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– Põhja-Sakala valla esimene ühine aasta
Jaanuar
on seljataha jäänud.

Kuidas see aasta on läinud? Kas Kõpust Kõoni
tuntakse end juba ühise perena? Olen seda küsimust esitanud paljudele tuttavatele ja vähem tuttavatele inimestele. Enamasti on vastatud, et aasta on
liiga lühike aeg, et ühte kasvada. Nii arvan minagi,
et minna on veel pikk tee. Ometi on esimesest ühisest aastast meenutada palju toredaid ettevõtmisi.
Väga paljud lauljad, tantsijad ja pillimängijad
kõigist valla paikadest olid osalised, et sünniks
valla esimene laulu- ja tantsupidu „Peegeldus”.
Loodan, et tänaseks on see sündmus kõigi osalenute ja kohalolnute jaoks üks ilus mälestus. Aga
koostööd tehti ka teistel tasanditel: noorsootöö
vallas, koolide vahel, huvide pinnal, ettevõtete ja
valla allasutuste vahel. Esimesena meenuvad mulle
õpilaste joonistusvõistlus „Rukkilill”, Kirivere kooli
noorte ning osaühingu Combimill Sakala koostöö
ja aiakohvikute päev, mis laienes Suure-Jaanist
kaugematesse kantidesse. Igaühel oleks ilmselt tuua
mõni tore näide minu omade kõrvale.
Olen tihti inimestelt küsinud ka seda, kas nähakse Põhja-Sakala valla ühist „nägu”. Enamik
vastanutest pole osanud ühte märksõna välja tuua.
Tavaliselt räägitakse Soomaast ja kolmest endisest
kihelkonnakeskusest: Suure-Jaanist, Pilistverest ja
Kõpust. Asjadest ja tegemistest, mis nende paikadega seoses meenuvad. Võibolla teeb aeg siin korrektiive
ja inimesed hakkavad ka
nime Põhja-Sakala seostama
millegi kindlaga. Meil kõigil
on võimalus anda oma panus, et see nii oleks.
Tegusat, väljakutseid pakkuvat ja rahulolu toovat
2019. aastat kõigile!

Ilusat 2019. aastat!

Esimene aasta ühises
vallas läks väga kiirelt ja tormakalt. Kiirelt
möödub aga aeg siis,
kui on palju tööd ja
toimetusi. Nii ka meil.
Oli palju ilusat ja
meeldejäävat. Kõigepealt meenub ühine
laulu- ja tantsupidu,
mis tõi kokku ja pani
ühises rütmis liikuma
uue valla kultuurirahLEILI KUUSK
avalike suhete spetsialist
va. Lisandus palju uusi
tuttavaid igast valla
nurgast. Kõike seda on
hea meenutada – ühisest koosolemisest saab
jõudu juurde.
Esimene aasta oli
aeg, kui paljud olid hirmul tuleviku ees. Kas
nüüd võetakse midagi
meie arvelt, kas keegi
tahab meie traditsioone
muuta? Neid ja paljusid
teisi küsimusi tuli ikka
ja jälle lahendada ning
anda kindlust ja turvatunnet kõikidele meie
inimestele, olenemata sellest, kas elatakse
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tihti teeme palju kisa
väikestest asjadest, mis
üldjuhul meie tulevikku ei mõjuta, samas
kui suured probleemid
jäävad märkamata ja
tähelepanuta.
Kas oli väärt mõte
tahtmine pidurdada
tööstusalale ettevõtete kaasamist? Kas ajakirjanduses valeinformatsiooni levitades või
hüpoteese püstidades
käitutakse korrektselt?
Nii kujundame kahjuks
ise oma valla negatiivset mainet.
Eelmise aasta võtsid
kokku vallavalitsuse
ametnike ja hallatavate asutuste juhtidega
peetud vestlused. Sealt
sai palju positiivset
energiat, ettepanekuid
asjade parendusteks
ja hinnangu vallavalitsuse tööle. Rõõm oli
kuulda, et asutused on
meie tegevusega rahul
ja toimetavad ise aktiivselt.
Käesolev aasta tuleb
samuti tegevusterohke.
Nii palju projekte kui
sellel aastal ei mäletagi:
Tervisekeskuse ehituse lõpetamine ja tööle
rakendamine;
Võhma kooli ehitus;
Pilistvere hooldekodu remont;

Vastemõisa rahvamaja katuse soojustamine ja uuendamine;
Suure-Jaani lasteaia
ja vallavalitsuse hoone
soojustamine;
Suure-Jaani tööstusala ehitus.
Lisaks mitme uue
projekti ettevalmistamine ja projekteerimine:
Kõpu hooldekodu
rekonstrueerimine;
Võhma Kogukonna
maja ehitus.
Kindlasti on üheks
suuremaks tegevuseks
esmatasandi tervisekeskuse käivitamine
Suure-Jaanis. Meie
soov on kogu valla perearstide koondumine
tulevikus ühtse keskuse
alla. See annab võimaluse, et tulevikus jätkavad teenuse osutamist
ka tänased perearstide
praksised väiksemates kohtades: Võhmas,
Olustveres ja Vastemõisas. Samas peaks
keskus võimaldama
teha perearstidel rohkem koostööd, asendada üksteist vajadusel.
Suure-Jaani Tervisekoda peaks pakkuma
perearstidele vajalikku
tuge ämmaemanda,
füsioterapeudi ja koduõenduse valdkonnas.

Ehitaja on andnud
lubaduse Tervisekoda
valmis saada jaanuari lõpuks. Veebruaris
peab uus keskus uksed
avama. Oleme pidanud
oluliseks ehituse kvaliteedi tagamist, mitte
kiirustamist. Need mõned kuud hilinemist
selle suure ehituse juures ei tohiks olla probleemiks. See on olnud
keeruline ehitis, kus oli
raske täpset aega määrata. Ehitaja on püüdnud koos arhitektidega
pakkuda meile parimat
lahendust – olgu energia tarbimise või hubasuse loomisel. See on
meie kingitus meie riigi
sünnipäevaks!
Ikka mõistust ja heatahtlikkust meile!
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Põhja-Sakala Vallavalitsuses
27.11.2018

Tutvuti kultuurispetsialisti koostatud mittetulunduslikuks
tegevuseks 2019. aastakse esitatud toetuste taotluste koondiga ja
esitati ühekordsete taotluste kohta vallavalitsuse ettepanekud;
otsustati teha eelarve eelnõus vallavolikogule ettepanek tõsta
lasteaia õpetaja abide töötasu 700 euroni, kokkadel 650 euroni,
logopeedide töötasu võrdsustada õpetajatega e tõsta 1125 euroni;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada: (1) ehitusload: Kõpu alevikus Biopuhasti, Kuusemäe ja Biotiigi kinnistutel
asuva Kõpu aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonitrasside
ümberehitamiseks; Olustvere alevikus Jaamaküla tee 5, Jaamaküla tee 3a ja Jaamaküla tee 3 kinnistutel asuva puidutööstuse
tootmishoone laiendamiseks üle 33% mahust; Vastemõisa külas
Kartulihoidla kinnistule puurkaevu rajamiseks; (2) ehitusteatis
Vastemõisa külas Kartulihoidla kinnistul puurkaevu likvideerimiseks; (3) kasutusluba Paaksima külas Tamme kinnistule püstitatud
septiku ja imbsüsteemi kasutusele võtmiseks;
kooskõlastada Olustvere lasteaia sisehindamise aruanne;
kinnitada Suure-Jaani Kooli hoolekogu liikmeteks: lastevanemate
esindajad: Suure-Jaani tegutsemiskohast: Evelyn Härm, Marlen
Silm, Silver Simuste, Anneli Silm, Janar Olev, Kairi Kester; Sürgavere tegutsemiskohast Vahur Vingisaar; Tääksi tegutsemiskohast
Urmas Kibe; Vastemõisa tegutsemiskohast Auli Õnne-Vainaru;
Tääksi lasteaiast Täksikud Vika Parts; Sürgavere lasteaiast Vembu
Kaidi Mändul; Sürgavere, Tääksi ja Vastemõisa tegutsemiskohtade
õpetajate esindaja Ene Adams; Suure-Jaani tegutsemiskoha õpetajate esindaja Reet Hindriks; kooli toetavate organisatsioonide
esindaja Jan Kraner; õpilasesinduse esindaja Kati Roosi; kooli
pidaja esindaja Arnold Pastak;
anda nõusolek avaliku ürituse teates esitatud tingimustel SuureJaani Jõululaada pidamiseks;
seada isiklik kasutusõigus Eesti Höövelliist OÜ (registrikood
10106065) kasuks vallale kuuluvale Pärakülas asuvale Ruusi tee
kinnistule (pindala 13170 m2, transpordimaa) tähtajatult;
moodustada valla üldplaneeringu koostamise töörühm järgmises
koosseisus: töörühma juht: majandus- ja rahandusosakonna juhataja Kalevi Kaur, töörühma liikmed: vallavanem Tõnu Aavasalu;
vallavolikogu piirkondliku arengu komisjoni esimees Aino Viinapuu; planeeringuspetsialist Kaja Notta; keskkonnaspetsialist Kärt
Linder; ehitusspetsialist Avo Põder; maa- ja teedespetsialist Rein
Vahtra; ühistranspordi- ja teedespetsialist Are Aua; sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja; kultuurispetsialist Evelyn Härm;
Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Viljandi
talituse planeeringute peaspetsialist Tiia Kallas;
eraldada ja maksta välja MTÜ-le Pillistfer KOP-i projekti „Pilistvere Jõulumaa 10 aastat” kaasﬁnantseering 200 eurot;
muuta Vastemõisa lasteaia alaeelarvet;
eraldada reservfondist Suure-Jaani Koolile 4016,47 eurot Tääksi
õppekoha kütte ülekulu katmiseks;
kehtestada 1. jaanuarist 2019 Kõpu hooldekodu kohatasu suuruseks 600 eurot; kohatasule lisandub: põetusmähkmete kasutajatele 35 eurot kuus; retseptiravimite maksumus isikule ostetud
retseptiravimite eest;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart ühele isikule;
maksta ühekordset toetust kahele isikule kogusummas 150 eurot,
lasteaias käimiseks toidukulude toetust alates 01.11.2018 kuni
31.05.2019 kahele lapsele;
osutada koduteenuseid kahele isikule;
mitte osaleda sotsiaaltransporditeenuse katseprojektis.
04.12.2018
Otsustati kinnitada Suure-Jaani Kultuurimaja direktori vabale
ametikohale välja kuulutatud konkursi tulemused; vallavanemal
alustada läbirääkimisi ja kokkuleppe saavutamisel sõlmida Aire
Levandiga tööleping direktori ametikohale tööle asumiseks;
kinnitada Suure-Jaani Gümnaasiumi ja Suure-Jaani Gümnaasiumi huvikooli hoolekogu liikmeteks: Arnold Pastak – kooli
pidaja esindaja; Rihet Aver – gümnaasiumi õpetajate esindaja;
Kärt Kaljaspolik – huvikooli õpetajate esindaja; gümnaasiumi
lapsevanemate esindajad: Riina Hunt, Tiina Pihlak, Ave Vendelin; huvikooli lapsevanemate esindajad: Vahur Vingisaar, Tiina
Randaru; õpilaste esindajad: Sirelin Märtens, Mai-Marii Kibar,
Elisabeth Merendi, Robin Lepik;
kooskõlastada puurkaevu rajamise asukoht Vihi küla, Veere;
kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti
„Paaksima küla Tamme kanalisatsiooni rajamine” aruanne koos
täitmise eelarvega summas 2940 eurot;
eraldada reservfondist Võhma lasteaiale Mänguveski 18 405
eurot lasteaia trasside ja teede ehituskulude täiendavaks katteks;
lükata AS Suure-Jaani Haldus tänavavalgustuse rahastamistaotluse otsustamine edasi, sest lõplik kulu ei ole veel teada;
eraldada reservfondist tegevusalale 10402 Muu perekondade
ja laste sotsiaalne kaitse 2476,80 eurot Kõidama k Lõhavere tee
4 korterelamu koridori tulekahjujärgseks pesuks ja remondiks;
kiita Tervisekoja üürilepingute eelnõud heaks;
kinnitada valla munitsipaalkoolide õpilaskoha tegevuskulude
arvestuslik maksumus 2019. aastal ühes kuus;
kinnitada valla koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude,
personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite arvestuslik
maksumus 2019. aastal ühes kuus;
kinnitada teenustasu suurus väljaspool valda elavatele õpilastele
2019. aastal ühes kuus;

maksta tegevusalalt Seltsitegevus MTÜ-le Ülde Küla Selts 600
eurot toetust 08.12.2018 toimuva üheksanda Ülde Rock korraldamiseks;
maksta kutsekooli õppima asunu toetust ühele isikule summas
35 eurot kuus; ühekordset toetust summas 200 eurot; toetust
kahele lapsele prillide ostmiseks kogusummas 104,50 eurot,
küttetoetust ühele isikule summas 100 eurot; lubada lapsel osaleda noortelaagris ning tasuda valla eelarvest laagri omaosalus
summas 121,80 eurot;
mitte maksta toetust ühele isikule;
kinnitada raske ja sügava puudega lapsele teenuse osutamise ja
rahastamise taotluse vorm;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart kahele isikule;
seada kahe täisealise isiku üle ajutine eestkoste, määrata eestkostjad ning nende ülesanded;
maksta valla eelarvest hooldekodus ööpäevaringsel üldhooldusteenusel viibiva isiku hoolduskulude puudujääv osa igakuuliselt
hoolekandeteenuse osutaja esitatud arve alusel;
kehtestada määrus nr 7 „Hooldajatoetuse suuruse kehtestamine“;
lõpetada isiku hooldus ja hooldajatoetuse maksmine.

06.12.2018

Otsustati saata volikogule vastu võtmiseks eelnõud: Põhja-Sakala
valla aleviku-, küla- ja linnavanema statuut (muudatusettepanekutega); Vallavara valitsemise kord; Sotsiaalhoolekandelise abi
osutamise kord; Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse
määramisel; Vee-ettevõtjaks määramine; Detailplaneeringu vastuvõtmine; Hoonestusõiguse lepingu muutmine (kooskõlastada riigi
esindajaga); Sotsiaaltoetuste piirmäärad 2019. aastal; Nõusoleku
andmine varaliste kohustuste võtmiseks (muudetud sõnastusega);
Põhja-Sakala Vallavolikogu 25.10.2018 määruse nr 57 „Põhja-Sakala valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine;
saata volikogule I lugemisele Põhja-Sakala valla 2019. a eelarve
eelnõu;
mitte saata volikogule Põhja-Sakala valla teehoiukava 2019–2022
eelnõud, mida on vaja tutvustada külade ümarlauale; kergliiklusteedes tõsta Lahmuse ettepoole Vastemõisast ja Tääksi kõnnitee
lükata kaugemale;
esitada volikogule infona: Põhja-Sakala valla hariduse arengukava kinnitamine; Viljandi maakonna arengustrateegia;
tegeleda vastuse koostamisega märgukirjale Põhja-Sakala valla
hankekorra § 19 lõike 6 õiguspärasusest; tähtaeg on 21.12.2018;
küsida volikogult arvamust, kas Siim Avi jätkab valla esindamist
Tõnu Kivilooga seotud kohtuasjas;
volitada sotsiaaltööspetsialisti tegema pangas ülekande surnu
kontolt valla kontole surnu matusekulude katmiseks.
11.12.2018
Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
kasutusload: Kabila külas Polli kinnistule püstitatud omapuhasti
kasutusele võtmiseks; Lõhavere külas Aimla metskond 50 kinnistul
rekonstrueeritud Linnuse „Lõhavere linnamägi“ külastustaristu
kasutusele võtmiseks;
kooskõlastada Võhma lasteaia sisehindamise aruanne;
eraldada tegevusalalt Sport 44. Lehola-Lembitu mängude preemiad: Kildu külale 385 eurot; Sürgavere külale 125 eurot, Olustvere
piirkonnale 255 eurot;
eraldada tegevusalalt Sport 250 eurot kinkekaardi ostmiseks
petangietappide korraldajale ja läbiviijale Mati Tiirmaale;
kuulati gümnaasiumi direktori Evald Sepa selgitusi, miks gümnaasiumist lahkus lühikese aja jooksul kuus õpilast, neist viis
lõpuklassist;
kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti
„Lõhavere küla Roometi puurkaevu rajamine” aruanne koos
täitmise eelarvega summas 6906 eurot;
eraldada reservfondist AS-ile Suure-Jaani Haldus 12 000 eurot
täiendavaks tänavavalgustuse elektrikulu katmiseks;
riigihankel „Põhja-Sakala valla üldplaneeringu koostamine ja
keskkonnamõju strateegiline hindamine“ (viitenumber 202226)
tunnistada edukaks pakkumuseks AS Kobras (10171636) pakkumus ja sõlmida temaga hankeleping;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart ühele isikule;
katta valla eelarvest isiku igapäevaelu toetamise teenuse osutamisel kommunaalkulud teenuse osutaja esitatud arve alusel;
osutada koduteenuseid ühele isikule.
18.12.2018
Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada ehitusload: Tällevere külas Kivistiku kinnistule puurkaevu
rajamiseks; Punakülas Rossaoja kinnistule puurkaevu rajamiseks;
mitte algatada keskkonnamõju hindamist Koksvere külas Siimani
farmi kinnistul vasikalauda nr 1, vasikalauda nr 2, vasikalauda
nr 3 ja vasikalauda nr 4 projekteerimistingimuste väljastamisel;
määrata Koksvere küla Siimani farmi kinnistule 1. vasikalauda,
2. vasikalauda, 3. vasikalauda ja 4. vasikalauda ehitusprojekti
koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused ja väljastada
need taotlejale;
hetkel mitte luua täiendavat ametikohta Kõpu kooli; õppejuhi
töökohustusi saab täita üks lasteaia töötajatest lisatasu eest, mille
suurus tuleb kooli direktoriga läbi rääkida;
arvata Võhma Kooli hoolekogust välja lapsevanemate esindaja
Astrid Valo; kinnitada Võhma Kooli hoolekogu liikmeks lapsevanemate esindaja Indrek Valo;

kinnitada Vastemõisa Lasteaia Päevalill hoolekogu koosseisu
täiendavalt lapsevanemate esindaja Katrin Aavik;
muuta Võhma Lasteaia Mänguveski hoolekogu koosseisu: (1)
arvata hoolekogu koosseisust välja lastevanemate esindaja Kaili
Helü; kinnitada hoolekogu koosseisu lastevanemate esindaja Kairi
Asu; (2) parandada Põhja-Sakala Vallavalitsuse 9.10.2018 korralduse nr 687 „Võhma Lasteaia Mänguveski hoolekogu koosseisu
kinnitamine“ alapunktis 1.4 tehtud viga ja kehtestada alapunkt
1.4 uues sõnastuses: „1.4 Getter Roosna - lastevanemate esindaja“;
vallavalitsus ei ole nõus osalema Viljandi linna haridusasutuste
amortisatsioonikulude katmises;
kinnitada Suure-Jaani Raamatukogu struktuuriüksuse Tääksi
raamatukogu uued lahtiolekuajad: Tääksi raamatukogu on avatud
teisipäeviti kell 12–17, neljapäeviti kell 10–18 ja reedeti kell 10–14;
tasuda lapse lastehoius hoidmise kohatasu esitatud arvete alusel
alates 02.01.–31.08.2019 kuus kuni 300 euro ulatuses;
kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saajate aruanded
koos täitmise eelarvega: projekt „Kabila küla Polli kanalisatsioon”
summas 3732 eurot; projekt „Supsi küla Pikasöödi talu puurkaevu
ehituspuhasti rajamine” summas 6192 eurot;
riigihankel „Suure-Jaani Tervisekoja esmatasandi tervisekeskuse
meditsiinitehnika kasutusrent “ (viitenumber 203166) tunnistada
edukaks pakkumuseks Meditsiinigrupp AS (10195499) pakkumus
ning sõlmida temaga hankeleping;
eraldada ja maksta välja eelarve tegevusalalt Seltsitegevus MTÜle Tipu Looduskool KOP-i projekti „Meie Soomaa – loodusõhtud
ja kogukonnamatkad” kaasﬁnantseering 200 eurot;
eraldada tegevusalalt Seltsitegevus MTÜ-le Arengu Helin 700
eurot Vastemõisa Rahvamajas toimuva Vastemõisa piirkonna kogukonnaühenduste aastalõpu kogupere seminari korraldamiseks;
maksta tegevusalalt Spordiüritused Liisa Ehrbergile 500 eurot
osalemiseks ettevalmistavas treeninglaagris Portugalis;
eraldada tegevusalalt Seltsitegevus MTÜ-le Sürgavere Küla Selts
1890 eurot Leader-projekti „Kaasaegne tehnika aktiivsele ja atraktiivsele Sürgavere tehnikaringile“ omaﬁnantseeringu katmiseks;
muuta Suure-Jaani Kooli alaeelarvet;
muuta Suure-Jaani Noortekeskuse alaeelarvet;
muuta Võhma Kooli alaeelarvet;
maksta valla eelarvest hooldekodu ööpäev ringi üldhooldusteenusel viibivate viie isiku hoolduskulude puudujääv osa igakuuliselt hoolekandeteenuse osutaja esitatud arve alusel;
maksta ühekordset toetust kuuele isikule kogusummas 1785
eurot; toetust kahele lapsele prillide ostmiseks kogusummas 129,50
eurot; toetust kütte ostmiseks summas 100 eurot;
mitte maksta valla eelarvest toetust kolmele isikule;
maksta isikule tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2018 hoolduspere
vanema toetust 1/4 alampalga ulatuses;
maksta lasteaias käimiseks toidukulude toetust esitatud arvete
alusel tagasiulatuvalt 01.12.2018 kuni 2018/2019. õppeaasta lõpuni
ühele lapsele;
lõpetada koduteenuse osutamine neljale isikule;
osutada koduteenust ühele isikule;
lõpetada isiku hooldamine ja hooldajatoetuse maksmine;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart kahele isikule.
21.12.2018
Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada
kasutusteatis Koksvere külas Andresjaagu kinnistul ümber ehitatud elamu kasutusele võtmiseks;
hüvitada isikule lapse sõidukulud kooli ja koju 2018. aastal
summas 288 eurot;
riigihankel „Suure-Jaani Tervisekoja sisustuse ostmine “ (viitenumber 203489): tunnistada Osa 1 edukaks pakkumuseks
Osaühing M.F.LEMING (10403791) pakkumus; Osa 2 edukaks
pakkumuseks AS INEST MARKET (10158185) pakkumus; Osa 3
edukaks pakkumuseks Osaühing AS INEST MARKET (10158185)
pakkumus ning sõlmida vastavalt hankelepingud;
eraldada ja maksta välja MTÜ-le Kildu Külade Ühendus Kohaliku omaalgatuse programmi projektide kaasﬁnantseeringud:
projekt „Vastemõisa kandi tegemised: 4” 169,60 eurot ning projekt
„Lauatennis on lahe!” 72 eurot;
eraldada tegevusalalt Seltsitegevus MTÜ-le Loopre Vesiveski
1000 eurot paadisilla korrastamiseks;
eraldada tegevusalalt Seltsitegevus MTÜ-le Tähetorn Orion
1500 eurot püsivmagnetite, ülijuhtiva materjali ning vaskplaatide
soetamiseks;
jätta rahuldamata MTÜ Loopre Vesiveski taotlus PRIA Leader
projektitoetuse omaosaluse katmiseks 2280 euro ulatuses vesiveski
sisseseade soetamiseks; vallavalitsus uuendab taotluse menetluse
peale seda, kui MTÜ on projektijärgse tegevuse ellu viinud või
teinud vajaliku investeeringu;
muuta Suure-Jaani Raamatukogu alaeelarvet;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart kahele isikule;
osutada perele tugiisiku teenust kuni 10 tundi kuus alates
02.01.–31.05.2019;
maksta toetust kolmele lapsele prillide ostmiseks kogusummas 156,88 eurot; lasteaias käimiseks toidukulude toetust alates
01.12.2018 kuni 30.06.2019 16 lapsele; ühekordset toetust seitsmele
isikule kogusummas 830 eurot;
maksta valla eelarvest hooldekeskuses ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutamise eest isiku hoolduskulude puudujääv osa
igakuuliselt hoolekandeteenuse osutaja esitatud arve alusel.
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Igale alevikule, külale ja linnale oma vanem!
2018. aasta märksõnaks
Põhja-Sakala valla kogukonnatöös oli koostöö - kuidas
leida kontakte ning koostööpunkte kogukondade ja
omavalitsuse vahel. Üheks
võimaluseks on külavanema
institutsioon. Külavanemate
roll kohaliku kogukonna
arengus ja elu korraldamises on olulise tähtsusega,
olles tänapäeval osa laiemast kodanikuühiskonna
tegevusest. Põhja-Sakala
valla arengukava 2019–2025
„Kultuur, külaliikumine ja
kodanikuühendused“ valdkond on üheks strateegiliseks eesmärgiks seadnud, et
igal külal või piirkonnal on
tegus külavanem või kontaktisik. Külavanem on ühe
või mitme aleviku, küla või

linna (edaspidi asula) elanike ühiste huvide esindaja,
kes juhib asulat ja juhindub
oma tegevuses asula ühistest
seisukohtadest, kehtivatest
õigusaktidest ning valla ja
piirkonna arengukavadest.
Põhja-Sakala vallavolikogu piirkondliku arengu
komisjoni, MTÜde ümarlaua
ja külade esindajate ühistöö
tulemina on Põhja-Sakala
vallavolikogu kehtestanud
20. detsembril määruse nr
63, mille kohaselt hakkab
1. jaanuarist 2019 kehtima
Põhja-Sakala valla aleviku-,
küla- ja linnavanema statuut. Iga alevik, küla ja linn
võivad valida omale vanema
(edaspidi asulavanem), kes
tegutseb asula esindajana,

info vahendajana ja valla
kontaktisikuna.
Asulavanema amet on
usaldusamet, kus ülesandeid
täidetakse vabatahtlikult ja
ühiskondlikel alustel. Asulavanem toetab elanike algatusvõimet ja ärgitab elanikke
koostööle. Asulavanemal on
õigus algatada asula huve
puudutavate küsimuste arutamist vallavalitsuses, vallavolikogus, riigiasutustes või
muudes institutsioonides,
osaleda sõnaõigusega vallavolikogu istungil.
Vanemaks võib valida elaniku, kes on valimise hetkel
vähemalt 18-aastane ning kes
omab asulas alalist elukohta
või hoonestatud kinnisvara. Asulavanem valitakse
üldkoosolekul, mille saavad

algatada asula elanikud koostöös vallavalitsusega.
Täpsem info asulavanema valimise korra, õiguste,
ülesannete volituste ja valla
ülesannete kohta leiab PõhjaSakala valla aleviku-, küla- ja
linnavanema statuudist Riigi
Teataja veebilehelt www.riigiteataja.ee ning Põhja-Sakala valla
kodulehelt
www.pohja-sakala.
ee.

EVELYN HÄRM
kultuurispetsialist

TALVINE TEEHOOLDUS 2019
Osa nr
1
2
3
4
5
6

Küla
Aimla, Kuhjavere, Riiassaare
Võhmassaare, Navesti, Reegoldi, Taevere
Ülde, Tääksi, Mäeküla, Võivaku, Mudiste
Jaska, Kurnuvere, Kärevere, Kuiavere
Sürgavere, Kerita, Munsi, Kabila, Epra
Vastemõisa, Kobruvere, Metsküla, Ivaski,
Kildu, Ilbaku, Lemmakõnnu, Paelama,
Sandra

Talihooldustööde teostaja
FIE Jaan Reiner
Mikk Reier, Sakala Mahetalu
Aivar Rahulaan, OÜ Acropolis
FIE Jargo Kundla
Silver Kohv, OÜ Nugised
Silver Kohv, OÜ Nugised

Telefon
5646 0228
510 4521
524 1222
5360 6225
5854 9999
5854 9999
5917 9054

7

Tällevere, Nuutre, Lahmuse, Jälevere,
Kõidama, Lõhavere

Taavi Kõvatomas, OÜ Tällevere Agro

8

Päraküla, Võlli, Arjadi, Kibaru, Ängi

Sivar Joandi, OÜ SJ Trans

5645 8492

9

Kootsi, Karjasoo, Vihi, Rääka, Põhjaka

Sivar Joandi, OÜ SJ Trans

10

Uia, Laane, Seruküla, Supsi, Punaküla,
Vanaveski, Kuninga, Kõpu alevik

Tõnu Vreimann, OÜ Kõpu PM

5645 8492
509 8534

11

Tipu, Iia

Aare Kolk

12

Soomevere, Paaksimaa, Koksvere, Arussaare, Maalasti

Tõnis Riisk, OÜ Essi Agro

13

Kirivere, Pilistvere, Arjassaare, Loopre

Enn Tõrvand, OÜ Vitsjärve Peekon

14

Kõo, Saviaugu, Kangrussaare, Venevere,
Paenasti, Unakvere

Enn Tõrvand, OÜ Vitsjärve Peekon

Võhma linn

Kuldar Kipper, Võhma ELKO AS

437 7329

Lembit Kruuse, AS Suure-Jaani Haldus

507 2056

Suure-Jaani linn, Olustvere alevik

516 7591
527 6090
502 6094
502 6094

Osade 1–9 talvise teehoolduse koordinaator on ühistranspordi- ja teedespetsialist Are Aua – telefon
514 9195, e-post: are@pohja-sakala.ee.
Osade 10–14 talvise teehoolduse koordinaator on maa- ja teedespetsialist Rein Vahtra – telefon 5397 5311,
e-post: rein@pohja-sakala.ee.

Põhja-Sakala Vallavolikogus
20.12.2018

Otsustati kehtestada eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel;
kehtestada sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord;
kehtestada perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste suurused: sünnitoetus 500 eurot; ranitsatoetus 150 eurot;
matusetoetus 250 eurot;
kehtestada perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste
piirmäärad ühele isikule aastas: täiendav sotsiaaltoetus kuni
200 eurot, erandjuhul kuni 500 eurot; toetus õnnetusjuhtumiga
(v.a tulekahju) kaasnenud kulutuste katteks kuni 1000 eurot;
vältimatu abi toetus kuni 50 eurot;
kuulati sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja tutvustust kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks
muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete
rajamiseks antava toetuse avatud meetme kohta; volikogu võttis esitatud info teadmiseks ja tegi ettepaneku esitada vastavad
taotlused;
lõpetada eelnõu nr 112 „Põhja-Sakala valla 2019. a eelarve“
I lugemine; muudatusettepanekud esitada 10.01.2019;
lubada vallavalitsusel eelarveaastateks 2019–2024 võtta varalisi
kohustusi kuni 25 000 euro ulatuses seoses riigihanke korraldamisega tarbeauto soetamiseks;
pikendada loodushariduse kompleksi kasutusloa vormistamise
tähtaega ning seoses sellega muuta MTÜ Tipu Looduskooli ja

endise Kõpu valla vahel 19.01.2009 sõlmitud hoonestusõiguse
seadmise- ja asjaõiguslepingut;
võtta vastu Tääksi küla Nõlvaku kinnistu detailplaneering
(Projektikoda OÜ Töö nr 2018-07-10), mis asub vallavalitsuses,
majandus- ja rahandusosakonnas); vallavalitsusel korraldada
detailplaneeringu avalik väljapanek;
määrata Põhja-Sakala vallas Kõpu alevikus vee-ettevõtjaks AS
Suure-Jaani Haldus (registrikood 11351613) määramata ajaks;
kehtestada Põhja-Sakala valla aleviku-, küla- ja linnavanema
statuut;
kuulati haridusspetsialisti Aires Põdra ülevaadet valla hariduse
arengukava koostamisest;
kuulati revisjonikomisjoni esimehe Siim Avi ülevaadet
kohtuistungist;
võeti teadmiseks info: (1) vallavalitsus eraldas 18.12.2018 korraldusega nr 902 MTÜ-le Sürgavere Küla Selts 1 890 eurot Leaderi
projekti „Kaasaegne tehnika aktiivsele ja atraktiivsele Sürgavere
tehnikaringile“ omaﬁnantseeringu katmiseks; (2) revisjonikomisjon kinnitas, et on vallavalitsuse 05.12. kirjaga saanud vastused
komisjoni 26.10. protokollis nr 5 esitatud küsimustele ja antud
küsimused on lahendatud; (3) e-postiga tutvumiseks saabunud
Viljandi maakonna arengukava ja tegevuskava; lisada volikogu
jaanuarikuu 2019 istungi päevakorda;
kuulati vallavanema Tõnu Aavasalu ülevaadet reservfondist
eraldatud summade kohta: 2476,80 eurot Lõhavere tee 4 tulekahju
toetus, 18 405 eurot trasside ja teede ehituskulud, 12 000 eurot
AS Suure-Jaani Haldus tänavavalgustuse kulud.

TÄHELEPANU!
Kõpu piirkonnajuhi Kärt Linderi vastuvõtupäev Kõpu
teenuskeskuses muutub!
Alates jaanuarist on ta teenuskeskuses teisipäeviti.

MÄRGAKE JA AIDAKE TUNNUSTADA
Eelmisesse Leolesse oli sattunud viga – palun vabandust! Sotsiaaltöö preemiate kandidaate oodatakse
10. veebruariks.
Sotsiaaltöö preemiad on:
• sotsiaalvaldkonna elutöö preemia;
• aasta sotsiaaltöötaja;
• aasta Hea Haldja preemia.
Tunnustuse andmise taotluse võivad esitada füüsilised ja
juriidilised isikud, Põhja-Sakala Vallavalitsuse hallatavad
asutused ning isikute ühendused. Kandidaatidele esitatavate nõuetega saab täpsemalt tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/405122018031 (Põhja-Sakala Vallavolikogu
22.11.2018 määrus nr 61 „Põhja-Sakala valla tunnustamiste
kord”).
Põhjendatud ettepanekud on oodatud e-posti aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee või vallamajja aadressil Lembitu
pst 42, Suure-Jaani.
LEILI KUUSK
avalike suhete spetsialist
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Saame tuttavaks

Tiit Kruusimäe
Põhja-Sakala vallavolikogu liige
Leili Kuusk (L.K): Kus on
Teie juured?
Tiit Kruusimäe (T.K): Käisin algkoolis Võhmas, aga
sündisin Tallinnas. See oli
1944. aasta sügis. Elasime
oma kahekordses majas, aga
hiljem läks see vene sõjaväelastele ja meid pandi Katusepapi tänavale ühetoalisesse.
9 m2 toas ja pisikeses köögis
elasime kümnekesi. Ema tõi
ilmale seitse poissi. Mõne aja
pärast tulin Võhmasse isa
õe peresse. Tädimees Oskar
Tarikas oli lihakombinaadi
direktor. Mul oli nagu kaks
ema ja kaks isa.
Võhmas lõpetasin seitse klassi. Esimeses klassis
toimus õppetöö vanas kultuurimajas. Mäletan hästi,
et minu esimene õpetaja oli
õpetaja Laul.
L.K: Mis kooliajast meenub?
T.K: Võhma koolis oli
tol ajal väga vägev elu. Üks
hästi koloriitne kuju oli matemaatikaõpetaja Johannes
Bogdanov. Noore õpetajana
tuli tööle Ingrid Välja, kes
nüüd saab 90. Mina muidugi
armusin noorde õpetajasse ja
olin väga löödud, kui ta mehele läks. Sport oli au sees:
suusatamine, kergejõustik
– mina tegin kuulitõuget,
pallimängud – rahvastepall,
laptuu, võrkpall. Isetegevust
oli palju – laulsin solistina.
Tegin rahvatantsu.
Peale sõda oli rahvas ääretult kokku hoidev. Omad
kraaklemised muidugi olid,
ka Suure-Jaani poistega.
L.K: Kuhu Võhmast edasi?
T.K: Tallinna 16. keskkooli. Seal tuli mul üks
seik vahele: mulle hakkas
üks vanema klassi tüdruk
meeldima. Õnnestus pärast
üheksandat klassi kohe üheteistkümnendasse minna, et
temaga koos õppida. See oli
haruldane lugu, aga direktor
Lebedeva oli küllaltki ärgas
ja sõbralik ning korraldas,
et sain sisuliselt kümnenda
klassi arvestused ära teha.
Pärast keskkooli tuli abielu.
L.K: Kuhu töömehetee viis?
T.K: Esimene töökoht
oli koolivaheajal Võhma
turbarabas – turbakuivatajana. Kõik koolivaheajad
Tallinnas käisin tööl. Pärast
keskkooli Tallinna veepuhastusjaam – vee- ja kanalisatsioonitrust. Esimene
ametinimetus oli dosaator,
hiljem vahetuse meister ja
vanemmeister.
Sealt käisin vahepeal sõjaväes. See piirdus mul umbes
poole aastaga, sest sain infarkti. Kuid naine oli endale
vahepeal teise leidnud.
Läksin tagasi koju – siis
juba kahetoalisesse korterisse Tartu maanteel – ja
tööle Tallinngaasi. Pakuti
küll kohe meistrikohta, aga
tahtsin kogu ahela läbi käia
ja alustada lukksepana. Tuli
ka uus abielu.
Seejärel pakuti Pärnusse
gaasikontori peainseneri
kohta ja kolmetoalist korterit. Aga seda ma ei võtnud
vastu.

Pärast nelja aastat Tallinngaasis läksin Toompeale. Seal olin ehitusvalitsuses
tööl. Ühe kohaga kütsin
ühte lossi all olevast kolmest
katlast, teise kohaga tegin
santehnilist- ja puusepatööd lossis ja hallatavates
hoonetes.
Seejärel läksin kaubandusse – kelneriks. Esimene
koht oli restoran Pirita, seejärel Astoria, Palace. Eesti
kelnerite konkursil olen saanud neljanda koha, käinud
üleliidulistel meeskondlikel
võistlustel.
Ühel hetkel lõppes abielu
ja ma tulin koju tagasi – Võhmasse. See oli aastal 1966–67.
Töötasin restoranis Viljandi
kelnerina – kokku 13 aastat.
Olin ka Suure-Jaani restorani juhataja. Vanemad
inimesed ehk mäletavad, see
oli ajal, kui siin toimusid neljapäeviti Kuldse Trio õhtud.
Neljapäeval, sest neljapäev
oli tol ajal kalapäev ja ei
toonud kassat.
Tegin isegi Kõpu baari
omal ajal. Päeval oli seal
söökla – õhtul sai sellest
baar.
Seejärel pakuti jälle tööd
ja leiba Pärnus. Olin Postipoisis ja seejärel Kuldlõvis.
Need olid juhtivad kohad,
aga mina ei olnud parteis
– olin alati igasugu põhjusi
toonud, et ma ei ole veel
valmis.
Järgmiseks läksin tööle
varustusse. Pärnu linakombinaat, Pärnu Soojusvõrgud,
Pärnu Klementi vabrik.
L.K: Kuidas Võhmasse tagasi jõudsite?
T.K: Kui tuli Isemajandav
Eesti, siis sai müüdud tervet
Mendelejevi tabelit. Olin ju
varustaja. See oli aeg, mis
tegi selgeks, et raha on ainult
käibevahend. Olin rublaaja
lõpus pea poolteist aastat
Moskvas mõnede Eesti pankade esindaja. Kui elukaaslane helistas, et mu kasuema
on ootamatult surnud, siis
tulingi tagasi Võhmasse.
Kombinaat ei olnud küll
veel lagunenud, aga Võhmas ei olnud midagi teha.
Sel ajal tulid ju arvutid.
Hakkasin Pärnus elades
nendega tegelema. Elasin
Rüütli tänaval ja kaks maja
vahet oli Asumi arvutikool.
Ostsin endale väga korraliku
arvutikomplekti. See oli hea
kool. Siis sai tehtud ﬁrma,
mis tegi Pärnus remondiavariitöid. Seejärel tulid
korteriühistud, millele töid
tegime: katuseid, fassaade
jm.
Oli pingelisi olukordi –
tegin päevas kolm pakki
suitsu tol perioodil. Tänu
sellele tuli südame arütmia.
Südame rütme pandi paika
nii Pärnus kui Tartus. Seal
mulle öeldigi, et lõpetaksin
enese piinamise. Oli just
saabumas aasta 2000 – siis
ma tulingi Võhmasse.
L.K: Kas Võhmas on ka
mingit ametit peetud?
T.K: Sain katlamajja tööle.
Olen nüüdseks Elkos päris
pikka aega. Praegu on mul

„katlamaja taskus” – osa asju
saab nutitelefonist tehtud,
aga visuaalselt peab ikka
üle vaatama. Rahvas juba
teab, et mul on “kapriisne
armuke”!
L.K: Kokku sai ameteid
rohkem kui ühe raamatu
jagu. Vahetame teemat: kas
olete ka varem volikogu
liige olnud?
T.K: Jah, Võhmas – ühe
koosseisu.
L.K: Kuidas hindate oma
valimistulemust (44 häält)?
T.K: Hea võimalus kõigile
“suur tänu” öelda.
L.K: Kui hästi toimib teie
valimisliit?
T.K: See toimib. Terve volikogu on minu arust paika
tiksunud.
L.K: Olete sotsiaalkomisjoni liige. Millised on selle
komisjoni kõige olulisemad teemad teie jaoks?
T.K: Minu jaoks on kõige
olulisem teema see, mis
toimub meie riigis pensionäridega. Esiteks juba see,
et pension on tulu!? Teine
asi on see, kui pensionärid
jäävad üksikuks – iga vanur tahab elada oma kodus.
Inimene, kes ei tule toime ja
kes saab hooldekodusse, siis
tema lapsed ja lapselapsed
peavad selle kinni maksma.
Midagi on väga-väga valesti.
Samas riik ei ole ju vaene.
Toimub lihtsalt täiesti mõttetu laristamine.
L.K: Millistes küsimustes
tunnete end kõige tugevamalt?
T.K: Ehitus, energeetika,
vesi-kanal. Kultuurist midagi jagan – laulan kooris,
rahvatantsu enam ei tee.
Suur nauding on teisele
inimesele rõõmu teha. Vaata
ringi – näe inimest. Sotsiaalkomisjonis meil kunagi ei
ole olnud vasturääkivusi.
Kõik liikmed ja Eveli on
väga tubli töö ära teinud.
Sotsiaalkomisjoni teemad
kõnetavad mind tugevasti.
L.K: Kas on valdkondi, kus
jätaksite otsuste tegemise
pigem teistele?
T.K: Hambaarstid kindlasti.
L.K: Mis on hetke suurim
probleem meie vallas?
T.K: Suurimaks probleemiks on raha. Kunagi ei ole
seda piisavalt, et midagi
ellu viia. Mul ei ole hetkel
suuri etteheiteid, algul oli
kokkutiksumise aeg. Nüüd
hakkavad asjad loogiliselt
paika settima. Muidugi ei
ole kõik veel 100% paigas.
L.K: … Eestis?
T.K: Sisepoliitika on minu
arust suur anekdoot. Brüsseli ees lömitamine on probleem. Mina ei olnud Euroopa Liidu pooldaja – vaevu
ühest liidust välja saanuna
tormasime uude liitu.
L.K: … maailmas?
T.K: Meil näiteks selles samas sotsiaalvaldkonnas on
peresid, kes ei saa hakkama,
kes vajavad abi – samal ajal
me võtame siia noori mehi,
kes poseerivad viimase
klassi iPhone´idega. Kulud
pagulastele on suured – nii

Rootsis kui Soomes. Ja ega
need ka meil väikesed ei
ole, aga oma rahvas on nagu
kõrvale lükatud. Sallivuslasi
kutsun mina lumehelbekesteks ja ootan kevadet.
L.K: Milline on teie jaoks
Põhja-Sakala valla nägu?
T.K: Hetkel ei ole me
suures pildis. Riigis on palju
põletavamaid probleeme.
Meie valla piirkonnas ei ole
neid probleeme – meil ei ole
veel pagulasi ja agressiivseid
klanne. Põhja-Sakala vallas
on hea ja turvaline elada.
Siin on väga madal mürasaaste, meil on puhas õhk
ja vesi – ja loodus, loodus!
Inimesel on siin ideaalne
elada. Ainult raha oleks vaja
rohkem, et saaksime noortele inimestele püsti panna
oma pereelamud.
Isegi kuldraha eest ei taha
ma minna Tallinnasse või
Pärnusse elama. Võhmas
on mul puhas õhk, linnud
laulavad ja lilled õitsevad.
Noortel on puudu oma
elamine. Eks musti lambaid
on igas peres – muidugi ei
ole kõik ideaalne. Noortele on vaja oma elamist.
Omavalitsustel peab olema
elamispindasid, mida välja
rentida. Koolivõrk on meil
olemas, lasteaiakohad on ka
enam-vähem olemas. Aga
katust pea kohale oleks vaja.
Et algul antakse rendile ja
hiljem saab selle välja osta.
Et oleks munitsipaalmajasid
– soodsa hinnaga.
Oleks vaja oma kodumaiseid panku. Mulle tundub, et Coop muutub peagi
maapiirkondades väga populaarseks – kui nad teevad
oma pangaäpi, kolin kohe
nende manu.
L.K: Millega tegelete vabal
ajal? Teater, kino, kontserdid, raamatud – mis
meeldib?
T.K: Minu hobideks on
kulinaaria ja aiandus. Meeldib seenemets. Segakooris
Leelo võtsin sel hooajal vaheaja. Võhmas toimuvatest
üritustest võtan muidugi
osa. Arvuti – sõbrad ikka
vahel paluvad abi. Mõne
Format C ikka teen.
Teater meeldib – Estonia.
Pigem mitte ooper – aga
oleneb ooperist, Verdi omasid kuulates tuleb vahel
kananahk peale. Operett ja
ballett meeldivad. Ka sõnalavastused – nii Ugalas kui
Vastemõisas.
Kodunt väljas käin – Türi,
Paide, Põltsamaa, Viljandi,
vahel Tartu, Pärnu, Tallinn.
Mitmeks päevaks on raske
minna, sest ei saa ju oma
„lapsi” – 5-kuune koeranoormees ja kass – maha jätta. Kui kutsika võtsin, tegin
talle uhke „harja” ja saatsin
foto Kojamehele, kes on mu
vennapoeg.
Aiandus – kasvatan
tomateid ja igasuguseid
maitsetaimi, paprikat, tšillit. Kunagi kasvatasin oma
tarbeks ka kartulit ja kurki.
Neid on nüüd kaubandusest
saada.

FOTO: Erakogust

Meeldib teha igasuguseid
roogi. Mul on olemas erinevad grillid, suitsutusahi ja
muu. Soetasin endale ka idamaise tandõri. See on nagu
Aladini imelamp. Paremat
kana või šašlõkki, kui seal
saab teha, ei ole. Seal valmib
toit kaane all ilma õhu juurdepääsuta. Tandõri seintel
küpsetatavat leiba ma veel
ei ole teinud. Jõuludeks teen
hane – elektriahjus.
Mõned peavad hane liiga
rasvaseks. Võin õpetada,
kuidas teha head hane. Hani
tuleb teha kahes osas. Hani
panna kuni kaheks ööpäevaks soolavette (1 spl soola/1 liiter vett), siis panna
praeahju, pannile asetatud
restile. Pannile valada vett
ning küpsetada hane üks
tund 100 kraadi juures. Järgmised 4–6 tundi küpsetada
hane 70–80 kraadi juures.
Nii voolab rasv hanest välja.
Selles vee-hanerasva segus
keeta kartuleid 10 minutit
aeglasel tulel, hiljem panna
ahju küpsema. Seejärel hani
jahutada ning täita rosinate,
mustade ploomide ja õuntega. Küpsetada 140–160 kraadi juures umbes kaks tundi.
Kasta hane praeleemega
(lisatud suhkur, must pipar,
tähtaniis, nelk, kaneel) iga 15
minuti järel või teha riidest
kompress praeleemega. Kui
on soov hani pealt krõbedaks lasta, siis tõsta korraks
temperatuuri. Valmis on siis,
kui haneliha sisetemperatuur on 84 kraadi.
L.K: Mis kõige rohkem
rõõmu teeb?
T.K: Kõige toredam tunne
on siis, kui näed, et nendel,
kes su ümber on – mõtlen
oma elukaaslast – läheb hästi. Elukaaslasega läheb juba
pea nelikümmend koos elatud aastat, kõik kõverused
on maha lihvitud. Ega ma ei
ole mingi kingitus – vigu on
mul piisavalt. Vigadega on

nii, et kui sa neid tunnistad,
siis sul on endal tükk maad
parem olla.
L.K: Kas on midagi, mida
suurele elukogemuste pagasile vaatamata täna juurde õpiksite?
T.K: Olen igasuguseid
kolmandaid silmasid ja joogandust uurinud. See on
omapärane maailm. Maailmaruumist rääkivad saated
huvitavad väga.
Olen ateist, käin küll jõulude ajal kirikus, aga minu
arust on usk olnud kogu
aeg suur vägivald. Mul on
enda usk.
Natuke aega käisin kunagi ka TPI-s, kus õppisin
ehitust ja gaasimajandust.
L.K: Kus on meie vald umbes kolme aasta pärast?
T.K: Kogu Viljandimaal
on kaalukeeleks rahvuslikud jõud. Vahepeal on
muidugi mitmed määravad
valimised: riigikogusse, europarlamenti, presidendivalimised. Praegu toimub
– sealhulgas meedias – minu
arust vana süsteemi agoonia. Rahval on silmad lahti
läinud. Kõige tähtsam on
see, et rahvas näeks, et nad
ei ole tühi koht.
L.K: Lapsed, lapselapsed ja
kus nemad elavad?
T.K. Jah, olen vana-vanaisa. Tütar elab Soomes,
tegeleb disainiga. Poeg elab
Tallinna külje all ja on ehitaja. Lapselapsi on kolm ja lapse-lapselapsi ka juba kolm.
L.K: Mis veel hingel on ja
väljaütlemist tahab?
T.K: Head 2019. aastat
kõigile! Mulle meeldib Colas
Breugnon´i mõte „Elame
veel”.
Teeme oma kodu korda!
Elu on ilus!
Küsis

LEILI KUUSK
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Märgati ja tänati Viljandimaa sädeinimesi
29. novembril toimus Viljandis Sakala keskuses
Viljandimaa kodanikeühenduste tänupidu „Väärtustades kogukondi hoiame tervist“. Peole tuli ligi
100 aktiivset kodanikeühendustes kaasalööjat
üle maakonna. Oli palju
südamlikke taaskohtumisi
sõpradega.
Selleaastase tänupeo teemaks oli inimese tervis ja
kogukondade mõju sellele.
Sündmus korraldati koostöös Viljandimaa Omavalitsuste Liiduga.
Ühingud said peole kutsuda ka oma häid sõpru,
kes on aidanud neil oma
tegevusi ellu viia. Sõbrad on
olulised, sest nemad kuulavad, toetavad, innustavad.
Iga MTÜ ja seal tegutsevad sädeinimesed sai tervisepäevale kohaselt just
neile mõeldud digiretsepti,
tervisliku leivapätsi ja kurgipurgi. Leivad küpsetasid
Koksvere ja Venevere naised, kurgipurk valmis VanaKariste ja Abja päevakesku-

se koostöös. MTÜ sõprade
südameid jäid soojendama
kodusoojad leivapätsid.
Kodanikuühenduste tänupäeva üks korraldajatest,
Viljandimaa Arenduskeskuse kodanikuühenduste
konsultant Jaanika Toome
lausus: „Tänupäev oli oluline sündmus Viljandimaa
ühendustele – taaskohtumine, tegevuste nähtavale
toomine, uude ideede saamine – see kõik aitab kaasa,
et sädeinimeste silmis oleks
ikka sädet!“
Põhja-Sakala vallast tunnustati alljärgnevaid ühendusi:
MTÜ Koksvere Maanaiste Selts – EV 100 tammiku
istutamine, sportlikud tegevused.
Esindajad: Lilija Härm,
Leo Härm, Malle Laan, Tiina
Leis.
Nende sõbrad: MTÜ Pillistfer, Pille-Riin ja Hermann
Kalmus.
MTÜ Kodupaik Metsküla – jätkupidev külatraditsioonide elushoidmine.
Esindajad: Maie Arba.

Katrin Reimo, Evelyn Härm, Maie Arba, Krista Kukk ja Jaanika
Toome.
FOTO: Kristjan Kivistik

Nende sõbrad: Eva Aavik,
Eduard Sangernebo, Ritaur
Jürgen ja Krista Kukk.
MTÜ Kuhjavere Küla
Selts – külateatrite festivali
läbiviimine, külaelu aktiviseerimine.
Esindajad: Romeo Mukk,
Urve Mukk, Lagle Vilu.
Nende sõber: Arnold
Pastak.
MTÜ Tipu Looduskool –
looduslaagrite, õppepäevade
ja programmide läbiviimine,
kooli ümbruse arendamine
ja heakorratööd Soomaal.
Esindajad: Dagmar
Hoder, Mari Tenisson.

Nende sõber: Sandra
Urvak.
Kõo Külaselts – külalaada korraldamine, külaelu
aktiviseerimine.
Esindajad: Kaie Liiver,
Ülle Leemets.
Suur tänu kõigile aktiivsetele inimestele, kes märkavad
ja hoolivad oma külast ja
sealsetest inimestest.
JAANIKA TOOME
Viljandimaa Arenduskeskus
Kodanikeühenduste
konsultant

Kuhjavere killud 2018

Piknik Narvas piirivalvuriga. Sõprade juures Lüganusel. Teatrikohvikus naerutas publikut Sulbi külateater. Kuhjavere talgupäev
„Teeme ära!“.
FOTOD: Erakogust

Taas on täis aastaring ka
Kuhjavere külaliikumises.
Seekord juba kahekümnes. Suure-Jaani vallast on
saanud haldusreformi järel
Põhja-Sakala vald. Meie
küla on endiselt valla serva
peal ja see, kuidas siin elu
kulgeb, sõltub eelkõige
meist endist.
Oleme säilitanud oma
traditsioone: külateatrite festival, külavanema
vastuvõtt Eesti Vabariigi
aastapäeval ja seal Aasta
tegija/tegu väljakuulutamine (selle aasta tiitel Kuhjavere Sõber kuulub Arnold
Pastakule), koosolemised
kolmekuninga päeval, seltsi
sünnipäevadel, jaanipäeval
ja jõulude eel, projektitöö,
väljasõidud, külaliste vastuvõtud, teatrikohvikud
enne festivali, heakorratalgud „Teeme ära!“. Kui see

kõik aasta peale ära jagada,
täitub igas kuus mõni päev
või rohkemgi. Oluline ongi
tegemisi aegajalt kirja panna ja kroonikat pidada, sest
me jätame jälje.
Selline oli ka üks projekt,
mille sel aastal ellu viisime Kohaliku omaalgatuse
programmi ja vallavalitsuse toel. Ilmus järjekordne
väike kogumik „Kuhjavere
killud“, seekord aastatest
2013–2017 ja Kuhjavere
Külalehe erinumber, mille
põhisisu koosneb fotogaleriist „20 aastat hiljem“.
Algusaastal, 1998 pildistasime üles kõik majapidamised. Sel suvel tegime
uue ringi peale ja saame
fotodel nüüd näha nii vana
kui uut. Enamus kodusid
on väga heas korras, on
toimunud ka põlvkondade
vahetumisi ning noored on

kodukorrastamisel tublid,
mõnes majapidamises on
olnud omanike vahetusi.
Kahjuks on ka neid kohti, kus reaalselt enam ei
elata ja seetõttu riivavad
lagunevad hooned vaataja
silma. Teema on vallamajas
üldisemalt üles tõstatatud,
et saada abi omanike poolt
unarusse jäetud hoonete ala
korrastamisel. Plusspoolele
saab kanda soovijaile kiire
internetiühenduse paigalduse valguskaabli abil riigi
toega. Viimase aasta jooksul
tegeldi aktiivselt Passaia
peremehe Margus Lemmingu eestvõttel kunagi
Kuhjaveres ja piirnevate
naaberkülade alal rajatud
maaparandussüsteemi
uuendamise kavandamisega. Moodustati mittetulundusühing, kuhu kuuluvad
asjahuvilised ning loodame

osalejate eesmärkide ellurakendamisse.
Lõppeva aasta tegi eriliseks Eesti riigi 100. aastapäev, millele meiegi pühendasime oma tegemisi,
sealhulgas külavanema vastuvõtu, kus korraldasime
ühislaulmise koos tuntud
kultuuri- ja muusikainimese Piret Ausiga.
Eks Kuhjavere säravamad hetked on ikka külateatrite festivali päevad.
Seekord siis 14. korda täitus
Kuhjavere augusti keskel
teatrimeluga. Esimene päev
oli tüüpiline selle suve ilm
ning sündis ka publiku rekord. Truppe oli kohal nagu
ikka enamikest maakondadest ja tunnustati tublimaid.
Lähemalt saab meenutada
www.kuhjavere.ee abil.
Seni on käinud Kuhjaveres
64 erinevat näitetruppi ning

Raamat „Sünged sõjapäevad Türil ehk mälestusi bolševismi lõpupäevilt“ on autori esikteos ning käsitleb 1941.
aasta suvesõja sündmusi Türil.
XX sajandi alguskümnendeil, eriti pärast Eesti iseseisvumist, tegi Türi läbi kiire arengu, tõustes tähtsusetust
kihelkonnakeskusest omanäoliseks väikelinnaks, kus õitsesid nii majandus- kui ka haridus- ja kultuurielu. Sellele
eduloole sai saatuslikuks 1941. aasta sõjasuvi.
Türi hävingu 1941. aastal tõi kaasa asjaolu, et pärast
Punaarmee suurte väekoondiste purustamist piirilahingutes jäi Wehrmacht keset Eestit ootamatult toppama ega
pääsenud Audru–Vändra–Türi–Põltsamaa–Tartu joonelt
kuidagi edasi. Võitlused Türi pärast kestsid kaks nädalat,
18.–30. juulini, ning mõistagi jõudsid moodsad relvad
selle aja jooksul põhjustada sõjatulle heidetud linnadele
ja küladele korvamatut kahju. Üldjoontes teavad ajaloohuvilised kõike seda juba ammu. Kuid tänini on vastuseta
hulk küsimusi, sealhulgas lausa elementaarseid, nagu:
mis, millal, miks ja kuidas täpselt toimus.
232-leheküljelises, kaartide ning 165 originaalfotoga
varustatud raamatus, millest neljandik varasemalt avalikkusele teadmata, üritab autor anda oma nägemuse
toimunust. Seni arhiivides lebanud materjalide ning
eakamate inimeste mälestuste abil, mis nüüdseks raamatusse koondatud, heidetakse ühelt poolt valgust mõnele
saladuslooriga varjatud seigale ning teisalt meenutatakse
ja tutvustatakse nüüdseks juba rohkem kui kolmveerand
sajandi kaugusele jäänud traagilisi sündmusi. Samuti
leiavad raamatus kajastamist ka omaaegsete inimeste mitmesugused igapäevased seigad, eluolulised pisiasjad ning
inimeste mõtted ja tunded. Raamatu sisu on retsenseeritud
Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi eesti ajaloo
dotsendi ja ﬁlosooﬁa doktori ajaloo alal Ago Pajuri poolt.

kõigil on osalenud Avinurme Suveteater. Kiitus ja tänu
neile meie festivali tugisambaks olemisel.
Tore on ka külas käia.
Aastatega on kogunenud
sõpru ja koostööpartnereid,
kes on kutseid läkitanud
oma sündmustele: Avinurme Suveteatri seltskond
korraldab talvepäevi ja kutsub Kuhjavere esinduse külla, Kodukant Tartumaa sai
20-aastaseks, Võhma Linna
Teater Rassijad tähistas 10.
tegutsemisaastat. Positiivne
emotsioon kaasneb tunnustust jagavalt maakondlikult
mittetulundusühenduste
tänupeolt. Meeldejääv ja
kosutav oli motivatsiooniseminar Ida-Virumaa linnadesse ja küladesse. Viimane
peatuspaik oli Lüganusel,
kust kohalik näitetrupp
mitmel aastal Kuhjaverre
jõudnud.

Aktiivsete inimeste tuumik, kellele loota ja kes vabatahtlikku töösse panustavad,
on jäänud ikka samaks. Alati
võib kindel olla, et tulevad
pered kohale Raba, Passaia,
Perdi, Siimu, Tire taludest
koos mitme põlvkonnaga. Ettevõtmistel on osalenud noored pered ka Pärdi-Sepalt ja
Suureaiast ning uustulnukad
Alt-Siimult. Viimati olime
koos 1. advendipühapäeval
ning uue aasta soovid vahetame kolmekuningapäeval.
Sellele järgnevad sündmused
Kuhjavere külaseltsi 20. aastapäeva tähistamiseks.
Tänu kõigile osalistele
panuse eest just sellise Kuhjavere 2018. aasta ajalooks
saamise eest!
Heade soovidega uueks
aastaks

URVE MUKK
Kuhjavere külaseltsist
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TEGEMISTEST VÕHMA KOOLIS: hingedeajast talvise pööripäevani
AHHAA Teaduskeskuse
ühiskülastus kogu
kooliperele

FOTO: Kairi Laane

LTT-teemapäeval, 19. novembril külastas kogu
Võhma kool AHHAA teaduskeskust.
Toimusid erinevad töötoad.
1. kl oli šokolaadivabrikus, kus iga õpilane sai šokolaadi tegemiseks vajalikud toorained ja pidi ise õiged
kogused valmis kaaluma. Segada tuli kaua ja põhjalikult
ning seejärel pandi valmis šokolaadisegu külmkappi
tahenema. Lapsed olid šokolaaditeost ja töötoa juhendajast vaimustunud.
2.–4. kl valmistasid seepe. Enne seebi valmistamist
tutvuti seebivalmistamise ajalooga ning selgitati, miks
seep mustuse eemaldab. Seebi valmistamiseks kasutati
seebikivi, erinevaid lõhna- ja värvaineid. Valmisid väga
lõhnavad ja värviküllased seebid.
Valmistatud šokolaadid ja seebid said õpilased koju
minnes kaasa.
5.–6. kl osales töötoas „Operatsioon silm.“ Õpilased
said lahata sea silma. Õpilased olid antud töötoast
väga põnevil. Töötoas osalejad töötasid nii usinalt, et
arvatavasti mõnest õpilasest saab tulevikus ka kirurg.
7.–9. kl osales „CSI: DNA eraldamise“ töötoas. Õpilane iseloomustas seda nii: „Kõigepealt sülitasime topsi,
lisasime erinevaid aineid ning nägimegi enda DNAd.“
1.–6. kl vaatas teadusteatrietendust „Efektne vahepala.“ 7.–9. kl vaatas teadusteatrit „Aju paljaks“.
Teadusteatrites osalejad said võimaluse ise katsetes
osaleda. Teadusteater tekitas suurt elevust ning süstis
nii mõnessegi huvi teaduse vastu.
Töötubade ja teadusteatrite vahelisel ajal said õpilased iseseisvalt tutvuda ning proovida erinevaid
atraktsioone.
Päev oli teadust ja põnevust täis!
KLASSIÕPETAJATE TÖÖRÜHM

Võhma kooli õpilased JÄVI
võistlusel
Juba seitseteist aastat järjest on toimunud matemaatikavõistlus Põhja-Viljandimaa ja Lõuna-Järvamaa
koolide vahel. Võistluse mõtte algatajaks oli Olustvere
Põhikooli matemaatikaõpetaja Anne Saarva, kes tegi
ettepaneku hakata korraldama matemaatikaolümpiaadi
eelvooruna võistlust väikekoolide õpilaste vahel. Esimesel võistlusel osales 8 kooli, hiljem kuni 12 kooli. JÄVI
nime sai võistlus Järvamaa ja Viljandimaa nimedest
Võhma Kooli õpetaja Ellen Lintsi ettepanekul. JÄVI
matemaatikanädalal võistlevad 5.–9. klasside õpilased
kolmel alal: aritmeetikas, mõõtühikute teisendamises
ja olümpiaadiülesannete lahendamises. Ülesanded
koostavad õpetajad ise. Igal aastal toimub tänukaartide
andmine ja võistluse lõpetamine erinevas koolis, kus kohaliku kooli õpilased annavad väikese tervituskontserdi
ja toimub ka meelelahutuslik võistlus või mäng. Esimese
matemaatikavõistluse lõpetamine toimus Võhma Gümnaasiumis, kus koostati ja lahendati ristsõnu. Sel aastal
toimus JÄVI võistluse lõpetamine Suure- Jaani koolis.
Tänavusel JÄVI matemaatikavõistlusel osales 8
kooli: Suure-Jaani, Vastemõisa, Võhma, Olustvere Viljandimaalt ning Imavere, Retla-Kabala, Koigi, Laupa
Järvamaalt. Tegemist on küllaltki suure võistlusega,
kus osalevad peaaegu kõik 5.–9. klasside õpilased.
Autasustamisele kutsutakse igast klassist 10 paremat

peastarvutajat, 5 paremat mõõtühikute teisendajat, 3
parimat olümpiaadiülesannete lahendajat. Koostatakse ka kõikide osalejate edetabel, kuhu pääsevad need
õpilased, kes saavad vähemalt pooled õiged vastused.
Võhma Kooli parimad sel aastal olid:
Aritmeetikas: Karel Kaup (5. kl, 4. koht), Kaili-Sandra
Olle (5. kl, 7. koht), Kadri Koitmäe (6. kl, 8. koht), Jade
Leann Väljaots (6. kl, 10. koht), Mihkel Koitmäe (7. kl, 1.
koht), Markus Koks (7. kl, 4.–5. koht), Gert-Marten Kaup
(7. kl, 4.–5.koht), Anna Linda Meerbach (8. kl, 3. koht),
Tuuli Randmäe (8. kl, 4. koht), Henri Helü (8. kl, 10.–13.
koht), Henrik Leier (8. kl, 10.–13.koht), Roger Rätsepso
(8. kl, 10.–13.koht), Helen Talvistu (9. kl, 2. koht).
Mõõtühikute teisendamises: Riine Valo (5. kl, 3.–4.
koht), Karel Kaup (5. kl, 5.–6. koht), Mihkel Koitmäe
(7. kl, 1.–2. koht), Markus Koks (7. kl, 1.–2. koht), GertMarten Kaup (7. kl, 4. koht), Henrik Leier (8. kl, 2.–5.
koht), Helen Talvistu (9. kl, 1.–4. koht).
Olümpiaadiülesannete lahendamises: Karel Kaup (5.
kl, 3.–4. koht), Mihkel Koitmäe (7. kl, 1. koht), Markus
Koks (7. kl, 2. koht), Helen Talvistu (9. kl, 1. koht).
Kokkuvõtteks võib öelda, et arvutamisoskus on küll
viletsamaks jäänud, sest liiga palju kasutatakse arvutamisel arvuteid, kuid ühikute teisendamises on olukord
juba mitmendat aastat järjest paranenud. Õnneks leidub
ka neid lapsi, kes hea meelega lahendavad olümpiaadiülesandeid. Igaüks võib enda üle uhke olla, kui ta
saavutab eelmise aastaga võrreldes parema tulemuse.
Palju õnne kõigile tublidele matemaatikutele!
ELLEN LINTS
matemaatikaõpetaja

Advendiaja alguse
tähistamine Võhma koolis
ja väljasõit Pilistvere
kogudusse
3. detsembril kogunes kogu koolipere tavapärasest
erineval ajal, selleks et tähistada advendiaja algust.
Hommikupoolik oli õpilastel vaba ja kooli tuldi alles kell
15. Õpilased tegutsesid usinasti erinevates töötubades.
1. ja 9. klass ehtisid ühiselt kooli jõulupuud ja mängisid
ringmänge. 8. klass õppis tegema lauaseadeid pidulikule jõululauale. Puidutoas meisterdati kuumaaluseid.
Kingituste pakkimise töötoas õpiti erinevaid pakkimisviise. Jõululaulude õpitoas lauldi ja mängiti pilli.
Algklasside õpilased meisterdasid jõulukaarte ja
mängisid Kuldvillakut. Külla tuli jõulusokk, kes küsis
lastelt mõistatusi ja rahvatarkusi. Koos mängiti lõbusaid ringmänge. Kõiki tegevusi jäädvustasid digitoas
osalenud õpilased, kelle töödest valmis videoklipp,
mida saab vaadata kooli kodulehel ja Facebooki lehel.
Pärast tegevusi õhtustati koos pidulauas. Seejärel
sõideti ühiselt Pilistverre, kus meid ootas kirikuõpetaja
Hermann Kalmus. Ta tutvustas meile Pilistvere kihelkonna ajalugu. Kirikus kuulasime Võhma muusikakooli
õpilaste orelimängu.
Oli tore ja meeleolukas õhtupoolik.

4. ja 8. klass õppekäigul
Olustveres

FOTO: Kairi Ibrus

13. detsembril toimus ühine tund tähetornis Orion,
kus füüsikaõpetaja Oskar Noorkõiv ja tema abiline
Anelle Noorkõiv tegelevad astronoomia ja füüsika
populariseerimisega koolinoorte seas. Õppekäigu eesmärgiks oli äratada õpilastes huvi loodusteaduste vastu.
Õppeprogramm „Looduses on nii palju põnevat“ aitab
toetada koolis õpitud teoreetilisi oskusi praktiliste katsetega ning seostada neid igapäevaeluga. Eriti põnev oli
4. klassi õpilastel, sest nemad olid just läbinud õppetöös
vastavad teemad. Tähetornis sai toota elektrit ratast
vändates, sai ennast ventilaatori abil tuulutada ning
tähetornis sai vaadata vapustavaid fotokompositsioone
universumist. Õpilased võtsid väga aktiivselt tunnist
osa ja nad said esitatud küsimustele põhjalikud vastused. Oskar Noorkõiv pani noortele südamele, et rohkem
tuleks aktiivselt liikuda looduses ning vähem kasutada
erinevaid nutiseadmeid, mis on tervisele päris ohtlikud.
Selle tõestuseks mõõtis ta kiirgustaset nutiseadmetes, ka
mikrolaineahjud soovitas ta majapidamisest likvideerida kui ohtlikud kiirgusallikad. Vestlus oli väga põnev
ja mõtlemapanev.
8. klassil jätkus päev Olustvere leivakojas, kus õpilased said vormida ja küpsetada jõululeivakesi. Seni kui
leivad ahjus küpsesid, sai vaadata tallides elavaid linde
ja loomi: alpakasid, lambaid, minisigu ning vihaseid
kalkuneid. Ahjust tulnud leivad olid väga ilusad ja
maitsvad. Õppekäik oli tore ja hariv.
LY UDIKAS JA KAIRI IBRUS
klassijuhatajad

Jõuluhommik Võhma koolis

II KOOLIASTME TÖÖRÜHM

Toitumisalane ühiskoolitus
6. detsembril toimus Võhma koolis ühiskoolitus „Tervislik toitumine ja tervislikud valikud: kuidas suunata
noori õigeid toitumisvalikuid tegema?“ kooli töötajatele
ja lapsevanematele. Koolitus sai planeeritud kooli ja
hoolekogu ühisel soovil. Koolituse käigus käsitleti tervisliku toitumise vajalikkust, toitumise ning füüsilise ja
vaimse tervise seost, toitumisest tulenevate probleemide
ennetamist ja/või leevendamist. Toitumisalase koolituse viis läbi Eesti Toitumisnõustajate Liidu juhatuse esimees Reelika Õigemeel. Enne koolitust tutvus koolitaja
kooli söökla menüüdega ning analüüsis neid. Koolituse
lõpus kuulasime ka õpilasesinduse esindaja lühikest
kokkuvõtet ja hinnangut toitudele, mis talle mõnevõrra
võõrad tundusid. C.-D. Sillat lisas, et pärast koolitust
mõistab, miks tervislik ja mitmekülgne toitumine on
oluline ning miks koolitoit just seda peaks olema.
KRISTEL VAHTRA
direktor

FOTO: Riine Ant

FOTO: Teele Vahtra

Võhma kooli jõuluhommik toimus 22. detsembril.
Selle aasta teemaks oli „Jõulud erinevatel ajastutel“.
Eelnevalt olid klassid saanud teemad, mille põhjal
valmistati ette oma kava. Esimesed klassid laulsid
jõululaule, 2. ja 3. klass olid selgeks õppinud tantsud.
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KIRIVERE KOOLI UUDISED
Tähekillu jõuluseiklus!

õnne tulevat – kes nägi enda kujukeses ralliautot, kes
inglikest, kes päikest.
Märkamatult oligi aeg jõudnud kojusõiduni, päris
kahju oli ära minna. Bussis oli tore kõike veel meenutada, kaunilt pakitud piparkook süles ja uni silmis.
Oleme Kildu ratsakeskuse pererahvale väga tänulikud sooja ja lõbusa vastuvõtu eest!
ENE SEIL
Kirivere kooli lasteaed Tähekild õpetaja

Heategevuslik üritus „Iga
loom väärib pere!“
FOTO: Gea Ennist

FOTO: Melle Siimula

Kas on tõesti tõsi see,
päkapikk kõik kingid teeb?
Et jõuluvana aasta magab
ja jõuluõhtul kinke jagab?
Kas on tõesti iga laps
terve aasta olnud kraps?

FOTO: Melle Siimula

Seda kõike läksimegi uurima Kildu jõulumaale
Kirivere kooli lasteaia Tähekild väiksema ja keskmise
rühmaga. Küll seal oli ikka meil tegemist! Kohale jõudes ootasid meid vahvad jänesed, kes küll kahel jalal
kõndisid ja isegi rääkida oskasid, aga no jõuluajal on
ju kõik võimalik.
Meie seiklus algas piparkookide valmistamisega ja
kui suur töö tehtud, kostitati meid soojade moosipirukate ja kakaoga. Kui kõht mõnusasti täis sai (natukene
sai piparkoogitainast ka maitstud, aga see on saladus),
ootas meid üks eriti lustakas akordioniga jõuluvana.
Pillilood olid nii lustilised, et me kohe ei saanud jätta
juhust kasutamata ja lõbus tants läks lahti. Kes soovis,
sai jõuluvanale luuletust lugeda ja selle eest jagas lahke
jõuluvana kommi ka. Aga jõuluvanal on ju jõuluajal
palju tööd – jätsimegi siis ta omi asju ajama ning läksime uurima, mis loomad seal veel elavad. Meid ootaski
juba väike poni Meribel, keda saime toita ja tänutäheks
lubas ta lastel kordamööda enda seljas väikese sõidugi
teha. Hobuste selga me küll ei julgenud minna, nemad
said meie käest maiuspalaks porgandit ja „pidurooga“
jätkus ka jänkudele ning lammastelegi. Haned, pardid
ja kalkunid vaatasid niisama eemalt, et mis sagin siin
on kallil jõuluajal. Jätsime siis loomad-linnud ninaesist
mekkima ja läksime uurima, kuidas selle tuleva-aasta
õnnega lood on. Valatud tinakujukeste järgi tundub

4. klass astus üles näitemänguga „Lustakas jõulu-lugu“. 8. klass luges jõuluvanale ette oma jõulusoove ja
laulis laulu „Ainult head“. Kristiina Kassi näidendiga
„Metsakollide jõulud“ astus üles 6. klass. Tehniliste
probleemidega alanud 7. klassi etteaste „Jõulutähtede
sõda“ pakkus kaasaelamist kogu kooli perele. 9. klass
esitas üksmeelselt line-tantsu. 5. klass lõpetas esinemise
kavaga „See jõululaul kõlab tuttavalt“, kuhu olid kaasatud ka mõned õpetajad.
Kõik klassid said oma esinemise eest jõuluvanalt
Põhja-Sakala valla kommipakid.

FOTO: Melle Siimula

14. detsembril kell 18 korraldasime Kirivere kooli
aulas heategevusliku ürituse „Iga loom väärib pere!“
Ürituse korraldamiseks osalesime noorte ettevõtluskonkursil, mille Kõo piirkonnas ka ära võitsime. Võidetud
500 euro eest ostsime vajaminevad tarbed ja toiduained
kohviku jaoks.
Üritusel esinesid Sigrid Kinguste ja loomaarst Piia
Vilu, kelle loengust oli nii mõndagi õppida. Kohvikust
saadava tulu annetasime Viljandi loomade varjupaigale.
Soovime tänada Eda Miljandit nõuannete eest, Riina
Ervinit kohviku ettevalmistamise eest ja loomulikult
kõiki osalejaid ning annetajaid, kes leidsid aega ja tahtmist head teha.
JANELI ERVIN, MARIS SONG
Kirivere kool 8. klass

SA INNOVE otsustas rahuldada Võhma kooli esitatud toetuse taotluse projekti „Muudatuste juhtimine
ja koostöö edutegurid meie meeskonnas“. Projekti
abikõlblike kulude kogumaksumus on 4858,30 eurot.
Projekti ajaline kestvus 01.02.2019–31.05.2019. Projekti
eesmärk on võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset
ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja
ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.
Projekti elluviimisel kaasatakse KoostööKunstiKool
Belbin Eesti ja nende professionaalsed koolitajad, eeskätt Mats Soomre.
Projekti rahastatakse meetme „Õpetajate, koolijuhtide
ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine”
tegevuste „Õpetajate koolitus“ ja „Haridusasutuse
juhtide koolitus“ kaudu Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti Tuleviku Heaks vahenditest.
KRISTEL VAHTRA
direktor

Kui lumevaba ilm ei olnud jõulutunnet soosinud,
siis Kirivere koolis sai igaüks jõulude peatsest tulekust
aimu kohe detsembri alguses.
Kunstiõpetaja Maire Nurga eestvedamisel oli koolimaja juba esimeseks advendinädalaks kaunistatud.
Akendel ilutsevad lumesajus kuused, nende varjus
jõuluhaldjad ja piilumas mõned päkapikud. Üles on
riputatud ka värvilised jõulusokid ja aisakellad. Tänu
9. klassile kaunistab koolimaja aulat ka ehteis jõulupuu.
On saanud tavaks, et igal advendijärgsel esmaspäeval
koguneb kogu koolipere aulasse, kus süüdatakse advendiküünal. Küünla süütamisele eelneb ka väike eeskava
õpilaste poolt. Esimesel kogunemisel esinesid 2. klassi
õpilased kaasakiskuva jõuluteemalise regilauluga. Teisena said esineda 3. klassi lapsed. Ühiselt lauldi laulu
piparkoogipoistest ja esitati luuletus ühest jõuluunenäost.
Kolmandal advendijärgsel esmaspäeval esinesid 4. klassi
õpilased tuntud jõululauluga „Talve võlumaa“ ja lugesid
luuletust peagi muutuvast aastanumbrist.
Jõuluootuse aeg meie koolis lõppes jõulupeoga. Kõik
õpilased ja õpetajad said osa pidulikust ja traditsioonilisest jõuluõhtusöögist ning ühiselt lauldi jõulukaraoket.
Direktor tunnustas eeskujulikke õpilasi tänukirjaga ning
Hermann Kalmus tuletas kõigile meelde jõulude tõelist
olemust. Kooli näitering esitas lõbusa näitemängu „Jõuluvana jõulupuu“ ning esinesid tantsu- ja laululapsed.
Loomulikult ei puudunud peolt ka jõuluvana. Õhtu lõppes
jällegi tavaks saanud jõuludiskoga, mille eestvedajad on 9.
klassi õpilased. Pärast pidu said kõik minna koju jõule
ootama ja talvevaheaega nautima.
GEA ENNIST
Kirivere kooli huvijuht

Kaks pimedat kuud muusika
lummuses

Võhma muusikakooli
talvekontsert

III KOOLIASTME TÖÖRÜHM

Projekt „Muudatuste juhtimine
ja koostöö edutegurid meie
meeskonnas“

Jõuluootus Kirivere koolis

FOTO: Kristel Vahtra

11. detsembril toimus järjekordne Võhma muusikakooli talvekontsert. See pidulik üritus tähistab muusikakooli jaoks hetke, mil pool õppeaastast on kohekohe läbi saamas ning esimest võimalust oma õpituid
palasid suurema publiku ees ette kanda. Aasta-aastalt
muutuvad Võhma Muusikakooli kontserdid järjest
mitmekesisemaks: lisandunud on hulganisti pille, mida
õpitakse nii põhi- kui ka lisapillina; lisaks meeleolukad
laulud. Nii on viimastel aastatel täiendavaid põnevaid
etteasteid üha enam: kuuleb nii trompetit, eufooniumi,
viiulit, akordioni, klaverit, kitarri jt.
KRISTEL VAHTRA
direktor

Reedel, 16. novembril toimus Võhma koolis kontsert
„Tantsud viiuli ja oreliga“. Musitseerisid Leena Laas
viiulil ja Võhma muusikakooli õpetaja Tuuliki Jürjo
orelil. Esitati Kapi, Mäe, Sumera, Jürjo jt loomingut.
Spetsiaalselt kontserdi jaoks transporditi kooli digiorel.
Kontserti olid peale Võhma Kooli õpilaste vaatama
tulnud ka Võhma lasteaia Mänguveski lapsed ja linnarahvas.
Reedel, 23. novembril oli õpilastel võimalus osa
saada Võhma puhkpilliorkestri kontserdist. Esinejate
seas oli nii Võhma kooli kui ka Kirivere kooli õpilasi,
lapsevanemaid, lisaks veel juhendajad. Kogu kontserdi
tegi eriti meeleolukaks juhendaja Bert Langeler, kes
lisaks kõigile ühispaladele mängis mõne soololoo ning
tutvustas lisaks ka tutvustas erinevaid pille.
Reedel, 7. detsembril külastas kooli Ruslan Trochynskyi kontserdiga “Piirideta pärimus”. Ruslan tutvustas
Ukraina kultuuri muusika, tantsude, mängude ja rahvakalendri tähtpäevade kaudu. 13 Eestis elatud aastaga on
Ruslan hästi tundma õppinud siinset elu ja selle põhjal
tõi ta välja põnevaid erinevusi ja üllatavaid sarnasusi
kahe kultuuri vahel.
Ruslan Trochynskyi on tuntud kui “meie oma ukrainlane”, kes tunneb ühtviisi hästi nii ukraina kui eesti kultuuri ning kõnetab oma siirusega eri vanuses ja rahvuses
kuulajaid. Ukraina Rahvuslikus Muusikaakadeemias
klassikalise tromboonihariduse saanud muusikul on
lapsepõlvest kaasas rikkalik varamu vanaema lauldud
rahvaviise, mida ta nüüd omakorda edasi annab oma
lastele.
KRISTEL VAHTRA
direktor

Jaanuar 2019. Nr 1

8

Täksikute poolaasta toimetamised
Suure-Jaani kooli Tääksi
õppekoha lasteaed Täksikud
on sügisest kuni jõuludeni
välja usinalt toimetanud.
1. september oli tarkusepäev. Eriliselt meeldejääv päev täksikutele, sest
tähistasime oma neljandat
sünnipäeva. Võtsime vastu
õnnitlusi, tutvustasime uusi
töötajaid, mängisime mänge,
sõime maitsvat kringlit ning
küpsisetorti.
Täksikud armastavad
praktilisi tegevusi. Ühe näitena saab välja tuua tervislike smuutide valmistamise
koos usina lapsevanemaga.
Sügisel metsast ja aiamaalt
korjatud saadustest valmisid
imemaitsvad joogid.
Septembri lõpus saime
suure üllatuse osaliseks,
kuna ühe täksiku vanemad
otsustasid lapse sünnipäeva

puhul viia kogu rühma Pärnu liikluslinnakusse liiklust
õppima. Kohapeal saime
teoreetilisi teadmisi liiklusest üle korrata ning pärast
autodega linnakus sõites
praktiliselt kinnistada. Võimas lõpp liiklusnädalale!
Oktoobris tähistasid täksikud leivanädalat Olustvere
Leivakoja külastusega. Iga
laps sai valmistada omale
meelepäraste lisanditega
kaku. Kaku valmistamise
juurde pajatati lastele leivategemise ajalugu. Sel ajal
kui pätsid ahju rändasid, uudistasime Olustvere tallides
ning pargis ringi.
Isadepäeva tähistasid täksikud koos Tääksi koolilastega ning Psühho Bussiga. Nii
koolilapsed kui ka Psühho
Bussi teadlased tegid erinevaid katseid ning lasid lastel

Olustvere lasteaia Piilu lapsed tänavad Roger Puit AS-i, Tanel
Seppa ja Viljar Türnerit toreda võimaluse eest osa saada jõulumaa põnevatest tegevustest.
Foto: Kati-Riin Grünberg

Olustvere lasteaed tänab ettevõtet
ZEP Eesti OÜ,
kes annetas meile materjali
uue kompostikasti tarvis.

Soovime kõikidele oma suurtele
ja väikestele uueks aastaks
õnne, rõõmu ja armastust.
Võhma lasteaed Mänguveski pere

kõike ise uurida, proovida.
Koos koolilastega santsime
ka kadri- ja mardipäeva
puhul.
Üks kuu ajas teist kiirelt
taga ning kätte jõudiski detsember. Täksikud külastasid
tänavu Pilistvere Jõulumaad.
Tõeline jõulumaa, mis tõi
õige tunde sisse nii suurtele
kui väikestele. Meie retk
jõulumaal algas Nomaadi
tulekojast. Seal ootas meid
karm metsamees, kes karjatas karja ning õpetas metsas
ellujäämise kunsti. Edasi
viis rada jõulumemme ja
jõuluvana hubasesse taresse. Kahjuks oli jõuluvana
külma saanud, ent memm
tohterdas teda sooja tee ning
kuivatatud puuviljade ja piparkookidega, mida lastelegi
pakuti. Edasi suundusime
kirikusse, laulsime üheskoos

ning süütasime küünlad.
Rahvamajas võtsid meid töötubades vastu lambad, raadiopäkapikud ning hõljuvad
inglid. Iga laps sai koduteele
kaasa paki isevalmistatud
maiuste ja jõuluehetega.
2018. aasta lõpetasid täksikud metsast kuuse toomise, küpsiste valmistamise
ning pöialpoistena esinemisega Tääksi kooli ja lasteaia
ühisel jõulupeol. Peol lugesime luuletusi, tantsisime
ning laulsime. Koolilapsed
esitasid näidendi „Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi”.
Magusad kommid põses
soovisime imelisi jõule ning
rõõmurohket uut aastat!
Uute toimetamisteni!
TÄKSIKUD

Olustvere lasteaia Piilu pere tunneb suurt rõõmu varjualuse
valmimise üle. Täname projektis osalenud häid inimesi ja
abikäe ulatanud ettevõtteid.
Foto: Tiina Alles

Kõidama lasteaed Traksik tänab Combimill
Sakala OÜ-d, Rohekalda aiandit ja Tiina
Lallut, kes aitasid muuta meie jõulukuu
väga meeleolukaks. Täname tublisid lapsevanemaid, Aulist ja Sergeid, kes hoolitsesid
meie õueala pisiremontide eest.

Koksvere seltsimajas
12. jaanuaril kell 12
UUE AASTA PIDU
Tantsuks mängivad Õnnela ja Alan
Pilet 5 eurot

JÕULUKUU TEGEMISED KÕPU
KOOLIS JA LASTEAIAS

Esinevad kitarriringi õpilased juhendajaga. FOTO: Kadri Linder

Detsember oli Kõpu koolis kiire aeg, kus igal nädalal
toimus mõni jõuluhõnguline üritus.
2. detsembril toimus kooli jõululaat ja advendikontsert. Jõululaadal müüsid isetehtud küpsetisi ja kingitusi
kooli õpilased. Valikus oli nii piparkooke, mufﬁneid,
pitsat kui hoidiseid, kooliõpilased olid laadaks meisterdanud kuuseehteid, käsitööseepe ja muud põnevat.
Pärast laata toimus saalis advendikontsert, kus esineti
laulude, pillimängu ja luuletustega.
3. ja 4. detsembril käisid kooli 1. ja 2. klassi õpilased
Viljandi Linnaraamatukogus osalemas jõuluootuse
nädala tegevustes.
6. detsembril külastasid 1.–4. klass Kõpu Peetri kirikut, kus õpetaja Hedi Vilumaa rääkis advendiajast ja
jõulukommetest.
10. detsembril käisid kooliperel külas Tartu Ülikooli
Õpetajate seminari õppejõud, kes külastasid tunde, nautisid jõululõunat ning koolilaste esinemist. Juturingis
Kõpu kooli õpetajatega arutati edasisi koostööplaane,
näiteks praktikavõimaluste pakkumine üliõpilastele.
13. detsembril käisid kooli 1.–4. klass koos lasteaia
vanema rühmaga Ugalas vaatamas jõuluetendust
„Kohtume kell 8 Noa laeval“. Samal päeval külastasid
meie kooli Tori põhikooli 7.–9. klassi õpilased Leader
projekti „Kooliõpilased loodusturismis 2017–2019“
raames. Selline kohtumine toimus teist aastat, kuna
tegemist on jätkuprojektiga. Õpilased külastasid Kõpu
külastuskeskust, mõisas toimus mõisaekskursioon,
lisaks osalesid õpilased raviooli valmistamise töötoas
ning meisterdasid jõulukaarte.
15. detsembril toimus mõisas kaminaõhtu, kus esinesid nii omaloomingu kui muude muusikaliste etteastetega kohalikud muusikasõbrad. Kontserdi publiku
tagasiside oli väga soe ning sooviti edaspidigi sarnaseid
õhtuid mõisas.
Detsembrikuu kolmas nädal möödus jõulupeo askelduste rütmis, kuid majas käis ka külalisi.
17. detsembril külastasid Kõput Viljandi maakonna
lasteaedade juhatajad, kes tutvusid Kõpu lasteaia ja
põhikooliga.
Teisipäeval, 18. detsembril pidas jõulupidu lasteaed,
neljapäeval, 20. detsembril koolipere.
21. detsembril nautisid õpilased juba koolivaheaega,
õpetajad aga käisid üheskoos Tartus Eesti Rahva Muuseumis ning Vanemuises vaatamas muusikali „Kaunitar
ja koletis“.

Kõpu noori ootab ees
rahvusvaheline suvi
Kõpu Põhikooli Erasmus+ noortevahetuse projekt
„Our voice, our action“ sai Sihtasutuselt Archimedes
2019. aasta suviseks noortevahetuseks täisrahastuse.
Noortevahetuse raames kohtuvad kolme riigi noored:
Ungarist meie sõprusvalla Iszkaszentgyörgy 12 noort,
Prantsusmaalt Craonist 12 noort ning Kõpu piirkonna 12
noort koos juhendajatega 2-nädalases noortevahetuses,
et arutada ühiselt oma arvamuse avaldamise ja selle
mõju ning vabatahtliku teenistuse teemadel. Antud
noortevahetus on jätkutegevus eelmisel suvel Ungaris
toimunud noortevahetusele. Sel aastal toimuvad noortevahetuse tegevused Eestis, noored ööbivad Sürgavere
spordikeskuses, Venevere puhkekeskuses ning mõned
ööd ka Kõpu noorte kodudes. Lisaks ühistele teemadele
tutvutakse üksteise kultuuridega, toimuvad ühised
teemaõhtud ning väljasõidud. Noortevahetus toimub
23. juulist 4. augustini. Projekti toetab SA Archimedese
noorteagentuur Erasmus+ programmist.
KADRI LINDER
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Eriarstiabi peab olema võrdselt kättesaadav kogu Eestis
Tervisemurega inimene peaks kõigepealt
pöörduma oma perearsti
poole. Just tema oskab
patsienti kõige paremini
nõustada ja vajadusel
ka õige eriarsti juurde
suunata. Igal ravikindlustatud inimesel on õigus
valida endale sobiv eriarst
ja vastuvõtuaeg ükskõik
millises raviasutuses üle
Eesti. Tähtis on see, et
raviasutusel oleks haigekassaga kehtiv leping.
Arstiabi peab olema
kvaliteetne ja ühtemoodi kättesaadav üle kogu
Eesti, seda ka Viljandi
maakonnas. Selleks, et
inimestele oleks ravi igal
juhul tagatud, sõlmib haigekassa lisaks haiglatele
lepingud ka eratervishoiuasutustega, kes pakuvad eriarstiabi. Need
erakliinikud täiendavad
haiglate pakutavaid teenuseid, lühendavad ravijärjekordi ja annavad
inimestele eriarstiabi saamiseks lisavõimaluse.
Uuel lepinguperioodil
osutavad Viljandi maakonnas eriarstiabi lisaks

Viljandi Haiglale ka Heli
Tobre Erakliinik ja Viljandi Tervisekeskus.
Arstiabi õigel ajal ja
õiges kohas

Ravi rahastamiseks ja
eriarstiabi tagamiseks
võtab haigekassa arvesse
igas piirkonnas elavate
inimeste arvu, nende ravivajadust, aga ka kvaliteetse ravikorralduse võimekust selles maakonnas.
Igas maakonnas peab
elanikele olema tagatud
kodulähedane arstiabi
kõige sagedasemate haiguste raviks. Siia kuuluvad kõrva-nina-kurguhaiguste, silma- ja nahahaiguste, günekoloogiliste ja
psühhiaatriliste haiguste
ravi, samuti üldkirurgilised protseduurid, taastusravi ja sisehaiguste ravi.
Teatud erialad, kus ravivajadus ei ole nii suur,
aga patsient vajab spetsiiﬁlisemat eriarsti, põhjalikumaid uuringuid ja
keerukamat ning kallist
tehnoloogiat, peavad kvaliteetse arstiabi tagami-

seks olema kättesaadavad
vähemalt neljas suuremas maakonnas – Harju,
Tartu, Ida-Viru, Pärnu.
Siia kuuluvad näiteks
uroloogia, seedetrakti
haigused, südamehaigused, reumatoloogia,
närvisüsteemihaigused,
kopsuhaigused, infektsioonhaigused, lastehaigused ja hormonaalsete
häirete ravi.
Kõige keerukamat ravi
nagu näiteks vähiravi (kiiritusravi) ja teatud kirurgilisi protseduure tehakse
kahes suuremas haiglas.
Nii vähiraviks vajalikud
onkoloogiakeskused kui
ka näiteks neurokirurgid
tegutsevad kahes Eesti
suurhaiglas – Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.
Haigekassa tasub
eriarsti vastuvõtu eest
vaid lepingupartneri
juures

Tuleb meeles pidada,
et haigekassa tasub ravikindlustatud inimese
eriarstiabi eest ainult siis,

EESTI HAIGEKASSA ERIARSTIABI PARTNERID VILJANDI MAAKONNAS
Raviasutus, aadress ja
kontakt
Viljandi Haigla AS
Pärna tee 3, Jämejala
küla 71024
Registratuur: 434 3001

Heli Tobre Erakliinik
OÜ
Toome 14-18, Viljandi
71010
Telefon: 433 7672
Viljandi Tervisekeskus
OÜ
Turu 10, Viljandi 71003
Telefon: 433 3783

Eriala (ambulatoorsed vastuvõtud)
Dermatoveneroloogia
(naha- ja suguhaigused)
Günekoloogia
Kardioloogia (südamehaigused)
Neuroloogia (närvisüsteemi haigused)
Oftalmoloogia (silmahaigused)
Otorinolarüngoloogia
(kõrva-nina-kurguhaigused)
Psühhiaatria
Pulmonoloogia (kopsuhaigused)
Sisehaigused (sh endokrinoloog,
nefroloog, pediaater, reumatoloog)
Taastusravi
Üldkirurgia (sh uroloogia)
Günekoloogia (naistehaigused)

Dermatoveneroloogia
(naha- ja suguhaigused)
Oftalmoloogia (silmahaigused)
Psühhiaatria

kui raviasutusel on leping
haigekassaga. Enne kui
eriarsti juurde lähed, küsi
alati üle, kas raviasutusel
on haigekassaga leping
ja kas arstiabi saab ikka
haigekassa kulul.
Viljandi maakonna
elanikel tuleb silmas pidada, et valdavalt teeb
eriarstiabi vastuvõtte selles piirkonnas Viljandi
Haigla. Lisaks Viljandi
Haiglale osutatakse tasuta eriarstiabi veel kahes
erakliinikus, kust saab
arstiabi günekoloogia,
silmahaiguste, psühhiaatria, naha- ja suguhaiguste
erialal.
Silmahaiguste erialal
on Viljandi maakonda
vaja veel ühte teenuseosutajat ja selleks kuulutas
haigekassa novembris
välja täiendava hanke.
Kolmas silmahaiguste
teenuseosutaja selgub
uueks aastaks.
MAIVI PARV
Eesti Haigekassa juhatuse liige

PANE TÄHELE!
Eriarstile pöördumiseks on vaja perearsti saatekirja (v.a naistehaiguste,
silmahaiguste, psühhiaatriliste murede, tuberkuloosi, naha- või suguhaiguste ning trauma korral).
Pöördudes raviasutusse,
millel on haigekassaga
leping, tuleb ravikindlustatud inimesel maksta
ainult visiiditasu. Selle
suurus on kuni viis eurot.

Lisainformatsiooni
haigekassa eriarstiabi
partnerite, visiiditasude
ja muude
ravikindlustust
puudutavate
küsimuste kohta saab
haigekassa kodulehelt
www.haigekassa.ee või
helistades infotelefonile

669 6630.

Tööharjutus – kellele ja milleks?
Töötukassa aitab inimesi töövaldkonnas oma tee
leidmisel. Teinekord on
vaja inimesel kõigepealt
iseennast leida, alles siis
hakata seadma samme
edasiseks eluks.
Üks võimalus abistada inimest tööotsingutel
ja teda ka motiveerida
töötama, on tööharjutus.
Tööharjutus koosneb grupitööst ja praktilistest tegevustest, kus antakse erinevaid teadmisi, oskuseid
ja ka nõustatakse. Kõige
rohkem pööratakse tähelepanu sellele, et inimene
saaks iseendaga tuttavaks,
oskaks end õigesti hinnata ja väärtustada ning
endast lugu pidada. Tege-

vuste käigus arendatakse
tööotsijas suhtlemis- ja
meeskonnatöö oskuseid
ning keskendutakse tema
tugevustele, oskustele ja
teadmistele. Selline lähenemine annab inimesele
suurema kindlustunde
tööturule sisenemiseks.
Tööharjutus toimub
gruppides, kuhu on koondatud sarnaste oskuste
või teadmistega inimesed,
gruppi juhendab kaks
juhendajat, kes aitavad
inimesel hinnata oma oskuseid, võimalusi ja nõustavad individuaalselt.
Tööharjutus vastab iga
maakonna konkreetsele
tööturuvajadusele, nt kui
Võrumaal on suurem töö-

jõuvajadus mõnes kindlas
valdkonnas, siis saab tööharjutuse raames tutvuda
ka vastava valdkonna töödega ja tööandjatega.
Tööharjutusel läbib inimene kolm etappi. Esimeses neist tutvuvad osalejad
grupikaaslaste ja juhendajatega ning kohanevad
grupis tegutsemise põhimõtete, reeglite ja päevakavaga. Teises etapis
läbivad osalejad erinevaid
aktiivõppe tegevusi, mis
aitavad kujundada inimese enesehinnangut, hoiakuid ja mõtteviise. Selle
taustal suureneb inimese
tegevusvalmidus, et minna tööharjutuse lõppedes
kas õppima, koolitusele,

tööpraktikale või tööle.
Lõpuks tutvutakse juba
tööde, töökeskkondade
ja ametitega ning konkreetse inimese oskustele,
võimetele ja võimalustele
vastavate töökohtadega
maakonnas. Tööharjutuse
lõpuks on inimesel just temale sobiv edasine suund
tegutsemiseks ja tööturule
jõudmiseks silme ees.
Lisainfot saab tööharjutuse kohta töötukassa kodulehelt ning konsultantidelt töötukassa büroodes.
ANU HARJO
Eesti Töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste
osakond

Pilistvere hooldekodus.

FOTO: Erakogust

Sotsiaalminister käis külas
Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva külastas 14. detsembril Pilistvere hooldekodu. Kodust maja tutvustas hooldekodu juhataja Elle Leis. Visiidiga ühines Suure-Jaani
sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja, kellega arutleti
sotsiaalteenuste korralduse ning muudatuste üle. Jagati
ka infot erinevate toetusvõimaluste kohta. Pilistvere
Hooldekodu osutus musternäiteks, kuidas kogukond
ja hooldekodu on kokku kasvanud, kus ka kogukonna
kõige nooremad saavad kadestamisväärse kogemuse
heaks inimeseks kasvamisel. Nii lasteaia kui kooli lapsi
kutsutakse külla tutvuma eakate eluga ja tegemistega
hooldekodus. Lapsed toovad hooldekodu elanikele
rõõmu ja pakuvad seltsi!
Visiidi päeva lõpus külastas Kaia Iva Suure-Jaani
noortekeskust, mille 5. sünnipäevaks planeeritud külastus tuli kahjuks edasi lükata. Suure-Jaani spordi- ja
noorsootööspetsialist Mati Adamson, noortekeskuse
juhataja Marlen Silm ja Kaisa Olesk rääkisid ministrile
oma tegemistest ja plaanidest.
Aitäh, Elle Leis, Eveli Lilleoja, Mati Adamson, Marlen
Silm ja Kaisa Olesk, meeldiva vastuvõtu ning ministri
päeva sisukaks muutmise eest!
ANGELA LÕHMUS
ministri nõunik

Uuest aastast on pensionite, toetuste ja
hüvitiste ühe kojukande hind 7,70 eurot
Uuest aastast tõuseb pensionite, toetuste ja hüvitiste
kojukande hind seniselt 6,60 eurolt 7,70 euroni. Pensionite, toetuste ja hüvitiste kojutoomise kuupäev jääb
samaks, väljamaksmise periood on 5.–12. kuupäevani.
Muudatus puudutab umbes 5000 sotsiaalkindlustusameti klienti, kes maksavad täna ise selle eest, et
Omniva kirjakandja neile pensioni, toetuse või hüvitise
koju tooks.
Liikumistakistusega inimestele või neile, kes elavad
hajaasustusalal ja kellele pangateenus on raskesti kättesaadav, viiakse pensionid, toetused ja hüvitised koju
tasuta ka uuel aastal. Taotluse vorm on kättesaadav
ameti koduleheküljel.
Hinnatõus puudutab ka umbes 600 Töötukassa klienti, kellele Omniva kirjakandja täna töövõimetoetuse
koju viib. Juhul, kui inimene ei soovi uue hinnaga kojukandega töövõimetoetust, tuleb esimesel võimalusel
esitada töötukassale töövõimetoetuse makseviisi muutmise taotlus (taotluse vorm on kättesaadav töötukassa
kodulehel). Selleks tuleb saata kas posti teel taotlus
töötukassale, minna endale sobivasse osakonda, et
seal taotlus esitada, või saata digitaalselt allkirjastatud
taotlus e-posti teel.
Pensionite, toetuste ja hüvitiste kojukande teenust
osutab Sotsiaalkindlustusametile ja Töötukassale
Omniva. Teenuse senine hind 6,60 on kehtinud kaks
aastat. Hinnatõusu põhjuseks on sularahakäitlemise
kallinemine ning miinimumpalga tõus, mis mõjutab
kojukandega seotud püsikulusid.
Küsimuste korral saab helistada Sotsiaalkindlustusameti infotelefonile 612 1360 või Töötukassa infotelefonile 15501.
KAILI UUSMAA
Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht

Põhja-Sakala vallavalitsus ootab inimesi,
kes oleks valmis olema tugiisikuks lastele.
Tugiisikut vajatakse Olustvere lasteaeda ja Lahmuse kooli.
Olustvere lasteaias oleks tööaeg hommikupoolsel ajal, toetamaks last õppetöös; Lahmuse koolis oleks tööaeg õhtusel
ajal.
Täpsem info lastekaitsespetsialistilt Aave Toomsalult, telefon
437 1145, e-post aave.toomsalu@pohja-sakala.ee.
Ootame teid!

Sotsiaalosakond soovib kõikidele
head uut aastat!
Rohkem märkamist, hoolimist ja armastust uuel aastal!
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Mõtteid elust Pilistvere hooldekodus
Ajal, kui meedias kütavad kirgi hooldekodudega
seotud koledad lood, on
rõõm siin lehes jagada väga
eaka hoolealuse vastupidiseid tähelepanekuid Pilistverest. Evald Põdra, kellel
peagi täitub 91. eluaasta,
kirjutas Kõo Vallalehele
oma muhedaid koduloolisi
ja päevakajalisi lugusid
pea kümne aasta jooksul.
Esimesed lood said minu
ärgitusel kirja, kui käsil oli
80. eluaasta, mis näitab, et
kunagi pole hilja alustada.
Viimasel aastal on Evaldi
nägemine halvenenud, mistõttu alljärgnev sai paberile
peaaegu käsikaudu (read
sellest hoolimata sirged,
taandread ja kirjavahemärgid paigas!), kuid tahtmine suurest elumuutusest
muljeid jagada kibeles temast välja. Siinjuures ei saa
mainimata jätta, et Evaldi
koolitee piirdus 7 klassiga ja
tema töömeheaastad möödusid traktoristina.
Huviliste jaoks on internetis Evald Põdra varasemad kirjutised leitavad
Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi Digar vahendusel https://dea.digar.ee
(otsingusse trükkida Kõo
Vallaleht ja Evald Põdra).
ILLE RIISK

Elan juba kolmandat
kuud Pilistvere hooldekodus ja paljud on selle aja
jooksul minult küsinud,
kuidas sealne elu mulle
meeldib? Alati olen ma
tõstnud pöidla püsti ja vastanud: „ Elu on siin kui
Eedeni aias!“
Paljud nooremad inimesed seda muidugi ei tea,
mida see tähendab. Endise
Eesti Vabariigi ajal, kui
mina käisin veel algklassides ja usuõpetus oli koolides kohustuslik õppeaine,
õpetati meile, et jumal lõi
kuue päevaga maailma.
Esimese inimese tegi ta mullast, puhus temasse elavat
õhku ja pani talle nimeks
Aadam. Kui Aadam magas,
võttis jumal ühe tema küljeluu, tegi sellest talle naise
ning pani naisele nimeks
Eeva. Ja nad elasid Eedeni
aias ehk paradiisiaias muretut ja õnnelikku elu, aga seal
aias kasvas üks puu, mille
vilju nad ei tohtinud süüa.
Madu aga pettis Eeva ära
ja Eeva sõi selle puu vilju,
andis Aadamale ja ka tema
sõi. Kui jumal sai teada, et
nad olid selle keelatud puu
vilju söönud, sai ta hirmus
vihaseks ning ajas Aadama
ja Eeva sealt paradiisiaiast
välja. Sellest ajast alates peavad kõik inimesed palehigis
oma leiba teenima.
Oli selle paradiisiga kuidas oli, meil siin hooldekodus ei kasva sellist puud,
mille vilju meie ei tohi süüa,
vaid võime vabalt süüa
kõiki toite, mida lahked
kokatädid meile valmista-

vad ja lauale ning tubadesse
kannavad. Samuti ei aeta
siit kedagi välja, kui just ise
selleks põhjust ei anna. Kui
Aadam ja Eeva oleksid oma
Eedeni ehk paradiisiaiaga
siin kusagil meie hooldekodu läheduses, siis tunneksid
nad kindlasti kadedust meie
elu üle siin hooldekodus.
Kui sul on kõht täis, tuba
soe, korralikult saad saunas
või duši all käia, puhtad
riided on sul seljas, ümberringi on sul naeratavad
ja lahkete nägudega teenindajad, no mida sa hing
veel soovid? Paremat elu ei
oskagi enam ette kujutada.
Nende, meid teenindavate
tädide ja onude kohta võib
avaldada ainul kiidusõnu.
Loodan, et nad ei pane pahaks, kui ma neid tädideks
ja onudeks kutsun, aga nad
ongi ju meie jaoks ühed
head ja hoolitsevad tädid ja
onud. Meie, vanurid, oleme
kui väikesed lapsed, kes
igal sammul vajame, kes
rohkem, kes vähem, nende
abi ja toetust. Seda toetust
ja hoolitust meile siin jagub.
Siin töötab juhatajana
nooruslik ja energiline Elle
Leis, kes on ka ise kõikjal
käsipidi küljes, kus toetust
või abikätt vaja. Siin on
tööl minu ammused tuttavad Maire Treufeldt, Aime
Moesaar, Endel Miller, Ants
Evert. Nad on enamikus
juba pensionieas, aga siiski
jätkub neil jõudu ja energiat
vanurite abistamises kaasa
lüüa. Siin töötab perenaisena väsimatu Lily Tunder,
kes hoolitseb ka selle eest,
et kurjad haigused ja tõved
meid ei kummitaks, ja jõuab
otse imetlusväärse energiaga oma rohupudelite ja
vererõhumõõdikuga iga
abivajajani, olgu öösel või
päeval. Siin töötab lahke
saunatädi Kaili Raabe, kes
hoolitseb selle eest, et me
oleksime õigel ajal puhtaks
pestud ja puhtad pesud
oleksid meil kõigil seljas.
Lahkeid kokatädisid ma
juba mainisin, Anne ja Saime Kesa, kes meile maitsvaid roogasid valmistavad.
Lahked hooldajatädid Kaja
Innos, Merle Kukk, Silvi
Merila, Angela Vatsa (teda
küll tädiks ei sobi nimetada, ta on nii tõsine ja kena
tütarlaps). Nad kõik on südamega oma töö juures ning
see kõik teeb meil südamed
soojaks ja meeled rõõmsaks.
Mitte ainult naeratusi, vaid
ka kallistusi suudavad nad
meile, vanuritele, ohtralt
jagada. Mida sa siis veel oskad tahta? Ega nende hooldajate elugi pole kerge, pole
ju kõik vanuridki kui vagad
lambukesed. Olen siin märganud ka paari vanurit, kes
kui lapseliku jonnakusega
tõrguvad hooldustädide
soove täitmast. Aga mida
neile teha? Ainult veenda
ja meelitada. Nii mõnegi
vanuri veenmine võib sarnaneda karule tantsu õpe-

tamisega, aga need on vast
siiski üksikjuhtumid.
Jah, olen paljusid kuulnud ütlevat – oma kodu
on ikka oma kodu. Tõsi ta
on. Tihti meie vanas eas
unustame ära, ehk õigem
oleks isegi öelda, et meile
ei mahu pähe see tõik, et
meie ei ela ju siin ilmas
igavesti. Olgu see kodu
nii armas kui tahes, kord
tuleb meil sealt lahkuda.
Parem, kui see lahkumine
ei toimuks mitte jalad ees,
sest kui paljud vanurid on
äkitselt kaotanud teadvuse
või kõnevõime ja on hiljem
leitud kas surnuna või raskes koomaseisundis.
Eks ka mina tundsin end
oma 90-aastases eas veel
kaunis reipa ja kõbusa vanataadina, aga äkki lõi siiski
välk sisse. Tundsin end
paaril päeval veidi tõbisena
ja kui keskööl tõusin voodis
istuli, et minna kempsu,
sain aru, et ma ei jõuagi püsti tõusta ja kõndida. Veeretasin siis end üle voodiserva
põrandale ja hakkasin roomama, käpuli ja kõhuli, et
jõuaks kolmandasse tuppa,
kus asus laual mobiiltelefon. Suure jõupingutusega
läks see mul viimaks korda.
Suutsin haarata telefoni ja
vajutada vastavale klahvile,
et saada tütrega ühendust.
Tütar reageeris kohe – selleks ajaks, kui ma temaga
jutule sain, teatas ta, et kiirabi on teel ja nemad tulevad
ka kohe. Mina suutsin vastata, et olen põrandal pikali
ja välisuks on lukustatud.
Kiirabi jõudis enne kohale
ja nad pidid purustama ühe
akna, et sisse saada. Mind
tassiti kanderaamil kiirabiautosse ja sõidutati Viljandi
haiglasse. Haiglas suudeti
mind uuesti jalule panna ja
pärast seda olen end tundnud jällegi päris reipana ja
kõbusana. Aga siis küpses
minus otsus, et see suvi jääb
minul viimaseks suveks
enda kodus. Nüüd olen ma
elanud juba mitu kuud siin
Pilistvere hooldekodus ja
olen täiesti kindel, et tegin
õige otsuse.
Veel on üks asi, millest
ma pean kirjutama, mis
mulle nii rõõmu kui ka
muret valmistab. Olen viibinud pea kolm kuud siin
hooldekodus. Siin on 13
personalitöötajat ja umbes 30 vanurit. Selle aja
jooksul ma ei ole kohanud
ainsatki töötajat, vanuritest
rääkimata, kes oleks siin
suitsetanud. Muidugi, kui
keegi nuka taga kusagil on
mõne suitsu tõmmanud, ma
ei käi ju nuhkimas, aga olen
täiesti veendunud, et meil
on täielikult suitsuvaba
maja ja selle üle võib ainult
rõõmu tunda. Eks ka mina
olin päris palju aastaid selle
pahe küüsis, aga umbes
viimased 30 aastat olen ma
sellest suutnud loobuda.
Milleks ma sellest kõigest
kirjutan? Sellepärast, et kui

mina olin laps ja ka noormehe eas, siis naised reeglina
ei suitsetanud. Kui mõnel
juhtuski sigaret hambus
olema, siis suhtuti sellesse
küllaltki põlastavalt. Tänapäeval, aga kohtab paljusid
noori neide ja naisi, kellel
on hõõguv sigaret näpus.
See teeb meele kurvaks.
Ma ei ole mingi ekspert ega
arstiteadlane, aga tean vaid
üht – naise organism on
mehe omast nõrgem. Tavaliselt kergekäeliselt seda
alustatakse, kas kaaslaste
õhutusel või mingil muul
põhjusel, aga sellest pahest
vabaneda on üpris raske.
Suitsetamine ei ole nii, et
täna tõmban ja homme ei
tõmba, vaid 10–15 sigaretti
päevas on tavaline suitsetaja norm. See pikemaaegne
suitsetamine mõjub loote
arengule kahjustavalt. Sellepärast minu tungiv soov
on kõigile noortele neidudele ja naistele, kellel teist
on see halb harjumus külge
hakanud – kui te soovite
tulevikus saada emaks ning
tuua ilmale tugevaid ja terveid lapsi, loobuge suitsetamisest. Nagu ma mitmes
telesaates olen tähele pannud, sünnib meil niigi iga
neljas laps kas enneaegselt
või mingi puudega. Kardan, et seal mängib oma
osa ka liigne suitsetamine.
Jah, meie elutempo on liiga
kiire ja stressirohke, aga
suitsetamine ei leevenda
seda stressi, vaid pigem
süvendab.
Mida öelda lõppkokkuvõtteks? Soovitus kõigile minuvanustele (minust
vanemaid eakaid on väga
vähe järele jäänud) ja ka
noorematele üksi elavatele
vanuritele: ärge olge liiga
enesekindlad, et minuga
ei juhtu midagi. See enesekindlus võib olla vahel
küllaltki petlik. Nagu ütles
meie legendaarne näitleja
Kaljo Kiisk Kristjan Liblena
ﬁlmis „Kevade“: „See, kes
meile kord järele tuleb, ei
küsi, kas sa tahad minna
või mitte. Tema paneb sulle
vaikselt käe õlale ja ütleb, et
lähme, sest see aeg, mis sulle siin maa peal elamiseks
on antud, on otsas!“
Seniks aga soovitus –
ärgem laskem päid norgu,
vaid tundkem elust rõõmu
seniks, kuniks seda elu meile kellelegi on antud.
Nende mõtetega lubage
mul lõpetada.

Pilistvere 20. jõuluturniir
males

FOTO: Erakogust

2. detsembril toimus Pilistvere rahvamajas 20. jõuluturniir. Turniiri võitis rahvusvaheline suurmeister
Aleksandr Volodin 6,5 punktiga 8st, järgnesid meistrikandidaat Robert Dubrovin ja meistrikandidaat
Margus Sööt – mõlemad samuti 6,5 punktiga. Kokku
osales 65 maletajat.
Välja selgitati ka parim noor, kelleks oli Georg
Aleksander Pedoson. Parimaks veteraniks oli Rein
Ruus, parimaks naiseks Grete Olde ja parimaks
kohalikuks Üllar-Peep Tamm Koksvere külast.
Jõuluturniiri korraldajad tänavad toetuse eest
Põhja-Sakala vallavalitsust.
REIN VAHTRA
turniiri korraldaja

Spordivõistlused
4. jaanuaril kell 19.30 reedel loositud paarid; 5. jaanuaril kell 11 singlid meestele ja kell 14 naistele vabariiklikul Suure-Jaani CUP-il nooleviskes Vanaõue
Puhkekeskuses.
4. jaanuaril kell 20 Eesti meistrivõistlustel saalijalgpallis II liigas kohtuvad
Põhja-Sakala–FC Äksi Wolves Võhma kooli võimlas.
5. jaanuaril kell 16 Viljandimaa meistrivõistlustel korvpallis kohtuvad PõhjaSakala ja Mulgi vald Kesklinna kooli saalis.
8. jaanuaril kell 15 Suure-Jaani valla põhikooliealiste noorte lahtised meistrivõistlused kiirmales Suure-Jaani koolis.
10. jaanuaril kell 18.30 Võrkpalli sarivõistlus meestele Sürgavere spordihoones.
12. jaanuaril kell 10 XIII Suure-Jaani CUP 2019 saalijalgpallis 2009. a sündinud poistele Suure-Jaani kooli võimlas.
13. jaanuaril kell 10 XIII Suure-Jaani CUP 2019 saalijalgpallis 2009. a sündinud tüdrukutele Suure-Jaani kooli võimlas.
17. jaanuaril kell 18.30 Võrkpalli sarivõistlus naistele Sürgavere spordihoones.
18. jaanuaril kell 20 Eesti meistrivõistlustel saalijalgpallis II liigas kohtuvad
Põhja-Sakala ja JK Sillamäe Kalev Alexela Võhma kooli võimlas.
18. jaanuaril kell 19 Eesti meistrivõistlustel seenioride 55+ korvpallis kohtuvad Põhja-Sakala ja E-Tehno Sürgavere spordihoones.
19. jaanuaril kell 11 Viljandimaa meistrivõistlustel korvpallis kohtuvad KK
Põltsamaa ja Põhja-Sakala Kesklinna kooli saalis.
19. jaanuaril kell 10 XIII Suure-Jaani CUP 2019 saalijalgpallis 2007. a sündinud poistele Suure-Jaani kooli võimlas.
20. jaanuaril kell 10 XIII Suure-Jaani CUP 2019 saalijalgpallis naistele SuureJaani kooli võimlas.
22. jaanuaril kell 15 Suure-Jaani valla põhikooliealiste noorte lahtised meistrivõistlused kiirmales Suure-Jaani koolis.
24. jaanuaril kell 18 Võrkpalli sarivõistlus meestele Sürgavere spordihoones.
26. jaanuaril kell 10 Viljandimaa meistrivõistlused saalijalgpallis Viljandi
spordihoones.
Täpsem info: noortekas.suure-jaani.ee

Tegevussari „VANAST UUS“
19. jaanuaril kell 14
Kõpu külastuskeskuses

FOTO: Silvi Annus

EVALD PÕDRA
üks elurõõmus vanataat
Pilistvere hooldekodust

Esimesel koosviibimisel
anname uue elu
konservipurgile!
Materjal olemas kohapeal.
Osalustasu 3 eurot.

Info ja registreerimine: 5342 2864 (Margit)
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26. jaanuaril kell 14

KLUBI MEELESPEA PIDU.
Tantsuks mängib ansambel A.G.E.
Tule ise ja võta sõber ka kaasa!
Lauake kata end!
Osalustasu 3 eurot.

6. veebruaril kell 19

ÜLE VALLA MÄLUMÄNGU
III VOOR.
Info telefonil 5665 8453.

2018. aasta Eesti Tantsuspordiliidu korraldatud karikaetappide sari võeti kokku viimasel karikaetapil Tartus. Vallas elav seenior 3 võistlusklassis osalev tantsupaar Jüri
Turjakas ja Maret Lina tõid viimaselt etapilt koju pronksmedali standardtantsudes
ja kuldmedali ladina-ameerika tantsudes.
Kogu võistlussarja võitjaks osutusid nad
mõlemas tantsuliigis – seega kuldsed karikad!
FOTO: Erakogust

1. detsembril toimunud Pilistvere kihelkonnapäev „Lihtsalt…“ oli järjekorras juba 31.
Kõik need aastad on see pidu olnud rahvarohke, hõlmates endas kauneid etteasteid
kohalikelt tantsijatelt, lauljatelt ja pillimängijatelt ning kitsaks jäävat tantsupõrandat,
ansamblimuusika taustaks. Hea meel oli näha nii paljusid meie kihelkonna tantsijaid,
kes pillimeeste saatel üheskoos Ants Kirikali ja Heli Tammai loodud Pilistvere valssi
keerutasid.
FOTO: Imre Annus

EELK Kõpu Peetri kogudus
Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda
tehke Issanda Jeesuse nimel, Tema läbi Jumalat Isa
tänades! Kl 3:17

P, 13. jaanuaril kell 11 Armulauaga
jumalateenistus.
T, 15. jaanuaril kell 12 Külatund Puiatu
raamatukogus.
P, 27. jaanuaril kell 11 Armulauaga
jumalateenistus.
Koguduse õpetaja Hedi Vilumaa: 5348 5573,
hedi.vilumaa@eelk.ee.
Kiriklike talituste, hingehoiu ja info osas võtke palun ühendust
Koguduse juhatuse esimees on Taivo Lehesmets.
Veebiinfo: www.facebook.com/kopupeetri
EELK Kõpu Peetri kogudus, Pärnu mnt 1, Kõpu, Põhja-Sakala
vald, 71201 Viljandimaa

Tänu

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

Suur aitäh, Koksvere Maanaiste Seltsi
lahked perenaised Tiina, Lilia, Malle
ja Elvi, toasooja pakkumise ja maitsvate
roogade valmistamise eest Põhja-Sakala
valla MTÜde ümarlauale Koksvere
seltsimajas.

Kultuurispetsialist

VÕHMA VABA AJA KESKUSES

16. jaanuaril kell 16
SALONGIŌHTU
Alustame uut aastat laulu ja tantsuga.
Veedame koos mōnusa pärastlōuna kohvilauas.
Pääse 2 eurot.

SOOMAA RAHVUSPARGI TURISMIPIIRKONNA
SÄÄSTVA ARENGUSTRATEEGIA ARUTELUD
2019. aasta lõpuks plaanime Soomaa rahvuspargile taotleda EUROPARCi
kvaliteetmärgist. Taotluse esitamiseks oleme Rohelise Jõemaa Koostöökogu,
MTÜ Soomaa Turismi, Tipu Looduskooli ja Keskkonnaameti koostöös alustanud
Soomaa rahvuspargi turismipiirkonna säästva arengustrateegia koostamist.
Kutsume teid 2019. aastal järgnevatele arenguaruteludele:
15. jaan kl 14 Kõpu mõisas
Teema:

EELK Suure-Jaani Johannese kogudus
P, 13. jaanuaril kell 14 Armulauaga jumalateenistus.
P, 27. jaanuaril kell 14 Armulauaga jumalateenistus.
Jumalateenistused toimuvad 2. ja 4. pühapäeval
ning kirikupühadel.

Sihtkoha olukord (ressursside tabeli ülevaatamine ja
ressursside hindamine, SWOT analüüsi täiendamine),
külastaja profiil

(kell 18 toimub Kõpu külastuskeskuses loodusõhtu Soomaa rabadest, lektor on
bioloog ja looduskaitsja Eerik Leibak)
19. veebr kl 14 Suure-Jaanis
Teema:

Tuleviku nägemus (visioon, arengusihid ja -eesmärgid)

19. märts kl 14 Toris
Teema:

Strateegia tegevuskava

Olete oodatud kaasa mõtlema, teie panus on oluline!
Info ja registreerimine: Dagmar Hoder, dagmar@tipulooduskool.ee, 53536961

Kiriklike talituste, hingehoiu ja info osas võtke palun ühendust
koguduse hooldajaõpetajaga: Hedi Vilumaa, tel 5348 5573,
hedi.vilumaa@eelk.ee.
J. Köleri 1, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71503 Viljandimaa
suure-jaani@eelk.ee; Facebook: EELK-Suure-Jaani-kogudus

EELK Pilistvere Andrease kogudus
Igal pühapäeval jumalateenistus kell 13.
Kuu esimesel pühapäeval kaetud armulaud.
Jätkub leerikool. Veel on võimalik liituda.
Info koguduse vaimulikult. Kontakt 553 2789
Hermann Kalmus.
EELK Pilistvere kogudus tänab kõiki toetajaid ja annetajaid.
Liikmemaksu saab tasuda või annetust teha EELK Pilistvere
Andrease koguduse kontole Swedbank
EE69 2200 0011 2022 4888 või koguduse kantseleis sularahas.
Pilistvere küla, Põhja-Sakala vald, 70502 Viljandimaa

EESTI OMA HALUMASIN

FORSTMAN
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Õnnitleme
lapse sünni
puhul!
Tuuli Rajamäel ja Margus Taalil Sürgavere külast
sündis tütar LINDE Taal
Rael ja Mait Jüriadol Nuutre külast sündis tütar
IDA
Kaisa Mätasel Kõpu alevikust sündis poeg
SEBASTIAN
Eili ja Meelis Issakil Metskülast sündis tütar ELLI

Kallis Anne!

Soovime Sulle sünnipäeval ilusat
päikeselist päeva,

mis oleks täis meeldivaid tegemisi ja
erinevaid kordaminekuid!
Endised kolleegid Võhma lasteaiast Mänguveski

Vastavalt Põhja-Sakala valla aleviku-, küla- ja
linnavanema statuudile ootab Sürgavere küla
KÕIKI, kes elavad või omavad kinnisvara
Sürgaveres ja kellel on eluaastaid 16 või
rohkem,

KÜLAVANEMA
VALIMISTELE!
Valimised toimuvad
10. jaanuaril 2019 kell 19
Sürgavere koolimaja saalis.

LEIDA LEPPIK
IRENE VEERSALU
LEIDA OTS
ASTA IDAVAIN
ÕILME KASK
MEETA OLEV
ARVED-LEOPOLD LINDSTRÖM
ELVI VÕSA
PAUL UUDELT
KALJO PÕDER
VALLI-TIINA VINGISSAR
MEINHARD KIRM
LEILI TOOMEOKS
VILONELLA REIVO
TAIDO TEDER
AINO PUU
ELMA RAID
SAIMA SIIM
ASTA SARAPUU
HARRY VESKIOJA
LEHTI LEHTLA
ILMI-VALFRIEDE ALLES
TAISIA AKULINA
SULEV TROSSMANN
ALEKSANDER KOORT
HELMI SEPP
HILDA-ALIIS HÄRM
LEIDA KALLAS
NATALIE SALUSTE
MAI RENNIT
MILVI KORV
ANTS SALUSTE
MARET KUPP
AINO-RENATA HIIR
ANTS KULDKEPP

01.01.1923
09.01.1924
15.01.1925
01.01.1926
03.01.1928
06.01.1928
16.01.1928
19.01.1928
23.01.1928
05.01.1931
13.01.1931
15.01.1931
09.01.1932
16.01.1932
16.01.1932
29.01.1932
09.01.1933
15.01.1933
22.01.1933
01.01.1934
10.01.1934
11.01.1934
21.01.1934
25.01.1934
28.01.1934
06.01.1935
19.01.1935
02.01.1936
07.01.1936
13.01.1936
21.01.1936
01.01.1937
07.01.1937
09.01.1937
13.01.1937

96
95
94
93
91
91
91
91
91
88
88
88
87
87
87
87
86
86
86
85
85
85
85
85
85
84
84
83
83
83
83
82
82
82
82

JUULIA KALVIK
ELJU SUSI
VELLO LEHTLA
HELVI REIMAN
HELJU TÕNUVERE
AILI JAAKSON
REINO JENTS
TIIT TOOBAL
HELGI PIND
EDA LUIK
ANTS SAAREMETS
NIINA RASS
CHRISTINE ELISABETH KLARA
FISCHER
LEILI LUTS
ROLAND REIMAN
URVE TIITSU
MARE TEOR
HELMI ROOSI
MAIE KÄSPER
VIKTOR ADAMSON
ANNE TOPOR
MATI REBANE
EINAR JÕESALU
JOHANNES MARAND
HEINO JAANSON
ELLI TERASMAA
LAINE LINDLA
MARE LEMMING
KAJA PUSS
MARJU KUNINGAS
RAIVO LEPIK
MARJE TOOMSALU
MERIKE HENDRIKSON
MARET AABOJA

23.01.1937
29.01.1937
05.01.1938
05.01.1938
12.01.1938
21.01.1938
27.01.1938
01.01.1939
04.01.1939
13.01.1939
17.01.1939
25.01.1939

82
82
81
81
81
81
81
80
80
80
80
80

31.01.1939
31.01.1939
05.01.1944
14.01.1944
24.01.1944
25.01.1944
26.01.1944
01.01.1949
09.01.1949
10.01.1949
15.01.1949
18.01.1949
26.01.1949
29.01.1949
04.01.1954
14.01.1954
14.01.1954
18.01.1954
21.01.1954
22.01.1954
23.01.1954
28.01.1954

80
80
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65

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

Mälestame
LAINE TIMPS

26.06.1944 – 01.12.2018

REIN RAUDSEPP

24.07.1936 – 02.12.2018

ENDEL PEDANIK

07.03.1928 – 03.12.2018

RANET SOOTLA

12.06.1976 – 04.12.2018

TIIT RÖAND

06.09.1930 – 09.12.2018

ASTA VÄLIS

21.10.1930 – 11.12.2018

LEIDA HINDRIKS

03.01.1934 – 14.12.2018

KOIDU SAAR

ILMAR
HIMMELREICH

LEOLE
Jaanuar 2018, nr 1 (214)

TÄNUAVALDUSED

IIVI VARE

MATI NIINEMETS

15.05.1950 – 09.12.2018

ETTEREGISTREERIMINE telefonil 5323 2454

06.01.1935 – 20.12.2018
04.02.1934 – 22.12.2018

ESTER RULLINGO

27. veebruaril
alates 10st
VÕHMA
TEENUSKESKUSES

MAGDA KIRSIMÄE

26.09.1949 – 04.12.2018
30.09.1944 – 05.12.2018

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

Südamlik tänu Suure-Jaani kiirabibrigaadile ja
päästeametile. Olete tublid ja teete tänuväärset
tööd.
Abivajaja

05.12.1968 – 26.12.2018

Täname kiire tegutsemise ja abi eest päästeametit, kiirabi, aktsiaseltsi Suure-Jaani Haldus, Põhja-Sakala vallavalitsust, Tõnu Aavasalu
ja Kalevi Kauri.
Lõhavere tee 4 elanikud

SILVI RUUS

17.03.1936 – 27.12.2018

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

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

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

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

