

FOTO: Erakogust

Lõuna-Eesti pommigrupi
demineerijatelt:
♦ Järgi hoolikalt kasutusjuhendis toodud
ohutusnõudeid – ohutuskaugus, toote toestamine,
süütamise viis jm.
♦ Vali toote laskmiseks
sobiv aeg ja koht – arvesta
öörahu, ilmastikuolude,
toote paigutuse ja publiku
asukohaga.
♦ Pürotehniliste vahendite lahti võtmine ja ümberehitamine on rangelt
keelatud! Ära mitte kunagi proovi ise valmistada
ilutulestikku ja ära sega
kokku erinevaid keemilisi ühendeid – paljusid

pürotehnilisi tooteid võib
osta alates 18. eluaastast.
Pürotehnika ostmine ja selle andmine alla ettenähtud
vanusepiiranguga isikule
on seadusega karistatav.

Riivo Mölter

Lõuna päästekeskuse
ennetusbüroo nõunik

Naiskodukaitse Suure-Jaani jaoskonna liikmed võtsid
enda ülesandeks aidata Sakala ringkonnal korda teha
100 kalmu Eesti 100. aasta juubeli puhul. Hauad aitas
üles leida Lembitu Kruuse Suure-Jaani Haldusest.
Kalmistul said korrastatud 10 hauda. Tuntumad
nimed on Arnold Aleksander Tiss, Ado Johanson,
Aleksander Mälton, Julius Vaksal, Lembitu malevkonna
juurde kuulunud naiskodukaitse jaoskonna esimene
esinaine Kristine (Christine) Tääker.
Soov oleks teha korda Kristine Tääkeri hauaplats,
selleks otsime tema sugulasi, kellega kokku leppida,
millisel kujul oleks meie tegevus sobiv.
Info, mis meil tema kohta on: Christine Tääker, Mihkli
ja Ello tütar. Sündinud 11. nov (uue kalendri järgi 23.
nov) 1894 Vastemõisas, Paduril. Surnud 11. aug 1981.
aastal. Surnuteraamatus on nimekuju Kristine, mujal
Christine. Ühes vanas artiklis on kirjas, et Kristine Tääker langes pettuse ohvriks 26. aprill 1928, kus temalt
peteti välja raha, mis hiljem hüvitati. Proua Tääker oli
ametilt kuduja-õmbleja, kes oli Vana-Võidu põllutöökoolis õppinud.
Kõiki, kes tundsid ära oma sugulase või oskavad
rääkida Kristine Tääkrist lähemalt, palume võtta ühendust Tairi Lappalaineniga. Samuti kõik, kes omavad
informatsiooni naiskodukaitse tegevusest esimese
vabariigi ajal.
E-posti aadress: tairilappalainen@gmail.com või
tel 5398 9671.
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Rahvapillinädal Kõo lasteaias
Muidugi ei saa üks
rahvapillinädal lasteaias
mööduda ilma rahvapillideta! Kuna meile külalised väga meeldivad,
kutsusime endile ja 2.
klassi õpilastele külla
Annika Mändmaa Viljandi Pärimusmuusika
Aidast. Oli temal ikka
põnevat vaatamist-kuulamist kaasas! Mõned
pillid olid täitsa tuttavad,
aga mõned jällegi sellised,
mida tänapäeva lapsed
näinudki ei ole. Kõikide
pillide saamislugu oli pärit meie esiisade ja -emade
ajast ning paljud neist
tekkinud tol ajal vajaduse
pärast. Ei olnud ju meie
esivanematel karjas käies
mobiiltelefone, aga teade
tuli ikka kuidagi edasi
anda, näiteks naabertalu
karjapoisile, heinalistele
lõunalauda kutsumiseks
või küla kiigemäele kogunemiseks. Isegi lehmad
mõistsid pillihääle järgi karjamaale koguneda
või siis sealt jälle lauda
poole traavida. Niisama, lusti pärast muusika

tegemiseks ja kuulamiseks, ei olnud maarahval
tol ajal palju võimalusi.
Osavamad meisterdasid
ise endile käepärastest
vahenditest pillid, teised
jällegi tantsisid nende pilli
järgi! Nii sündisidki pillid
loomade luudest, nahkadest, sarvedest. Samuti
kasutati muid materjale,
mis loodusel pakkuda oli
– pilliroog, puit jms.
Tore, et ka meie lastel
oli võimalus uurida vilepilli ehtsast lambakondist,
sarvepilli ehtsast sokusarvest või hiiu kannelt,
millel olid lambasoolest
keeled! Kõige suuremat
elevust ja võimsamat pillihäält aga tekitas suur,
männikännust ja lehmanahast trumm (pildil),
mille kõmin lausa judinad
tekitas.
Ootame uusi põnevaid
külalisi ja soovime vallarahvale valgust ja rõõmu
aastaringi hämaraimaks
ajaks!
Pärimusmuusika Aida
külastus sai teoks tänu
projektile „Huviharidu-

FOTO: Erakogust

FOTO: Ene Seil

se ja huvitegevuse tegevuste kava 01.09.2017–
31.12.2018“.

ENE SEIL
Kirivere kooli lasteaia
Tähekild õpetaja

Kõpu koolis
toimetasid
pärandivaderid
Kõpu põhikool osaleb
juba mitmendat aastat
Pärandivaderi programmis, mille raames sel
aastal tutvuti 5. klassi
õpilastega kohaliku kultuurilooga ja külastati
kohalikke pärandobjekte.
Õpilastega käidi vaatamas Vabadussõja ausammast ning külastati Kõpu
külastuskeskust, tutvuti
selle ajalooga ja koduloolise ekspositsiooniga.

Suure-Jaani lasteaia Sipsiku Lepatriinu rühmal käis
7. novembril külas Suure-Jaani päästekomando, mille
eesmärgiks oli anda lastele esmaseid tuleohutusalaseid
teadmisi ja oskusi käitumiseks ohu korral. Külalisi
oodati põnevusega ja kui aknast nähti tulijaid, läksid
lapsed väga elevile. Lapsed olid aktiivsed kuulajad,
kaasa rääkijad, küsijad. Praktiliselt tehti selgeks küünla
põletamise ohutuse reeglid. Räägiti, kuidas tulekahju
tekkida võib ja kuidas abi kutsuda. Telefoninumbrit
112 teadsid kõik lapsed. Kinnistusid teadmised suitsuanduri vajalikkusest ning näidati kuhu ja kuidas
seda paigaldada. Lapsed said näha päästja riietuse
täisvarustust, said teada, miks on vajalik kiiver ja selle
värv, hapnikuballoon ja kuidas selle kaudu hingata
saab. Harjutati tulekahju korral ruumist lahkumist,
mille järel suundusime õue tutvuma tuletõrjeauto ja
kogu varustusega, mis see auto endaga kaasas kannab.
Lapsed tundsid huvi iga autos oleva tööriista, tehnika
vastu. Küsimusi tuli igast suunast – aga miks, milleks
seda vaja, mis see on jne. Tuli lausa järjekord sisse seada,
et kõik küsimused saaksid küsitud ja vastatud. Näidati
autos olevat valgustussüsteemi, et ka pimedas saaks
päästetöid teostada. Lapsed said ka autos sees olla. Nii
mõnigi laps ütles, et temast saab suurena päästetöötaja.
Lõpetuseks lasti tuletõrjeauto signaali ja me lehvitasime
neile järele. Täname väga Suure-Jaani päästekomandot
õpetliku ja huvitava hommikuse tegevuse eest.
Merle Laane

Lepatriinu rühma õpetaja

Samuti räägiti jutte Laiakivist ning õpilased said
ise legende välja mõelda.
Kõpu kool on Pärandivaderites osalenud mitu
aastat. Selle raames on
korrastatud koolipark,
pargis asuv mõisniku
koera haud ning on tehtud korrastus-, värvimisja puhastustöid Kõpu
kalmistul.

November Vastemõisas

Kadri Linder
FOTO: Kadri Linder

Koolis tähistati isadepäeva
12. novembril tähistati
Kõpu koolis isadepäeva.
Õhtut alustati kohvi ja
kringliga, seejärel suundusid pered klassiruumidesse, kus neid ootasid
erinevad meisterdamis- ja
nuputamistoad. Erinevate
tegevuste seas oli võimalik
näiteks kalliskive kaevandada, pildiraami meisterdada, küünlaid kaunistada
ning tähelepanuülesannet
lahendada.
Kadri Linder

FOTOD: Erakogust

FOTO: Linda Soots

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

glasaken.ee

Vastemõisa lasteaed Päevalill ja Suure-Jaani kooli Vastemõisa õppekoht tähistasid novembris mitmeid üritusi
koos.
Isadepäeva puhul otsustasime sel aastal korraldada
multifilmide vaatamise õhtu. Jagasime peredele kinopileteid ja valisime välja vahvaid multikaid. Lasteaialapsed
valmistasid isadele kingitusi. Kinoõhtu eel oli elevust palju,
sest terve rahvamaja saal oli selleks puhuks reserveeritud.
Kinokülastajatele jagati popkorni ja joogipudelike, millele
olid lasteaialapsed kaunistusi lisanud. Nagu igal õigel
kinoseansil, näidati enne multifilmide algust reklaame,
sedapuhku väikeseid videoklippe lasteaialastest (see oli
üllatusmoment).
Koos tähistati ka mardi- ja kadripäeva. Mardisantideks
olid lasteaialapsed koolilastele ja kadrisantideks omakorda
koolilapsed lasteaialastele. Lasteaed ja kool käsikäes…
Ilusat jõuluaega soovib Vastemõisa lasteaia- ja koolipere!
Jane Raudsepp
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kirivere KOOLI UUDISED
Isadepäeva pereõhtu

Iga osaleja sai kaasa ka asjaliku sisuga meenekoti, mis
tegi tuju rõõmsaks. Laheda Koolipäeva logoga kotist
võis leida pimedal ajal nii vajalikke helkureid, erinevaid
kirjutusvahendeid, kreemi, infovoldikuid ja kaustikuid,
joogipudeli ning magusat ja soolast näksimist. Tore oli
vaadata, kuidas Lahedal Koolipäeval kiideti tublisid
noori ja neile jagati auhindu. Konverentsil sai osaleda
mängudes, mille auhinnad olid märkimisväärsed. Välja
jagati kaks mobiiltelefoni. Reis kahele, vabalt valitud
sihtpunkti, oli autasuks selle eest, kui esitasid hea eeskuju kanditaadi.
Veetsime ühe toreda päeva toredate inimeste seltsis.
MERILIIS AUS
9. klass

Kaota mind ära!
FOTO: Gea Ennist

9. novembril toimus Kirivere koolis isadepäevale
pühendatud pereõhtu. Kohale olid tulnud kooli- ja
lasteaialapsed koos oma isade, vanaisade või lausa
kogu perega.
Õhtu algas lühikese kontserdiga, kus esinesid lapsed
luuletuste ja lauludega. Pärast pidulikumat osa liiguti
võimlasse, sest õhtu jätkus sportlikumalt. Tasakaaluliinil esines peadpööritavate trikkidega slackliner Kristjan.
Seejärel said kõik soovijad ka ise natuke ohutumal kõrgusel proovida tasakaaluliinidel kõndimist ja lihtsamate
trikkide tegemist. Nii mõnigi isa pidi järgmisel päeval
lapse soovil ka koju tasakaaluliini üles panema, et eelmisel päeval õpitut harjutada.
Lisaks eelnevale said kõik osalejad valmistada mardimaske ja külastada kohvikut. Kuna 9. november oli
ühtlasi ka mardilaupäev ja pärast üritust soovisid nii
mõnedki marti jooksma minna, siis Silvi Annuse juhendamisel valmisid osalejatele vahvad mardimaskid.
Kogu muu sagina kõrval sai vahepeal jalga puhata ja
maitsvaid küpsetisi nautida õpilasesinduse kohvikus.
Müüdi kooke, pirukaid, muffineid, vahvleid, trühvleid
ja veel palju muud maitsvat, mis ürituse lõpuks ka kõik
ära osteti. Aitäh tublidele õpilasesinduse liikmetele ja
lapsevanematele, kes kohviku õnnestumisele kaasa
aitasid!
GEA ENNIST
huvijuht

Kuidas ma juhatasin
kadritralli
23. novembril toimus Kirivere kooli traditsiooniline
1.–4. klassi kadritrall, mille organiseerimine oli meie – 7.
klassi – ülesanne. Kuidagi juhtus, et mina pidin olema
tralli juht. Kui poolsada trallitajat saali sisenes, vajus mul
süda tasapisi kusagile saapa kanti. Aga alustama pidi.
Tutvustasime näidendi vormis kadripäeva kombestikku. Kuna kolm klassikaaslast olid haigestunud,
mängis klassijuhataja Eda Miljand neid rolle. Indrek
andis publikule raske ülesande: kes arvab täpsemalt,
mitu makaroni on pudelis. Kadritite nimi – Kaari –
oli ka paras pähkel arvata. Triin „katsus” trallitajate
lugemisoskust ja andis mõistatusi lahendada. Kärt ja
Taavet andsid nõu, kuidas kadripäeva ilmamärkide
järgi pikemalt ilma ennustada. Seejärel juhatasin sisse
omavalmistatud kübarate moedemonstratsiooni. Oli

FOTO: Gea Ennist

ikka uhke värvide, stiilide ja materjalide valik! Huvitav,
et tralli noorimad – 1. klassi lapsed – olid kõige enam
peakatetega vaeva näinud. Õpetajad moodustasid žürii,
kes parimatele kübaratele tänukirjad andis.
Edasi läksime töötubadega. Neid oli neli: muusika-,
jooga-, mängu- ja joonistamistuba. Mina olin joogatoas,
kus harjutasime neid lihaseid, mida kadrisantimisel
eriti vaja läheb. Ausalt öelda – õpetada on ikka vägaväga raske. Kui kõik osalejad olid kõikides tubades
ära käinud, algas kontsert. Klassid esitasid just-just
muusikatoas õpitud laule. 1. klass laulis „Põdra maja”
viisil „Kadrimaja” laulu, 2. klass tegi vahvat mõminaräppi „Mina ka” kadristiilis, 3. klass laulis pika „Kes
elab metsa sees” kadrisantimise teemal ning 4. klass
oli „Kaugel külas” muutnud tõeliseks kadrilauluks.
Publikule meeldisid laulud nii väga, et kogu kontsert
tuli kordamisele. Lauljaid turgutasid kommipakid.
Seejärel veel mõned tantsud-mängud ja kadritrall oligi
trallitatud. Minu hääl kah läinud. Igatahes muljed jäid
vägevad – vahva trall oli.
AVE NAEL
7. klass

Lahe Koolipäev Tallinnas
21. novembril toimus Tallinnas Alexela kontserdimajas juba 15. korda noortekonverents Lahe Koolipäev.
Seekord oli noortekonverentsi teema “Aeg kinkida
aega”.
Lahedal Koolipäeval esinesid Reet Aus, Andrus
Kivirähk, Rasmus Mägi, Kersti Kaljulaid, Karl-Erik
Taukar, Peep Kuld, Erki Kaikkonen jpt. Esinejad olid
väga inspireerivad.
Lahedal Koolipäeval osalesid noored üle Eesti. Oli
tore kohata tuttavaid ja sõpru teistest koolidest. Noortekonverents andis võimalusi ka uute sõprade leidmiseks.
Väga meeldis konverentsi korraldus. Bussid käisid
õpilastel hommikul üle Eesti järel ja viisid Tallinnasse.
Eelmisel aastal pidime ise rongiga kohale minema.
Sellel korral oli ka toitlustus rohkem süstematiseeritud.
Mõeldud oli erinevate toitude austajate peale, valikut
oli nii veganitele kui ka lihasööjatele.

20. novembril käisid Kirivere kooli 6.–8. klass Ugala
teatris vaatamas VAT-Teatri etendust „#Kaotamindära“. See oli väga õpetlik ja huvitav etendus. Räägiti
koolivägivallast ja interneti-vägivallast. Mis juhtub, kui
endast igasugust infot internetti postitada.
Tegevus toimus koolis, kodus ja politseis. Kogu lugu
sai alguse uuest poisist Karlist, keda koolis kiusati kahe
klassikaaslase poolt. Nendepoolne vägivald läks aina
julmemaks, nad sundisid Karli tegema igasuguseid
asju, filmisid tegevust ja postitasid internetti. Kiusatav
ei jaksanud enam taluda ja ta liitus mänguga Sinivaal.
Anti aega 50 päeva ja siis pidi ta elule saabuma lõpp.
Õnneks kohtas Karl üht tüdrukut, kes teda aitas ning
elule mõtte andis. Karl võttis end kokku ja astus kiusajatele vastu. Kiusajad mõistsid, et kiusamisel võivad olla
pöördumatud tagajärjed. Ära tee teistele seda, mida sa
ei taha, et sulle tehakse. Politsei sai kätte ka Sinivaala
juhi, kellele meeldis mängida õnnetute eluga.
Kõige tähtsam on probleemidest rääkida, mitte jääda
üksi. Ei tohi alluda interneti ähvardustele ja kiusajate
tahtele. Soovitan kõigile seda etendust vaatama minna.
KEVIN MILJAND
6. klass

Metsisega tuttavaks
Eesti Ornitoloogiaühingu toel said Kirivere kooli
6.–9.klassi õpilased 2. novembril põhjaliku kahetunnise
ettekande 2018. aasta linnust metsisest. Tuntud loodusemees Arne Ader kõneles imelise slaidiprogrammi saatel
metsise elust-olust ning tutvustas ka teisi metsakanalisi.
Huvitav oli kuulda, et ulatuslikud metsaraided võivad
viia metsiste hullumiseni. Mängupaikade kadumisel
satuvad metsised asulatesse ja käituvad kummaliselt:
metsisekuked alustavad inimestega võitlust, samas
metsisekanad otsivad inimestelt hellust. Allakirjutanul
oli paar aastakümmet tagasi Puurmanis võimalus näha,
kui raske on looduskaitsjatel hullunud linde tagasi
loodusesse toimetada. Põnev oli ka tedrekuningate
tekkelugu. Tedrekuningas on tedre ja metsise hübriid,
kes segab metsiste mängu ja paaritub metsisekanadega.
Kuna hübriid on viljatu, viib tema sekkumine metsise
arvukuse vähenemiseni.
Kirivere kool tänab Arne Aderit ja ornitoloogiaühingut asjaliku ettekande eest!
EDA MILJAND
loodusainete õpetaja

Sõitsime „porgandi“ rongiga Viljandisse
Sõidukite nädala raames tutvusid lasteaia Tähekild lapsed erinevate
sõidukitega, mis sõidavad
nii õhus, vees, maal kui ka
teel. Et laste silmaringi ja
teadmiste pagasit veelgi
laiendada organiseeris
direktor Heilika Ressar
meile reisi Viljandisse.
Reisi alustasime bussisõiduga Kõost Võhmasse ja
seekord onu Jüri bussiga.
Suur oli laste üllatus, kui
buss peatus Võhma raudteejaamas. Mõni minut
ootamist ja sealt ta tuligi,
oranž nagu porgand, meie
„porgandi“ rong. Lapsed
kokku kogutud, üle loetud, astusime suud naerul

FOTO: Melle Siimula

rongile. Rongis võttis meid
vastu vagunisaatja, kes
juhatas meid istuma ning

teavitas, et rongis tuleb
olla vaikselt. Nii me siis
istusime nagu hiired ja

kuulasime rongi vaikset
häält. Mõne aja möödudes teatas keegi lastest, et

kohe peaks tulema tunnel.
Vesteldes lastega selgus, et
tunnel peaks olema pikk
ja pime nagu must öö. Oli
mida oodata. Varsti tuligi enne Viljandit tunnel,
mis osutus ainult sillaks.
Aknast vaadates olimegi
jõudnud Viljandi raudteejaama, kus ootas meid juba
tuttav buss. Järgnes sõit
Viljandi linnas. Lapsed
jälgisid hoolega erinevaid
sõidukeid, liiklust, valgusfoore. Lõpuks jõudsime
Kaitseliidu Sakala Malevasse, kus kohtusime vanemveebel Toomas Taimrega, kellega alustasime
ringkäiku Sakala Maleva
hoovis. Laste sammud

muutusid üha kiiremaks,
kui nurga tagant hakkasid paistma kaitseliidu
masinad. Ringkäik õues
tehtud, seadsime sammud
Sakala Maleva hoonesse,
kus onu Toomas tutvustas meile oma tööd. Peale
magusat kehakinnitust oli
julgematel lastel võimalus
kaitseliidu masinaga sõita
(pildil). Peagi oli aeg lahkuda – mõned fotod, lehvitused ja lasteaeda sõit.
Aitäh kõigile, kes selles
toredas reisis osalesid ja
meile selle võimaldasid.
KÄTHLIN EVERT
Kirivere kooli lasteaia
Tähekild õpetaja
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Suure-Jaani kooli õpetajad käisid
töövarjuks
16. novembril oli SuureJaani kooli kõigis õppekohtades õpilastel e-õppepäev. Õppeülesandeid
lahendati kodus arvutit
kasutades. Mida aga tegid sel päeval õpetajad?
Õpetajad külastasid
teisi koole üle Eesti, et
uurida, avastada ja silmaringi laiendada. Kokku
käidi 17 erinevas koolis.
Huvipakkuva kooli valis
õpetaja ise.
K o o l i de s s e m i nn e s
võeti kaasa mitu lähteülesannet. Õpetajad pidid andma tagasisidet
nendele, kelle tunde nad
vaatlesid. Tuli leida külastatavas koolis midagi, mida tagasi tulles on
põnev teistelegi rääkida,
millest oleks õppida või
eeskuju võtta, ja midagi,
mis paneb vaimustuma
ning on tore ja puudutas
õpetajat isiklikult.
Kokku saadi hulganisti
põnevaid muljeid ja ideid,
mida kolleegidega koostöötunnis jagati.
Iga külastatav kool oli
omanäoline, oma loo ja
tõekspidamistega. Kaasa
toodi positiivseid näiteid heast meeskonnatööst, hästi korraldatud
projektõppest, nutikatest
siseruumi- ja õuealalahendustest, leidlikust õp-

Raamatukogu Raatuse koolis.					

pekorralduslikust metoodikast jne. Mõnel juhul oli
lihtsalt rõõmustav kogeda
äratundmisrõõmu ning
nautida külalislahket vastuvõttu.
Ühiselt leiti, et päev
oli igati kordaläinud ja
mitmekülgset mõtteainet
pakkuv.
Hea oli tõdeda, et ise
õppides saime teistele
ka midagi pakkuda – nimelt leiti mitmes koolis,
et selline töövarjupäev
tuleb neil samuti ära teha,
millega seoses on oodata
külalisi meiegi kooli.

FOTO: Varje Aule

Suure-Jaani Kooli joonistajad. Esireas Ruuben ja Simona ning
nende võidutööd.
FOTOD: Reeda Sadam

Pärandit joonistamas

Muusikaõpetuse tund Lõuna-Teras.

FOTO: Merike Jaska

Katrin Nurk

27. novembril vallutasid kunstihuvilised noored Eesti
Rahva Muuseumi. Toimus 22. koolidevaheline võistujoonistamine „Puud ja inimesed”.
Võistujoonistamisel osales 160 õpilast 32 üldhariduskoolist üle Eesti. Seekordne võistlus oli pühendatud
etnoloog Ants Viirese 100. sünniaastapäevale. Võistlejate
ülesandeks oli joonistada pilt, millel on kujutatud üks
ERM-i näitusel leiduv ese või muster, mis pidi haakuma võistluse teemaga. Vana ja uue kooseksisteerimine,
esivanemate pärandi mõistmine tänases päevas, seda
kõike tuli töö teostamisel arvestada.
Suure-Jaani kooli esindasid Simona Brauer, Ruuben
Reinkubjas, Ralf Grünberg, Triinu Johanna Sepp, Monis
Brauer, Karolin Gerdt.
Žürii tunnustuse pälvisid: nooremas vanuserühmas
Simona Brauer 1. koht ja Ruuben Reinkubjas eripreemia.
Oli huvitav, õpetlik ja töine päev Eesti Rahva Muuseumis. Aitäh korraldajatele ja noortele kunstnikele!

Suure-Jaani kooli
õppejuht

Reeda Sadam

Suure-Jaani kooli õpetaja

Jõuluvana kontor teatab!
Vahetunni vahendid GAG-is. 		

FOTO: Laili Kalev

Olustvere põhikool on aktiivne
Oktoobris 25-aastaseks
saanud Olustvere põhikool
on endiselt tegus ja särtsu
täis. Iga kuu toob uusi üritusi ja põnevaid ettevõtmisi.
Kooli juubelile tuli vilistlasi kokku hulganisti, nii
kodu kui välismaalt. Õpetajad esitasid meeleoluka
koolitundide kava, tuletasid
endistele õpilastele meelde
kooliskäimise rasket tööd
läbi huumoriprisma. Üles
astus neidude vilistlaskoor,
tehti Kahoot-viktoriini ja
jagati trükisooja kooli almanahhi. Õpetajate tunnustaja
Aires Põder võrdles aktust
kui suurt lahedat klassiõhtut, millest võtab osa kogu
üksmeelne koolipere. Meeleolu oli ülev, vesteldi, vahetati muljeid ja tantsiti diskori
valitud lugude järgi.
Kolmapäeval, 7. novembril toimus traditsiooniline
Pereõhtu villastes sokkides.
See pidu ei toimu koolimajas, vaid kasutame sel õhtul
hoopis Olustvere seltsimaja
ruume. Peolised kannavad
villaseid sokke või susse
ning sel õhtul pööratakse
enam tähelepanu rahvakommetele ning traditsioonidele. Õhtu algas Olustvere
lossi juurde kogunemisega,
et sealt ühiselt taskulam-

bi rongkäigus seltsimajja
minna. Kui rongkäiguga
seltsimajja jõuti, siis õpetajad
ja lapsevanemad-sugulased
ootasid juba kuuma teega.
Igaüks oli ka omaltpoolt
näksimist kaasa toonud ja
mõnus õhtu võis alata. Pidu
edenes akordionimuusika
saatel, 3. ja 6. klassi õpilased
lugesid almanahhilugusid,
mida oli väga põnev kuulata. Õpetaja Piret tutvustas köögikäterätte ja rääkis
nende ajaloost. Mudilaskoor
laulis mõned laulud ning
meeleolu oli mõnus ja vaba.
Lasteaiaga koostöös toimus novembris mardi- ja
kadrisantide vastastikune
külaskäik. Kadriõnne sai
jagatud lasteaias, mardiõnne toodi pisipõnnide poolt
kooli. Harjavarrest tehtud
kadrikurg plagistas nokka,
ajades minema kõik paha
ning soovides õpihimu ja
tervist. Lapsed olid kostümeeritud ja nägid valgetes
riietes välja nagu piim.
21. novembril Suure-Jaani
koolis toimunud koolidevahelisel kabevõistlusel saavutas meie kooli võistkond
väikeste koolide arvestuses
võistkondliku esikoha.
Ees on ootamas teatriskäigud Ugalasse ja Estoniasse,

JÕULUPEOD TOIMUVAD:
Vastemõisa piirkonna koduste
laste jõulupidu
14. detsembril kell 11 rahvamajas
Eelregistreerimine 439 7295

Tääksi lasteaia ja kooli ühine
jõulupidu

14. detsembril kell 17
Paala rahvamajas
Eelregistreerimine 5373 2250

20. detsembril kell 16
Oodatud on ka kodused lapsed.
Eelregistreerimine 5357 5754

Kõo lasteaias Tähekild

Kõpu põhikooli jõulupidu

Suure-Jaani lasteaias Sipsik
18. detsembril kell 16
Oodatud on ka kodused lapsed.
Eelregistreerimine 437 1198

Võhma piirkonna koduste
laste jõulupidu
19. detsembril kell 16
Võhma Vaba Aja Keskuses
Eelregistreerimine 437 7212

FOTO: Erakogust

ja tantsude õppimisega.
Ootusrikkalt hõõruvad juba
käsi jõulumees ja lumenõid.
Agnes Kurg

19. detsembril kell 16.30
Oodatud on ka kodused lapsed.
Eelregistreerimine 437 5324,
5344 1087

Olustvere piirkonna koduste
laste ja 1–7-aastaste laste
jõulupidu

18. detsembril kell 16
Oodatud on ka Kõo piirkonna
kodused lapsed.
Eelregistreerimine 437 8530,
437 8538

matemaatikanädal Jävi, kus
osalevad Viljandi- ja Järvamaa koolide õpilased. Jõulupeoks valmistuvad noored
olustverelased uute laulude

Sürgavere lasteaias Vembu

20. detsembril kell 17 Kõpu mõisas
Oodatud on ka Kõpu piirkonna
kodused lapsed.
Eelregistreerimine 439 6622
Lapsed, kes ei osale jõulupeol, saavad
oma pakid kätte Kõo, Kõpu, Võhma
teenuskeskustest, Vastemõisa raamatukogust ja Suure-Jaani sotsiaalosakonnast kuni 7. jaanuarini 2019.
Info Suure-Jaanis 435 5438,
Kõos 437 8530, Kõpus 439 6622,
Võhmas 437 7212.
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Tantsurühm Tilder tähistas oma
20. tegutsemisaastat
Paala rahvamajas
tegutsevas eakate tantsurühmas käivad tantsijad
koos nii lähedalt kui kaugelt. Kaugemalt tulijad
sõidavad kohale Tääksist
ja Kildust, nii on see toiminud juba aastaid.
Tantsurühma 20. sünnipäeva tähistati kadrilaupäeval ning kandis
pealkirja „Kadrid on
tulnud kaugelt maalt“.
Teema põimis ühiseks
tervikuks kohalikud autoritantsud, rahvaste seltskonnatantsud ja uusloomingu. Tantsude vahele
olid põimitud luuleread
ja tantsijate mälestused
kooskäidud aegadest. Lisaks Tilderile tegid oma
etteaste ka lauluansambel
Meelespea ja Suure-Jaani
tantsurühm Hilised Õied.
Kontserdi pani kokku
Tilderi juhendaja Merilin
Metsatsirk.

Kuna rahvamaja saal
on pisike, toimus sündmus kutsetega külalistele.
Väiksest kontserdist said
osa tantsurühma Tilder
endised tantsijad, lauluansambel Meelespea,
tantsurühmad Hilised

Õied ja Sürgavere Südikad ning inimesed, kes
meile alati toeks ja abiks
on olnud.
Selleks, et ka edaspidi suuremaid sünnipäevi pidada, ootame kõiki
tantsuhuvilisi meiega lii-

Osaluskohvikus leiti taas
mõtteid ja ideid ühiskondlikele
teemadele ja valupunktidele

FOTO: Erakogust

tuma. Käime koos igal
neljapäeval kell 14 Paala
rahvamajas.
Tantsimiseni!
Merilin Metsatsirk

juhendaja

Märgake ja aidake tunnustada
Vallavolikogu novembrikuu istungil võeti vastu
„Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord”, mida oli pikalt
menetletud.
10. jaanuar, 5. märts,
30. aprill, 5. september ja
15. oktoober on need kuupäevad, mis tuleks tuleviku
tarbeks meelde jätta. Siis
oodatakse kõigilt – füüsilistelt isikutelt, juriidilistelt
isikutelt, vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt, isikute
ühendustelt – ettepanekuid,
kes vääriksid tunnustamist.
10. jaanuariks oodatakse
Põhja-Sakala vallavalitsuse
aadressil (Lembitu pst 42,
Suure-Jaani; pohja-sakala@
pohja-sakala.ee) kultuuripreemiate, spordipreemiate
ja sotsiaaltöö preemiate kandidaate.
Kultuuripreemiad on:
• kultuurielutöö preemia;
• kultuuri aastapreemia.
Kultuuri aastapreemiaid antakse välja neli.

Spordipreemiad on:
• aasta parima mees-sportlase preemia;
• aasta parima naissportlase preemia;
• aasta parima noore sportlase preemia;
• aasta parima võist-konna
preemia;
• aasta parima treeneri
preemia;
• spordiedendaja
preemia.
Sotsiaaltöö preemiad on:
• sotsiaalvaldkonna
elutöö preemia;
• aasta sotsiaaltöötaja;
• aasta Hea Haldja
preemia.
Kandidaatidele esitatavate
nõuetega saate täpsemalt
tutvuda Põhja-Sakala Vallavolikogu 22. 11.2018 määruses nr 61 „Põhja-Sakala valla
tunnustamiste kord”.
5. märtsiks oodatakse ettevõtlusauhindade kandidaate.

Ettevõtlusauhinnad on:
• aasta ettevõtja;
• aasta väikeettevõtja.

• aasta õpetaja;
• aasta huviharidustöötaja;
• aasta noorsootöötaja.

30. aprilliks oodatakse konkursil „Kaunis Kodu” osalejaid.
Hindamine toimub neljas
kategoorias:
• elamud kompaktse hoonestusega alal;
• elamud hajaasustusega
alal;
• maakodud ja tootmistalud;
• korterelamud.
Igas kategoorias antakse
välja I, II ja III preemia. Lisaks
preemia „Lilled valda”. Komisjon vaatab kõik kinnistud
üle kahel korral.

15. oktoobriks oodatakse
kodanikupreemiate kandidaate.
Kodanikupreemiad on:
• aasta sädeinimene;
• aasta kodanikuühendus;
• aasta kodanikuühenduse
tegu;
• aasta kodanikuühenduse
toetaja;
• aasta vabatahtlik.
•
10. jaanuar ei ole enam
kaugel. Vaadake ringi ja
mõelge mööduma hakkavale
aastale ning tehke ettepanekuid, kes on oma tegudega
silma paistnud kultuuritegijad, sportlased ja sotsiaalvaldkonnas tegutsevad
inimesed.
Tunnustagem tublimaid!

5. septembriks oodatakse
hariduspreemiate kandidaate.
Hariduspreemiad on:
• aastate õpetaja;
• hariduse aastapreemia;
• aasta alushariduse õpetaja;

LEILI KUUSK
avalike suhete spetsialist

Tule reisile!
Võhma päevakeskus korraldab koostöös reisifirmaga ABZ
Reisid 10.–16.06.2019 reisi Lõuna-Poola, Zakopane, Slovakkia.
Reisile on oodatud kõik huvilised sõltumata vanusest või elukohast.
Buss võtab võimaluse korral reisisellid peale ka mujalt kui Võhmast.
Kui Sa ei ela Võhmas, aga soovid osaleda, anna teada, leiame lahenduse,
kuidas saad kaasa tulla! Reisi kestus 7 päeva. Maksumus 335 eurot.
Hinna sees:
48-kohalise bussi kasutus
6 ööbimist hotellis (2-kohalistes tubades) koos hommikusöögiga
teemaksud (Leedu, Poola, Slovakkia) ja parkimistasud
reisijuht-giidi teenused
Zakopanes asuva veepargi 2-tunnine pilet
Zakopane hotelli spaa kasutus selle lahtiolekuaegadel
Lisatasu eest:
• lisatoitlustus
• soovitame sõlmida meditsiiniabikindlustuse, mis katab kindlustusjuhtumi korral ka visiiditasud, voodipäevatasud ja riikidevahelise transpordi, mida Euroopa ravikindlustuskaart ei kata

• pääsmed tasuliste vaatamisväärsuste juurde
Lisainfo: Reisile on vajalik kaasa võtta vähemalt reisi lõpuni kehtiv
EV pass või ID kaart, soodustust tõendav dokument (pensionitunnistus
või (üli)õpilaspilet) ja Euroopa ravikindlustuskaart! Ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidus. Kaardi
tellimise kohta loe: http://www.haigekassa.ee/et/kontaktpunkt/eurooparavikindlustuskaart/.
NB! Reisija on kohustatud tutvuma ABZ Reiside reisitingimustega
www.abz.ee.
Oma reisisoovist anna palun teada hiljemalt 21. jaanuariks
Võhma päevakeskusesse. Broneerimistasu 50 eurot vajalik maksta
2019. aasta jaanuari lõpus. Ülejäänud reisiraha hiljemalt 10. mai 2019.
Täpsema info saamiseks võta palun ühendust Võhma päevakeskusega telefonil 5323 9448 või saada e-kiri aadressil paevakeskus@vohma.ee.
Tule julgelt kaasa!
Tiina Grasberg
Võhma päevakeskuse juhataja

Pea 80 noort, otsustajat ja noortemeelset arutasid 1.
novembril Türi kultuurikeskuses ühiskondlike teemade ja
valupunktide üle.
Kohvikus oli tänavu kuus erinevat teemat. Neist kolm
riiklikku teemat olid: “Potentsiaal või probleem”, eksperdid
Kätlin Merisalu ja Heiki Viisimaa; “Vastuolud äratavad”,
eksperdid Yoko Alender ja Jürgen Ligi ning “Ekstremismist
üksmeeleni”, eksperdid Eve Siilak ja Pipi-Liis Siemann.
Kolm kohalikku teemat olid “Noortele tuhanded vs tööandjatelt kommiraha”, eksperdid Ott Väli ja Kristiina Herkül;
“Noored muutuvas Euroopas – 12 sammu rohelisema linna
poole”, eksperdid Yoko Alender ja Kersti Viilup ning “Rattakiiver + 16. eluaasta = kiiver prügikasti” eksperdid Malle
Hermanson ja Elerin Tetsmann.
Teemad olid kaasakiskuvad ning põnevad, iga 45-minutiline arutelu oli täis arukaid ja innustavaid mõtteid, ideid
või ettepanekuid.
Paar aruteludest välja koorunud ideed selle ilmestamiseks:
● Toome kooli elule lähemale ehk hakkame tundides
arutlema ühiskonnas aktuaalsetel teemadel.
● Noorte, täiskasvanute ja vanurite arvamusi peab kõiki
võrdselt kuulama.
● Luua kortermajade juurde lukustatud rattakuurid, et
elanikud saaksid mugavalt jalgrattaga liikuda, ilma et peaks
ratast igal õhtul keldrisse viima.
● Kiivri kandmise muutus peab toimuma kogu ühiskonna
tasandil, mitte ainult 16-aastaste seas. Anname võimaluse
noortel ise disainida enda kiiver.
● Aina enam on noori, kes soovivad suvel tööd teha, lootmata saada sealt hirmus kõrget palka. Vastupidi – soovitakse
ennast arendada ning kogemusi saada.
Mõtteid ja ideid aga esitati veel, rohkem saate lugeda siit:
bit.ly/mõttedjaettepanekud.
Esmakordselt kasutati osaluskohvikute kokkuvõtteks
Fishbowl arutelu tehnikat, mis läks väga hästi toimima.
Järva- ja Viljandimaa Osaluskohvik oli esmakordselt
toimunud sündmus, mis näitas taaskord, kui paljud noored
soovivad ühiskondlikel teemadel kaasa rääkida ning enda
arvamust avaldada. Osalejad kiitsid sündmuse atmosfääri,
teemade valikut ning osalejaid, kes olid motiveeritud ning
huvitatud erinevatest aruteludest.
Projekti “Noored otsustajad” näol on tegemist Erasmus+
programmi toetatud algatusega, mille läbi soovitakse pakkuda 1750 noorele üle Eesti kaasavat ning harivat kogemust
seoses 2019. aasta valimistega.
Kaarel Vene
Järva- ja Viljandimaa Osaluskohviku peakorraldaja

Head soovid
Tahan tänada Võhma Keskkooli 16. lendu, kes lõpetasid 06.06.1993 ja kes on väga erilised noored. Tänan
meelespidamise eest!
Meelisele tänu huumorimeele eest, Henrile tantsulusti
kogu eluks (praegu tantsib kizombat).
Elar ja Raivo on pillimehed ja laulumehed! Tehke aga
muusikat veel ja veel! Laul on pop!
Maarika on omavalmistatud kandlel väga hea sõrmitseja. Elagu rahvuspill kannel ja sellel mängija.
Mark paistab silma erilise ameerikaliku mänguga
cornhole. Anmar leiab õige suuna ehk orienteerub igas
olukorras.
Selline kollektiiv võib tõesti elama asuda „headuse
saarele“.
Veel on töökaid ja tublisid. Ilma korralduskomiteeta
ei saakski kokku tulla. Need on aktiivsed ja täpsed,
tähelepanelikud ja heasoovlikud noored Heidi, Eneli,
Karmen, Eeva, Laima, Meelis ja Üllar …
Kauneid jõule ja õnnelikku uut aastat teile kõigile!
Õpetaja Regina,
kes juhendas Eesti Raadiosaadete toimetamist
teiega aastatel 1984–1985–1986

Tegevussari „VANAST UUS“
19. jaanuaril kell 14
Kõpu külastuskeskuses
Esimesel koosviibimisel
anname uue elu
konservipurgile!
Materjal olemas kohapeal.
Osalustasu 3 eurot.

Info ja registreerimine: 5342 2864 (Margit)
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Kultuur ja kogukonnad käsikäes
2018. aasta on kohanemise ja kokku kasvamise
aasta, on Euroopa kultuuripärandi aasta, on Eesti
Vabariik 100 aasta. See
on olnud aeg, mil igaühel
meist on põhjust mõelda,
kes me oleme, kust me tuleme ning mida meil on anda
kogukonnale ja tulevastele
põlvedele. On olnud meenutamiste ja kingituste
tegemise aasta. Kingitused
saavad meenutusteks, meenutused saavad looks – see
on meie pärand, kodulugu,
meie Eesti lugu.
Põhja-Sakala valla kultuurile on 2018. aasta olnud uue loo algus ning
varasemate traditsioonide
jätkamine. Kandes edasi
maailma vaimset kultuuri-

pärandit, laulu- ja tantsupidude traditsiooni, jätkates
Suure-Jaani piirkonna tava,
toimus Põhja-Sakala valla I
laulu- ja tantsupidu. Jätku
said Suure-Jaani Muusikafestival, Võhma linna
päevad, Kõpu Pizzafest,
Olustvere lossipäev ning
hulgaliselt väiksemaid piirkondlikke sündmusi.
Ülo Vooglaid on öelnud
„Inimesed elavad seal, kus
midagi toimub!“ Ikka usutakse, et seal on hea, kus
meid ei ole. Õnneks on rohkelt inimesi, kes usuvad,
et saavad ise oma kodus,
kogukonnas elu paremaks
muuta. Kogukonda seob
ühine vaimne kultuuripärand: teadmised, väärtused, arusaamad või tavad.

Kogukond on inimesed,
kes on koos heas ja halvas,
see on koostegemise rõõm,
saamine ja andmine, see
on soov koos toimetada,
panustada kodulävest kaugemale. Kogukonnatunde
tekkimisel on oluline üksteisega arvestamine, kuid
sama oluline on aktiivsete
eestvedajate olemasolu.
Kuigi Põhja-Sakala vallas on kokku saanud neli
omanäolist ja eriilmelist
piirkonda, siis kõigil on
palju tublisid tegijaid, kes
viivad meie elu edasi. Kõikide piirkondade kogukonnaühendused on olnud
väga tublid, oma tööde ja
tegemistega välja paistvad
ning tänusõnu, mida neile
jagada, jääb väheks. Meil

on külateatrite festivali
korraldaja ja kogukonna
edendaja MTÜ Kuhjavere Küla Selts, kogukonna
eestvedaja MTÜ Kildu Külade Ühendus, Pilistvere
kihelkonnaelu vedur MTÜ
Pillistfer, Koksvere kogukonna heaolu eest seisjad
MTÜ Koksvere Külaselts ja
MTÜ Koksvere Maanaiste
Selts, Võhma piirkonnas
oluliste sündmuste korraldajad ning vaba aja sisustamisele kaasa aitajad VAS
Kanarbik, MTÜ Võhma
Vaba Aja Selts ning MTÜ
Spordiklubi Võhma, aktiivsed kogukonna sidujad
MTÜ Ühtne Võhmaküla,
MTÜ Sürgavere Külaselts,
MTÜ Kootsi Külaselts,
MTÜ Kodupaik Metsküla,

Kõpu piirkonnas MTÜ
Tipu Looduskool, MTÜ
Kõpu Naisselts ja see nimekiri jätkub veel paljude
tublide nimedega.
Kultuur on see, mis jääb
alles, kui kõik ülejäänu on
unustatud. Kogukondadel
on oluline roll vaimse kultuuripärandi hoidmisel ja
kaitsmisel. Rõõm on töötada inimestega, kellega
koos ellu viia häid mõtteid,
ideid ja unistusi, hoida elus
traditsioone, kasvatada
järeltulevat põlve, et oleks
tublisid kultuuri kandjaid
ka edaspidi.
Tugev kogukonnatunne
on oluline valla toimimiseks ja ka valla kui terviku
arenemisel.

Aitäh, kogukondade särasilmad, kultuuri loojad
ja edasikandjad, teie olete
meie elu alustalad.
Et jätkuks silmis sädet ja
südames rõõmu!

Evelyn Härm
kultuurispetsialist

Kust tuled ja kuhu lähed, Võhma Linna Teater Rassijad?
Mardipäeval peatas
Võhma Linna Teater Rassijad hetkeks aja – kutsus
sõbrad külla ja pani märgi
maha, et nüüdseks on juba
kümme aastat teatrit tehtud. Mitte et seda hirmus
palju oleks. Aga vähe ka
mitte.
Aastatel on küll komme kiirelt mööduda, aga
kõigil neil on endaga midagi ka kaasa võtta olnud.
Rassijad on igal kevadel
välja tulnud uue täispika lavastusega. Nii on
lavale saanud Kitzbergi
“Püve talus” ja “Neetud
talu”, Lutsu “Pärijad”,
“Kapsapea”, “Onu paremad päevad”, Tuuliku
“Anderson” ja monoloogid, Patricku “Opal otsib
meest”, Bahri “Mees, naine ja kontsert”, Vilde “Pisuhänd”, Wilde “Tähtis on
olla tõsine”, Smuuli “Polkovniku lesk”, Kruusvalli
“Võikõllane üü”, Vetemaa
“Trellhotell”, Simoni “Pulmatragöödia”. Lisaks on
aastaid lastele jõuludeks

pisinäidend lavale seatud,
on üles astutud väiksemate kavadega kohalikel
üritustel, käidud Kuhjavere külateatrite festivalil,
maakonna harrastusteatrite päevadel ning paljudes
toreda publikuga rahva- ja
seltsimajades üle Eesti.
Nendes aastates on kasvõi korra Rassijate hulgas
laval käinuid kokku 34.
Neist kolm on siinsete
lavade tolmu jalgelt pühkinud ja vaatavad meie
igapäevast näitemängu
juba hoopis kõrgemalt.
Sünnipäevaks kroonikat lapates ja ülevaateid
tehes meenub lavalolek
ning nende öeldud tekstki, nagu olnuks see kõik
alles eile.
Täna on Rassijaid kaheksa. Üks sõgedam kui
teine, alati valmis uusi
väljakutseid vastu võtma. Kui esialgu tundub
mõni plaan utoopiline
või muidu kahtlane, siis
juhul, kui kohe alla ei anta,
saab sellest kevadeks alati

K

ui ma 10. novembri õhtul Võhma jõudsin, oli
sealses Vaba Aja Keskus tunda ootusärevust ja
maja oli sagimist täis. Oli ühe harrastusteatri kümnes
sünnipäev. Kuigi harrastusteater on Rassijate kohta raske öelda. Sest kõike tehakse suure hinge ja armastusega.
Need tegijad annavad silmad ette ka päris näitlejatele.
Seda, millega nad on kümne aasta jooksul hakkama
saanud, on paari lausega raske kirjeldada. Mina tean
ja tunnen neid tublisid ja väga andekaid näitlejaid juba
viis aastat. Just nii palju kordi on nad oma lugudega Lilli
külamajas esinemas käinud. Alati on publik neid soojalt
vastu võtnud.
Sünnipäevalavastus tõi äratundmisrõõmu – juttu oli
näidenditest, millega need tublid tegijad lavalaudadel
üles on astunud. Tagasivaates kajastusid teatritegemisega
ette tulnud rõõmud ja väikesed viperusedki. Ikka juhtub,
et tekst meelest läheb või mõni rekvisiit katki kukub. Aga
oskuslikult on sellest kõigest alati välja tuldud. Suur tänu
teile, kallid Rassijad, et seda kõike teete! Õnnitlejate rivi
oli pikk. See näitab ainult seda, et teie tegemised lähevad
rahvale hinge. Teid oodatakse ja teie etendusi vaadatakse suure huviga. Soovin teile edaspidiseks jaksu seda
vankrit vedada ja ega see viieteistkümnes sünnipäevgi
enam kaugel ole.
Merike Soovik
Lilli külamaja juhataja

“asi”. Ja alla tavaliselt ei
anta. Sõgedikke on kõik
need aastad juhendanud
(sedavõrd, kuivõrd need
juhendatavad on) Olev
Rass. Muidugi saab alati
kuulutusele kirja, et tema
lavastas, aga tegelikult
võib öelda, et nende tegevuse juures on vägagi
õigustatud kasutada sõna
kollegiaalsus. Kõik teevad kõike, kõigi parimad
mõtted lähevad töösse ja
kõik on valmis panustama
rohkem, kui hädapärast
vajalik.
Rassijatel oli väga hea
meel näha sünnipäevapeol
kõiki neid, kellega neid
seovad paljud eriilmelised ja soojad kohtumised
möödunud aastates. Nad
lubavad, et neist kuuleb
ja neid näeb ka edaspidi.
Alati ootavad nad teatrisõpru enda juurde ja on
valmis ise minema sinna,
kus teatrit oodatakse.
Luule Tiirmaa
FOTOD: Elin Anijärv

K

uhjavere külateatrite festivali korraldajatel on
hea meel, et Võhma Linna Teater Rassijad on
alates 2009. aastast võtnud plaani meie ettevõtmist oma
esinemistega rikastada. Enamasti on neid ka publiku
poolt tunnustusega pärjatud. Lisaks oleme tänulikud
vahe- ja lisapalade eest Kuhjavere teatrikohviku sisustamisel ning Rassijad on ulatanud abikäe, kui mõni trupp
viimasel hetkel on ära öelnud. Esinemistel paitavad silma lihvitud lavastus, dekoratsioonid ning suurepärased
rollid. Mis me küll teeksime ilma teieta, head Rassijad?
Palju õnne, jõudu ja jätkuvalt häid lavastusi!
Urve Mukk
Kuhjavere külateatrite festivali korraldaja

… ja nii nad jõudsidki oma rassimisega kümnenda verstapostini, need Rassijad. Ma ei tea, kas nende
unistustes on värelenud tungiv soov suurtele lavadele
jõuda, aga sammhaaval on nad liikunud paljude vaatajate südamesse. 10 on tõesti ainult number, aga mis
on mahtunud selle sisse?

Kui suures teatris on ühe etenduse lavaletoomisega
seotud mitmed või isegi mitukümmend inimest, siis
Rassijate puhul on see hulk täpselt selline, kui on etenduses tegelasi. Kõik on peale osatäitjaks olemise veel
kostümeerijad, lavatöölised, kunstnikud, kujundajad,
kassapidajad, transporttöölised ja õmblejad. Ja kõigis
neis ametites osaleb ka lavastaja ning teatri juht Olev
Rass.
Iganädalased proovid ja esinemised nädalavahetustel, peale pikka tööpäeva, pere arvelt ja iga ilmaga.
Miks? Kas tõesti pole oma vaba ajaga midagi muud
peale hakata? Vastuseid leidsime Rassijate 10. juubelil,
kokkuvõtlikust ja armsast lavastusest, kus meenutati
erinevaid mängitud lavatükke, mille tõid pealtvaatajateni neis osalenud tegelaskujud.
Soovime teile, Rassijad, uusi loomingulisi sähvatusi
vähemalt järgmiseks paarikümneks aastaks!
Riina Pakane
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Bowlinguturniiri võitsid Sirje Türk ja Uno Vares

Parimad naised ja mehed bowlingus.

Pühapäeval, 18. novembril selgitati bowlingusaalis 45. Lehola-Lembitu mängude parimad.
Tulise võistluse võitis
naiste arvestuses Sürgavere esindaja Sirje Türk, teise

						

koha viis Võhmasse Liina
Tikko ja kolmanda kohaga
lõpetas Põhja–Suure-Jaani
esindaja Ly Uuetoa. Meeste arvestuses ei saanud
keegi vastu vanameister
Uno Varesele Põhja–Suu-

re-Jaanist. Teise koha heitluses suutis oma paremuse
maksma panna Kildu esindaja Erki Adams, kes jättis
kolmandaks Vastemõisa
mängija Aldo Umala. Piirkondade arvestuses võitis

FOTOD: Mati Adamson

Põhja–Suure-Jaani, teise
koha punktid võttis Kildu
esindus. 3.–5. kohta jäid
jagama Sürgavere, Võhma
ja Vastemõisa.

Meeste võrkpallis võidutses Olustvere
Laupäeval, 24. novembril toimus Sürgavere
spordihoones 45. Leholalembitu mängude meeste
võrkpalliturniir. Kuigi
võistkondi oli sel korral
napilt, näidati spordisaalis väga kõrgetasemelist
võrkpalli. Väga tasavägine turniir õnnestus võita
Olustvere esindusel, teise
koha saavutas Kildu esindus. Kolmanda kohaga
pidi leppima Sürgavere
esindus. Soovime medalivõitjatele õnne ja täname
võistluse korraldajaid!

Aitame müüa ja hinnata
Sinu kinnisvara kiirelt ja
professionaalselt!
Võta meiega ühendust juba täna!

435 9969

viljandi@arcovara.ee
www.arcovara.ee/viljandi

Parimad võrkpallurid. 				

FOTO: Mati Adamson

Jalgpallurid kinkisid imelise hooaja
Eelmisest lehest sai lugeda, et meeste III liiga
võistkond krooniti Eesti
meistrivõistluste võitjaks.
See suurepärane tulemus
tõstis meeskonna järgmiseks hooajaks II liigasse.
Meeste võiduga samaaegselt oli veel õhus õrnema
soo esindajate võimalus
U-17 tüdrukute meistritiitlit püüda. Nagu spordis
ikka, ei lähe asjad iga kord
nii nagu tahaks. Suure-Jaani United U-17 tüdrukud
tegid suurepärase hooaja
ja krooniti hooaja lõpuks
Eesti meistrivõistlustel
pronksmedalitega. Täiesti
pöörase hooaja tegi aga
JK Tulevik/Suure-Jaani
United ühisnaiskond, kes
jõudis hooaja lõpuks üleminekumängudele meistriliigasse. Mänge peeti Tartu
Tammeka naiskonna vastu
ja kahjuks sel aastal jäi
meistrisarja uks naiskonna
ees veel suletuks. Meie
15-aastased tüdrukud raputasid aga kõvasti jalgpalliüldsust oma suurepäraste
mängudega. Samuti võib
olla õnnelik, et järelkasvuvõistkonnad liiguvad
edasi hea motivatsiooniga.
Suure-Jaani United U-15
saavutas rahvaliigas III
koha, sealjuures kolmanda
koha kohtumises kohtuti teise meie valla klubi
SK Tääksi eakaaslastega.
Sama klubi U-13 võistkond
saavutas oma alagrupis 2.
koha. SK Tääksi osales Ees-

Spordivõistlused
4. detsembril kell 15 Põhja-Sakala valla noorte meistrivõistlused kiirmales
Suure-Jaani Kooli sööklas.
6. detsembril kell 18 XXI võrkpalli sarivõistlus meestele Sürgavere spordihoones.
13. detsembril kell 18.30 Võrkpalli sarivõistlus naistele Sürgavere spordihoones.
18. detsembril kell 15 Põhja-Sakala valla noorte meistrivõistlused kiirmales
Suure-Jaani Kooli sööklas.
20. detsembril kell 18 XXI võrkpalli sarivõistlus meestele Sürgavere
spordihoones.
21. detsembril kell 19 Eesti MV saalijalgpalli II liiga kohtumine: Põhja-Sakala ja Rõuge Saunamaa, Võhma kooli võimlas.

Täpsem info: noortekas.suure-jaani.ee
U-17 tüdrukute võistkond. 				

ti meistrivõistlustel U-11
võistkonnaga. Kõige pisemad pallurid Suure-Jaani
United U-10 pidasid kokku
12 kohtumist. Nende vanuses veel paremusarvestust
ei peeta.
Hetkel on jalgpallurid
kolinud saalidesse mängima saalijalgpalli. Põhja-Sakala valla esinduskoondis mängib II liigas
ja kodusaaliks on Võhma.
Veel proovib saalijalgpallis
rammu ka meie rahvaliiga
võistkond. Jalgpallurid on
saavutanud suurepäraseid tulemusi. Meie noored
esindavad Eesti koondistes vabariiki ja väga hea
meel on näha meie valla
sportlasi võistlemas Eesti
esindusdressis. Tänan kõiki
mängijaid, lapsevanemaid

ja toetajaid, kes on andnud
oma panuse hooaja õnnestumisele. Kõige enam kiitust pälvivad loomulikult
valla jalgpalliklubid SuureJaani United ja SK Tääksi!

FOTOD: Maarika Hiiemäe

Suurim tänu treeneritele:
Indrek Jegorovile SK-st
Tääksi ja Sergei Vassiljevile
SK-st Suure-Jaani United!

Info näpuliigutuse
kaugusel
Head noored, lapsevanemad ja kõik teised Põhja-Sakala infost huvituvad inimesed! Suur rõõm
on teatada, et meie noorteäpp PS Infokas on leitav
Google Play-st. Kõik, kellel seda veel ei ole – kiirelt
alla laadima!
Hetkel äpil kahjuks iOS
tuge veel pole, kuid see on
arendamisel!
Info maksab – äpp on tasuta!

Spordiuudiste tekstid

JK Tulevik/Suure-Jaani United ühisnaiskond.

Mati Adamson

spordi- ja noorsootööspetsialist
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Koksvere
seltsimajas
12. jaanuaril
kell 12
UUE AASTA PIDU
Tantsuks mängib
Mait Reimann
Pilet 5 eurot

VÕHMA VABA AJA KESKUSE
kultuuriinfo:

VASTEMÕISA RAHVAMAJAS

Reedel, 28. detsembril kell 18–01
NÄÄRID VASTEMÕISAS

Kogupere ürituse kava:
Kohtumine Inga ja Toomas Lungega
Inga Lunge näidend „Kingikontroll“ näitetrupi
Poolvillased esituses
Kingivana ja üllatused!
Tants elava muusika saatel
Soe söök, Rootsi laud ja puhvet
Pääse kuni 15 eurot
Palume kindlasti eelregistreerida:
502 0509 või 526 4590

31. detsembril kell 23.30–05
UUSAASTAÖÖ MÜRGEL
ansambliga Kondor

Pääse 8 eurot
Info ja laudade broneerimine:
526 4590 (Rein) www.rahvamaja.eu

13.12 kell 16 Salongiõhtu. Pilet 2 eurot.
19.12 kell 16 Võhma piirkonna koduste laste jõulupidu. Tasuta.
29.12 kell 19–02 Aastalõpupidu ansambliga Sada ja
Seened. Pilet eelmüügis (kuni 27.12) 10 eurot, samal
õhtul 12 eurot.
Kõik sündmused toimuvad Vaba Aja Keskuses,
kui toimumiskohana pole märgitud muud kohta.
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Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kõpu Peetri kogudus
Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga. Mt 2:10

Kõpu Naisselts kutsub

Kõpu külastuskeskusesse:
4.–12. detsember T–L kell 10–16

KÄSITÖÖMÜÜGILE
8. detsembril

külastuskeskuse platsil

JÕULUMÜÜK
Tule leia jõulukingid meilt!
Info: 5330 0557 (Viive)

P, 9. detsembril kell 11 II ADVENDI armulauaga jumalateenistus. Jutlustab praost em
Seppo Väätäinen Soomest. Laulab Tõnis Tulp. Kirikukohv ja koosviibimine.
T, 11. detsembril kell 12 külatund Puiatu raamatukogus.
P, 16. detsembril kell 11 III ADVENDI armulauaga jumalateenistus.
E, 24. detsembril kell 19 JÕULUÕHTU jumalateenistus. Laulavad Marta Tamm ja Aare
Külama.
T, 25. detsembril kell 11 I JÕULUPÜHA armulauaga jumalateenistus.
E, 31. detsembril kell 16 VANA-AASTAÕHTU armulauaga jumalateenistus –
ristimis- ja leeripüha. Lahkunute mälestamine.
N, 3. jaanuaril kell 10.30 Vabadussõja mälestuskellade helistamine.
P, 6. jaanuaril kell 11 KOLMEKUNINGAPÄEVA armulauaga jumalateenistus –
jõuluaja lõpetamine.
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
2018. aasta liikmeannetused saab teha EELK Kõpu Peetri koguduse arvetele: SEB
EE161010302004842004 või Swedbank EE662200221046240412. Samuti saab liikmeannetuse teha
õpetaja, koguduse nõukogu ja juhatuse liikmete kaudu.
Suur tänu kõikidele neile, kes aasta liikmeannetuse juba teinud on!
EELK Kõpu Peetri kogudus, Pärnu mnt 1, Kõpu, Põhja-Sakala vald, 71201 Viljandimaa

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Suure-Jaani Johannese kogudus
P, 9. detsembril kell 14 II ADVENDI armulauaga jumalateenistus. Jutlustab praost em
Seppo Väätäinen Soomest.
P, 16. detsembril kell 14 III ADVENDI armulauaga jumalateenistus.
E, 24. detsembril kell 16 JÕULUÕHTU jumalateenistus. Laulab segakoor Ilmatar.
T, 25. detsembril kell 14 I JÕULUPÜHA armulauaga jumalateenistus.
E, 31. detsembril kell 19 VANA-AASTAÕHTU armulauaga jumalateenistus.
N, 3. jaanuaril kell 10.30 Vabadussõja mälestuskellade helistamine.
P, 6. jaanuaril kell 14 KOLMEKUNINGAPÄEVA armulauaga jumalateenistus –
jõuluaja lõpetamine.
Kiriklike talituste, hingehoiu ja info osas võtke palun ühendust
koguduse hooldajaõpetajaga: Hedi Vilumaa, tel 5348 5573, hedi.vilumaa@eelk.ee.
2018. aasta liikmeannetused saab teha EELK Suure-Jaani Johannese koguduse arvetele: SEB
EE941010302008924009 või Swedbank EE772200221058655147. Samuti saab liikmeannetuse tasuda kirikus. Suur tänu kõikidele neile, kes aasta liikmeannetuse juba teinud on!
EELK Suure-Jaani Johannese kogudus, J. Köleri 1, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71503 Viljandimaa

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pilistvere Andrease kogudus
E, 24. detsembril kell 17 jõuluõhtu jumalateenistus kirikus.
T, 25. detsembril kell 13 esimese jõulupüha jumalateenistus.
E, 31. detsembril kell 17 aastalõpupalvus armulauaga.

Jäädvusta end ajalukku!
Kõpu Peetri kirikus on 9 ajaloolist suurt akent, mis taastatakse
võimalikult algupäraselt. Purunenud originaalklaase parandatakse
tinalindiga, mis on Eestis harukordne meetod.
Akende ennitustööd teeb Ajataju OÜ ja restaureerimine maksab
13 500 eurot.
Töid saab toetada kas ühe aknaruudu kaupa, mil ruudu hinnaks
on 50 € või tasudes 1/5 akna eest 300 €. Kindlasti on võimalik
enda nimele soetada aken tervikuna ja siis on selle hinnaks 1500
€. Kõikide vähemalt 1 aknaruudu eest annetanute nimed kantakse tänutahvlitele. Soovi korral saab märkida perekonna, suguvõsa, esivanemate, talu või ettevõtte nime. Nõnda on kirikus jäädvustatud endiste põlvkondade mälestus ning esindatud praeguste
põlvkondade tulevikku kanduv pärand.
Annetuse saad teha EELK Kõpu
Peetri koguduse arvele SEB
EE161010302004842004 või
Swedbank EE662200221046240412.
Selgitusse kirjuta palun tänutahvlile
kantav nimi.
Annetusi saab teha ka kirikus.

Anna oma panus ja tee annetus Kõpu
kiriku akende restaureerimiseks.
Tänutahvlile kantakse Sinu, Su perekonna, suguvõsa,esivanemate, talu
või ettevõtte nimi.

Suur tänu toetuse eest!

Info: EELK Kõpu Peetri kogudus, 5348 5573, kopu@eelk.ee.
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Õnnitleme
lapse sünni
puhul!
Lisanna ja Mart Preemil Kõo külast sündis tütar ITI
Tuuli Tederil ja Rauno Lauril Taevere külast sündis
tütar SÄDE Laur
Kairi Kohalal ja Aarne Ollol Võhma linnast sündis
tütar RETA Ollo

OÜ Arlai pakub Suure-Jaanis järgmisi teenuseid:
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•

autode poleerimine ja
vahatamine
võimalus tellida autodele
varuosi
autopesula

Asume Suure-Jaanis Jaama tänaval Vana Postimaja kõrval.

Kliendisõbralikud hinnad! Tel 5623 7857.

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

Igale metsamaa müüjale kingituseks Türgi reis kahele (kõik hinnas).

LINDA SIHV
ANDREI ILTŠENKO
HELMA HALLMÄGI
HEINAR ILVES
HELJO PÕRK
MEIDA KASEVITS
LIIDIA ILTŠENKO
ARDI VALMA
VALLI SEISLER
HORST NÕMMIK
JANNE VALMA
SALME HEIN
ALVINE KASK
JAAN SIIMER
HELGI ROOSI
SALME LUBI
SALMA VIPPER
SULEV ROHTLA
SILVIA VABAMÄE
HELJU MÄGI
RAISSA KRAVTSOVA
LAINE-ELFRIDE KOND
ARNOLD SIIMER
KADRI PARTS
SAIMA TIIDEMANN
LEILI PUNG
EEVI PUUSTUSMAA
EVE PARKER
ELVI SCHVEDE
AINO EIDAST
JUTA REMMEL
EHA VARES
VIRVE SAAREMETS
LEILI ROOSIOKS
HELGI NURK
LAINE TOMPS
LEILI PINSOL

30.12.1920
12.12.1925
18.12.1925
28.12.1926
28.12.1927
02.12.1928
12.12.1928
28.12.1929
21.12.1930
24.12.1930
31.12.1930
10.12.1931
20.12.1931
23.12.1931
02.12.1932
10.12.1932
18.12.1932
20.12.1932
22.12.1932
14.12.1933
15.12.1933
19.12.1933
30.12.1933
18.12.1934
05.12.1935
13.12.1935
14.12.1935
16.12.1935
19.12.1935
21.12.1935
23.12.1935
24.12.1935
29.12.1935
30.12.1935
10.12.1936
12.12.1936
15.12.1936

98
93
93
92
91
90
90
89
88
88
88
87
87
87
86
86
86
86
86
85
85
85
85
84
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
82
82
82

MALLE KIIS
MAIE KIENS
HELMI KÕRGE
ELVI LEHTVEER
ASTA-JOHANNA REBANE
LEO RASS
VAIKE KINK
REIN TERAS
ANTS ARR
ILMI SERMAN
MARE MÜLLÄR
AILI PEDAJA
VILVE-REET RUDISSAAR
EVA KOORT
AIME HAAR
KALJU SUBI
ILLE-REELI KUUSEPALU
HELDUR SOOME
URVE JÕEVEER
LEIDA KULD
ANNE UUSNA
OLEV NAEL
ANNE FELDMANN
LILJANE KABANEN
LINDA VÕITLA
VALENTINA VALGE
JÜRI LIND
ENE VENDLA
LEA VENDELIN
VLADIMIR PAVLOV
SILVI JÜRGEN
VIRVE OHTLA
JAAN KOBIN
EDVIN LUUM
TÕNU LEHESMETS
ELLEN VÕSA

21.12.1936
30.12.1936
30.12.1936
10.12.1937
15.12.1937
16.12.1937
16.12.1937
17.12.1937
20.12.1937
26.12.1937
27.12.1937
28.12.1937
18.12.1938
21.12.1938
24.12.1938
30.12.1938
18.12.1943
19.12.1943
23.12.1943
26.12.1943
01.12.1948
05.12.1948
08.12.1948
22.12.1948
25.12.1948
25.12.1948
29.12.1948
29.12.1948
29.12.1948
05.12.1953
06.12.1953
14.12.1953
15.12.1953
19.12.1953
21.12.1953
24.12.1953

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

Mälestame
Erna Sild

Marie Borissov

05.08.1922 – 19.11.2018

Jüri Kimmel

03.08.1954 – 19.11.2018

Maie-Lehti
Feldmann

07.06.1956 – 19.11.2018

10.04.1927 – 31.10.2018
22.08.1951 – 05.11.2018

17.03.1936 – 08.11.2018

Eevi Piller

19.02.1948 – 10.11.2018

Maie Saluste

11.02.1946 – 13.11.2018

Arno Sild

Kalju Sild

KUULUTUSED

Margo Kalvik

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

30.05.1962 – 23.11.2018

Enno Kübarsepp
04.10.1937 – 24.11.2018

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

Silvi Rink

Värske looduspuhas mesi otse mesinikult. 7€ / kg. 3 l taaras
on 4,5 kg mett. Hind 30 € (6,60 € / kg). Tel 5347 9520.

20.09.1927 – 28.11.2018
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