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eebruar. Saja-aastane Eesti Vabariik peab
varsti järgmist sünnipäeva. Juubeliaastat
on tähistatud sadade kui mitte tuhandete ettevõtmistega kogu riigis. Ka meie valda on jõudnud nii
üle-eestilisi sündmusi kui korraldatud siin oma
inimeste poolt erinevaid ettevõtmisi.
Peagi on jälle aeg, kus on võimalik teha valik,
kuidas edasi, kuidas 101-aastast riiki edasi tüürida.
On n-ö vanu tegijaid ja täiesti uusi jõude, kes loodavad tulevikus meie elu korraldamisel oluliselt kaasa
rääkida. Kellele panustada? On ütlemine, et kes
vana asja meelde tuletab… Aga ometi on nüüd aeg
meelde tuletada, kes millega on hakkama saanud –
mida lubanud ja mida teinud. Tänaseid lubadusi on
tihti päris keeruline hinnata ja omavahel võrrelda,
sest liiga tihti lubatakse n-ö kõigile midagi – aga
kelle ja mille arvelt, sellest tihtipeale vaikitakse.
Ometi on vaja mingi valik teha, sest ainus, milles
võib kindel olla, on see, et need, kes jätavad ise valimata, lasevad enda eest teistel valiku teha. Isegi
siis, kui te kuulute nende hulka, kes ütlevad, et ei
olegi jõude, kelle poolt hääletada ja kelle hulgast
valida, on parim võimalus ikkagi ise otsus teha,
kes on siis nendest teie arvates halbadest valikutest
kõige vähem halb. Loodan siiski, et enamuse jaoks
on olemas neile sobivad valikud, keda nad tahaksid
edaspidi meie rohkem kui saja-aastast riiki juhtima.
Veebruaris algab sea-aasta. Hiina horoskoop ütleb,
et seekord kollase maa-sea
aasta.
Ilusat talvejätku, häid mõtteid ja head sea-aastat!
LEILI KUUSK
avalike suhete spetsialist

Artikleid ja kuulutusi ajalehte Leole ootame
aadressil leole@pohja-sakala.ee
Viljandimaa kultuuritöötajate esindus käis 23.
jaanuaril Saaremaal Tornimäe rahvamajas Eesti
Rahvamajade Ühingu Rahvamajade tunnustussündmusel KAHEKSAKAND
2018. Viljandimaa sai ohtralt tunnustusi! Õnnitleme
kõiki ja rõõmustame koos
tunnustatutega!
Põhja-Sakala vallast
pälvis AASTA TEGIJA
laureaadi nimetuse Sirje
Fedjuk, Võhma Vaba Aja
Keskuse juhataja – mitmekülgse kultuurilise tegevuse eest Viljandimaal,
korraldades lisaks igapäeFOTO: Erakogust
vatööle Võhmas eakate
klubi Ajaratas tegevust Viljandis. Sirje oli 2018. aasta
suvel üle 20-aastase traditsiooniga nelja maakonna
(Valgamaa. Võrumaa, Põlvamaa ja Viljandimaa) ühise
Lõuna-Eesti memme-taadi suvepeo „On kallis mulle
kodupaik“ korraldusmeeskonna juht (projektijuht).

FOTOD: Leili Kuusk

Õigeusu kirik sai kullatud risti
Suure-Jaanis taastatava Peetruse Pauluse
apostlik-õigeusu kiriku
juurde oli 10. jaanuaril kogunenud üle 50
inimese, et osa saada
ajaloolisest sündmusest: kiriku torni tippu
tõsteti taastatud ja kullatud rist.
Enne, kui rist kraana
konksu külge kinnitati, õnnistas seda Eesti Apostlik-Õigeusu

Kiriku ülempreester
isa Andreas.
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ehitusasjade eest vastutav arhon
Viljo Vetik ütles, et nelitisetorni katuse tööd
jõuavad peagi lõpule
ning järgmisena soovitakse taastada kellatorni ja sammaskoja torni
katus. Projekt selleks
on olemas, oodatakse

rahastamisotsust. Veel
rääkis Viljo Vetik, et
torni taastamine on
kulgenud väga edukalt
ning selle ehitusprojekti eest sai arhitekt
Jaan Jõgi muinsuskaitseametilt tunnustuse.
Katusel toimetavad
plekksepadki on väärikad: plekksepp Sergei
Siimann pälvis 2017.
aastal muinsuskaitsja-

telt hea restauraatori
auhinna.
Suure-Jaani Peetruse
Pauluse õigeusu kirik on aastakümneid
olnud koguduseta.
Isa Andrease sõnutsi
peaks selleks, et kogudust saaks taastada,
allkirjaga oma tahet
avaldama 12 õigeusklikku.
LEILI KUUSK

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik jätkab 2019. aastal Suure-Jaani Pühade
Apostlite Peetruse ja Pauluse pühakoja avarii-remonditöid.
Alustasime töödega eelmisel aastal, mil sai parandatud kiriku katus ning
kullatud kiriku katuserist. Sellel aastal soovime jätkata kauni pühakoja taastamisega, et luua kõik tingimused selleks, et taastada kohalik kogudus ning samuti
jätkata heliloojatele Kappidele ja Mart Saarele pühendatud muusikafestivaliga.
Kõigiks nendeks töödeks peame üheskoos leidma rahalisi vahendeid. Selleks
kõigeks oleks meil vaja teie kaasabi ning seetõttu palume annetusi nende tööde
rahastamiseks.
Annetuse saab kanda arveldusarvele EE307700771003568933 LHV selgitusega „Suure-Jaani kiriku remont“. Kallid eraisikust annetajad, tulumaksu
tagasi saamiseks palun lisage selgitusse juurde ka oma isikukood ning märksõna „annetus“. 100 eurot ning enama summa annetajate nimed jäädvustatakse
hõbetatud plaadil, mis paigaldatakse kiriku seina.
Õnnistusega ja tänuga
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik
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Põhja-Sakala Vallavalitsuses
04.01.2019

Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada ehitusluba Vihi külas Veere kinnistule puurkaevu
rajamiseks ja kasutusluba Kõidama külas Tankla kinnistule
püstitatud puidutööstuse hoone kasutusele võtmiseks;
kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti
„Luige talu kanalisatsiooni ja imbväljaku rajamine” aruanne
koos täitmise eelarvega summas 4284 eurot;
pikendada 2018. a hajaasustuse programmist toetuse saaja
projekti „Kildu küla Liiduvere puurkaevu rajamine” tingimuste täitmise (ehitusloa väljastamine ja toetuslepingu sõlmimine)
tähtaega ühe kuu võrra;
jätkata isiku ööpäevaringset üldhooldusteenust ning maksta
valla eelarvest tema hoolduskulude puudujääv osa igakuuliselt
hoolekandeteenuse osutaja esitatud arve alusel tagasiulatuvalt
01.01.2019;
maksta valla eelarvest ööpäevaringsel üldhooldusteenusel
viibiva isiku hoolduskulude puudujääv osa igakuuliselt hoolekandeteenuse osutaja esitatud arve alusel;
saata Tartu Vangla kriminaalhooldusosakonnale vastus lepingu sõlmimiseks kindlatel tingimustel;
kinnitada täiendava sotsiaaltoetuse taotluse vorm.

09.01.2019

Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada ehitusload: (1) Koksvere külas Kontori kinnistul asuvate
elamu ja aida lammutamiseks ning korterelamu ja prügimaja
püstitamiseks; (2) Tällevere külas Rullilauda kinnistule teraviljamahutite püstitamiseks;
mitte pikendada Tääksi ja Sürgavere lasteaiarühmade kollektiivpuhkust 42 kalendripäevani ja lubada lasteaiad sulgeda 42
kalendripäevaks, et õpetajad saaksid puhata vastavalt seadusele 42 kalendripäeva;
kinnitada Põhja-Sakala valla huvihariduse ja huvitegevuse
tegevuste kava perioodiks 01.01.–31.12.2019;
hüvitada isikule 2018. aastal laste kooli ja koju sõidutamisega
tekkinud kulud summas 200 eurot;
arutada Sürgavere Õpetajate maja renoveerimise teemat
edaspidi;
väljastada liikumispuudega isiku parkimiskaart ühele isikule;
kehtestada määrus valimisjaoskondade moodustamiseks;
saata volikogule eelnõud: Põhja-Sakala valla hariduse arengukava; vastu võtmiseks Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks; I lugemiseks Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord.

16.01.2019

Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada kasutusluba Koksvere külas Siimani farmi, Andresjaagu,
Peedi, 38 Põltsamaa – Võhma tee, Pärna, Mangelu ja Araka
kinnistutele püstitatud vedelsõnniku survetrassi kasutusele
võtmiseks;
vallamaja remonditööde hinnapakkumistest tunnistada parimaks pakkumuseks Jarventa OÜ pakkumus ja sõlmida temaga
leping remonditööde teostamiseks;
anda välja vallavalitsuse tänukirjad naisansamblile Laulurõõm pikaaegse tegutsemise ja rahvakultuuri edendamise eest
vallas ning Eevi Taburile naisansambli Laulurõõm pikaaegse
juhendamise, särasilmselt tehtud töö ja rahvakultuuri edendamise eest vallas;
moodustada Põhja-Sakala Vallavalitsuse ajutised komisjonid:
(1) Põhja-Sakala valla kultuuripreemiate määramiseks koosseisus: vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Jüri
Hansen, vallavalitsuse kultuurispetsialist Evelyn Härm ja kolm
vallavalitsuse määratud esindajat: vallavalitsuse avalike suhete
spetsialist Leili Kuusk, Viljandimaa rahvakultuurispetsialist
Anneli Kundla ning Kõo raamatukogu juhataja Ille Riisk; (2)
Põhja-Sakala valla spordipreemiate määramiseks koosseisus:
vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Jüri
Hansen, vallavalitsuse spordi- ja noorsootööspetsialist Mati
Adamson ja kolm vallavalitsuse määratud esindajat: Sürgavere spordihoone juhataja Arne Miilen, Võhma sporditöö
koordinaator Virgo Õitspuu ning SK Sakala Biathlon MTÜ
esindaja Liis Kuresoo; (3) Põhja-Sakala valla sotsiaaltöö preemiate määramiseks koosseisus: vallavolikogu sotsiaalkomisjoni
esimees Anneli Siimussaar, vallavalitsuse sotsiaalosakonna
juhataja Eveli Lilleoja ja kolm vallavalitsuse määratud esindajat: vallavalitsuse sotsiaaltöötaja Maie Käba, vallavalitsuse
sotsiaalkomisjoni liige Tarmo Riisk ja Kõpu koguduse õpetaja
Hedi Vilumaa;
ühtlustada valla raamatukogutöötajate puhkuse pikkus ning
pikendada valla raamatukogutöötajate põhipuhkust 7 kalendripäeva võrra, s.o 35 kalendripäevani;
muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 16.10.2018 korralduse nr
709 „Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande
heakskiitmine“ punkti 3 uues sõnastuses;
muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 08.08.2018 korralduse nr
517 „Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande
heakskiitmine“ punkti 3 uues sõnastuses;
lükata riigihankel „Tarbeauto kasutusrent” (viitenumber
203825) tagasi Silberauto Eesti AS esitatud pakkumus, kuna
riigihankes ei ole tagatud piisav konkurents ning võimalus
kõiki pakkumusi nimetatud alusel tagasi lükata tuleneb hanke
alusdokumentidest;

esitada Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajale avaldused ühe
täisealise isiku üle eestkoste seadmiseks ja ühe täisealise isiku
üle eestkoste pikendamiseks;
korraldada hinnapäring sotsiaaltranspordi korraldaja leidmiseks Kõpus;
esitada Arnold Pastak Viljandimaa Vapimärgi kandidaadiks;
korraldada Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu
avalik väljapanek 17.–31.01.2019 valla kodulehel; eelnõu muudatusettepanekuid saab esitada avaliku väljapaneku jooksul
vallavalitsusele ning kohapeal avalikul arutelul; eelnõu avalik
arutelu kõigi huvitatud isikute kaasamiseks toimub 04.02.2019
kell 15 vallamaja II korruse saalis;
nimetada valla liikmeõigusi teostavaks isikuks sihtasutuse
Perekodu nõukogus vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
Eveli Lilleoja;
saata volikogule vastu võtmiseks otsuse eelnõu Lahmuse
Kooli pidamise ülevõtmiseks ja muudatusettepanekud 2019.
a eelarve eelnõule.

17.01.2019

Otsustati mitte algatada keskkonnamõju hindamist Serukülas Kullese lauda kinnistul vedelsõnnikumahuti ehitusloa
väljastamisel;
anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada ehitusload Serukülas Kullese lauda kinnistul asuva laut-küüni
lammutamiseks ja vedelsõnnikumahuti püstitamiseks.

23.01.2019

Otsustati algatada detailplaneering Vastemõisa külas Posti
kinnistul ja lähialal eesmärgiga kavandada kinnistule kauplusehoone ning määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks
ärimaa;
kiita Võhma lasteaiaõpetajate pöördumisele vastuskirja eelnõu heaks ja saata kiri välja;
määrata Põhja-Sakala valla 2018. aasta kultuuripreemiad;
jätkata isiku ööpäevaringset üldhooldusteenust ning maksta
valla eelarvest tema hoolduskulude puudujääv osa igakuuliselt
hoolekandeteenuse osutaja esitatud arve alusel tagasiulatuvalt
01.01.2019;
osutada koduteenust kahele isikule;
volitada sotsiaaltööspetsialisti esindama eestkostetavat igasugusel asjaajamisel ja kõikide õigustoimingute ning tehingute
tegemisel;
muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse 16.01.2019 korralduse nr
17 „Kultuuri-, spordi- ja sotsiaaltöö preemiate määramiseks
komisjonide moodustamine“ alapunktis 1.3 kinnitatud sotsiaaltöö preemiate määramiseks moodustatud komisjoni koosseisu:
vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees Anneli Siimussaar,
vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja ja kolm
vallavalitsuse määratud esindajat: vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liige Eve Soopa, vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni liige
Tarmo Riisk ja Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa;
kooskõlastada puurkaevu rajamise asukoht Kildu küla,
Liiduvere;
korraldada riigihange „Sõiduautode kasutusrent“ ja moodustada hankemenetluse toimingute läbiviimiseks komisjon:
komisjoni esimees – majandus- ja rahandusosakonna juhataja
Kalevi Kaur; komisjoni liikmed – ehitusspetsialist Avo Põder,
arendus- ja hankespetsialist Tiiu Umal;
kanda vallavalitsuse bilansist välja nõuded summas 4543,31
eurot vastavalt nimekirjale;
kinnitada vallavalitsuse 2018., 2019. ja 2020. konsolideeritud
aastaaruannete auditeerimise hinnapäringu tulemused.

29.01.2019

Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada ehitusluba Ilbaku külas Räpsiku kinnistul asuva üksikelamu
ümber ehitamiseks ja laiendamiseks üle 33% mahust ning
kasutusteatis Mäekülas Karumäe kinnistul ümber ehitatud
ja kuni 33% mahust laiendatud elamu kasutusele võtmiseks;
kooskõlastada Kõidama lasteaia sisehindamise aruanne
aastateks 2016–2018;
kinnitada Võhma lasteaia Mänguveski Veskisellide rühmas
alates 01.09.2019 laste arvu suuruseks 22 last;
alates 01.01.2019 on valla koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvaliﬁkatsiooninõuetele vastava täistööajaga töötava
õpetaja töötasumäär 1125 eurot kuus ning täistööajaga töötava
magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetaja
töötasumäär 1250 eurot kuus;
teha Suure-Jaani Tervisekoja piletihindade eelnõusse parandused, lõplik eelnõu esitada vallavalitsusele 8. veebruari
istungiks;
anda nõusolek avaliku ürituse teates esitatud tingimustel
Perepäeva uiskudel pidamisega;
jätkata isiku ööpäevaringset üldhooldusteenust ning maksta
valla eelarvest tema hoolduskulude puudujääv osa igakuuliselt
hoolekandeteenuse osutaja esitatud arve alusel tagasiulatuvalt
01.01.2019;
kinnitada valla kriisikomisjoni 2019. a tööplaan;
määrata Kootsi külas Lepakose-Jaani, Ülde külas Peetsmiku,
Paenasti külas Sutti, Serukülas Kangilaski-Aleksandri katastriüksuste jagamisel moodustatud uutele katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarbed.

Põhja-Sakala Vallavolikogus
24.01.2019

Otsustati lisada eelnõu nr 119 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+“ veebruarikuu istungi päevakorda, kuna eelnõu
esindajad ei osalenud istungil;
kinnitada hääletamiskomisjoni protokoll: vallavolikogu aseesimeheks valituks osutus Hermann Kalmus;
katkestada eelnõu nr 112 „Põhja-Sakala valla 2019. a eelarve“
II lugemine; muudatusettepanekud esitada hiljemalt 14.02.2019;
lubada vallavalitsusel võtta varalisi kohustusi seoses hankemenetluse korraldamisega valla 2018.–2020. majandusaasta aruannete auditeerija leidmiseks summas kuni 25 000 eurot;
lubada vallavalitsusel välja kuulutada riigihange „Kahe sõiduauto liisimine kasutusrendi korras” sõiduautode kasutusrendile
võtmiseks ning seoses sellega võtta eelarveaastateks 2019–2024
rahalisi kohustusi kuni 50 000 eurot;
taotleda Haridus- ja Teadusministeeriumilt Lahmuse Kooli
pidamise üleandmist Põhja-Sakala vallale alates 01.09.2019; volitada vallavanemat või tema asendajat sõlmima ministeeriumi
ja valla vahelist halduslepingut tingimusel, et Lahmuse Kooli
pidamine ja kooli kasutuses olev vara (sh kinnisvara ja vallasvara)
antakse vallale tasuta üle samaaegselt; vallavalitsusel moodustada
komisjon Lahmuse Kooli pidamise ülevõtmiseks;
nimetada valla territooriumil Riigikogu valimiste läbiviimiseks jaoskonnakomisjoni esimehed, liikmed ja asendusliikmed:
valimisjaoskond nr 1 – esimees Rein Vahtra; valimisjaoskond nr
2 – Kadi Soolo; valimisjaoskond nr 3 – Helle Saega; valimisjaoskond nr 4 – Aili Adamson; valimisjaoskond nr 5 – Eve Tomson;
valimisjaoskond nr 6 – Angela Härm;
mitte kasutada ostueesõigust Viljandi maakonnas Põhja-Sakala
vallas Arussaare külas asuva Lille kinnistu (registriosa 1556139,
katastritunnus 35701:002:1570) müümisel;
võeti teadmiseks info: (1) Võhma kogukonnamaja eelprojekt
(maksumus ca 800+km) on koostamisel, taotlusele tuleb lisada
turusituatsiooni uuring (ca 600+km) ja tasuvusanalüüs (viimane
koostatakse projekti käigus); (2) vallavalitsus on vastanud Võhma
lasteaia õpetajate pöördumisele ning samuti asunud seisukohale,
et ühe valdkonna töötajaid tuleb kohelda vallas võrdsetel alustel;
(3) kiita heaks vallavalitsuse korraldus Põhja-Sakala valla 2018.
aasta kultuuripreemiate suuruse määramise osas; (4) vallavalitsusel hüvitada Siim Avile 1050 eurot (1000 eurot esindustasu ja
50 eurot tasutud riigilõiv) valla esindamise eest kohtuasjas nr
2-17-16912; (5) volikogu komisjonidel koostada aasta tööplaan ja
anda sisendid volikogu tööplaani; vallavalitsusel kooskõlastada
tööplaan ka komisjonidega ja esitada tegevuskava (koos eelarve
eelnõuga).

PÕHJA-SAKALA
VALLAVALITSUS TEATAB
Tääksi küla Nõlvaku kinnistu (katastritunnus
54502:002:0530) detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub ajavahemikul 28.01.–28.02.2019.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, vallavalitsuse tööajal) ja Tääksi raamatukogus lahtioleku aegadel
ning valla veebilehel www.pohja-sakala.ee/detailplaneeringud.
Planeeringuala suurus on 4,9 ha. Üldplaneeringuga on
määratud maakasutuse juhtotstarveteks puhkeala ja elamuala. Planeeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringujärgse maakasutuse juhtotstarbe (puhkeala) muutmiseks
kogu planeeringuala ulatuses elamumaaks. Detailplaneeringuga on kavandatud jagada Nõlvaku kinnistu viieks
elamumaa krundiks, määratud kruntide hoonestusala ja
ehitusõigus, tehnovõrkude ja -rajatiste ning juurdepääsuteede võimalikud asukohad. Kavandatavale tegevusele
on antud eelhinnang, millest järeldub, et tegevusega ei
kaasne olulist keskkonnamõju.
Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub
05.03.2019 kell 14 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani
linn, Lembitu pst 42, tuba 304).
Avaliku väljapaneku jooksul saab esitada planeeringu
kohta kirjalikke arvamusi Põhja-Sakala Vallavalitsusele
aadressil: Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42 ja e-postiga
aadressil: pohja-sakala@pohja-sakala.ee.
Info telefonil 435 5431.
Põhja-Sakala Vallavalitsuse 23.01.2019 korraldusega
nr 25 algatati Vastemõisa külas, Posti kinnistu (katastritunnus 75801:001:0565) detailplaneeringu koostamine
eesmärgiga kavandada maaüksusele kauplusehoone,
määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks ärimaa. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,0 ha.
Algatamise korraldusega saab tutvuda vallamajas aadressil Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald,
Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42 või valla veebilehel
www.pohja-sakala.ee/detailplaneeringud.
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Põhja-Sakala üldplaneering – mis see on,
kellele ja milleks?
Põhja-Sakala vallavolikogu algatas 27.09.2018 valla
üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise.
Üldplaneering on seaduse jõuga dokument, mis
kogu vallas paneb paika
põhilised tingimused, kuidas maad saab kasutada.
Maad on kasutatud erinevalt läbi aastatuhandete.
On oluline seda arengut
arvestada ja maade edasist
kasutamist suunata, et kujunev elukeskkond oleks
kasutajasõbralik, turvaline
ning kogukondlikke väärtusi edasikandev ning väärtustav. Üldplaneering loob
reeglite kogumi, mis vallal
aitab otsuseid teha. Selle
põhjal antakse välja projekteerimistingimusi ning ehituslubasid ja kehtestatakse
detailplaneeringuid.
Üldplaneeringuga määratakse maakasutuse juht-

otstarbed, mis tähendab,
et antud alale on võimalik
rajada vastava funktsiooniga hooneid. Samuti on
võimalik üldplaneeringuga
keelata teatud kohtades
mitmesuguseid tegevusi
– näiteks elamute vahetus
läheduses tootmishoonete
rajamist või mõnes teises
piirkonnas jällegi liiga tiheda elamuarenduse kavandamist. Üldplaneering
ei käsitle ruumi kinnistu täpsusega, vaid annab
piirkonna jaoks üldisemad
suunised.
Seni kehtinud valdade
üldplaneeringud jäävad
kehtima kuni uue üldplaneeringu kehtestamiseni.
Hetkel on Põhja-Sakala vallas neli kehtivat üldplaneeringut. Nüüd peale valdade
ühinemist on just õige aeg
hakata koostama uut ja
valdu ühendavat üldplaneeringut.

Üldplaneeringu koostamine ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine on pikaajaline ning
mitmeetapiline protsess.
Üldplaneering on kokkulepe, millesse kaasatakse avalikkus ning luuakse
kõigile võimalus arvamust
avaldada. Igal valla kodanikul ja piirkonnast huvitunul
on võimalik kogu protsessi
vältel esitada ettepanekuid
ja küsimusi, mis puudutavad maakasutust ja ehitust.
Vallavalitsus saab neid ettepanekuid arutada ja leida
võimalikud kompromissid
inimeste soovide ja avaliku
huvi vahel. Avalikke arutelusid korraldatakse mitmes
paigas, kui aeg on piisavalt
küps, et teemasid tutvustada. Üldplaneeringu koostamise protsess on kajastatud
kodulehel ja vallalehes, kus
teavitame kõikidest olulis-

test etappidest ja koostöövõimalustest.
Orienteeruva ajakava
järgi peaks Põhja-Sakala
valla uus üldplaneering
vallavolikogus vastu võtmiseks olema valmis kevadel
2021. Vastuvõtmise otsusele
järgneb avalik väljapanek
ja arutelu. Kehtestamise
tähtaeg on eeldatavalt 2021.
aasta sügisel. Loodame, et
koostöö sujub ja vallarahvas omalt poolt avaldab
valmisolekut planeeringu
tegemisel kaasa lööma.
Vallavalitsus on moodustanud üldplaneeringu
koostamiseks komisjoni.
Lisaks sellele kuulub koostajate meeskonda Kobras
AS poolt planeerijad Teele
Nigola ja Piia Kirsimäe ning
keskkonnamõju hindajatena
Urmas Uri ja Noeela Kulm.

ettepanekuid hariduse tulevikusuundadest meie vallas.
Arutluse all on erinevad
koolivõrgu ümberkorraldamise võimalused, Suure-Jaani huvikooli ja Võhma muusikakooli tulevik ning samuti
gümnaasiumi tulevik. Kõik
erinevad variandid on hetkel
jätkuvalt veel võimalikud.
Seega veelkord, kui on asjast huvitatud inimestel ettepanekuid koolivõrgu kohta,
gümnaasiumi tuleviku osas
ja lasteaedade olukorrast,
siis praegu on õige aeg neid
ettepanekuid esitada. Eriti
oluline on saada võimalikult mitmekülgne sisend

Suure-Jaani kooli ja tema
õppekohtade tulevikust,
samuti mõtted Suure-Jaani
gümnaasiumi tulevikuvõimalustest.
Praegune vallavolikogu
ning hariduse- ja kultuurikomisjon annavad endale
selgelt aru, et põhiraskus
on lahendada Suure-Jaani
kooli ja tema õppekohtadega seonduv ning siin on
struktuurimuudatused vajalikud. Samuti anda selge
sõnum gümnaasiumi tuleviku osas. Seepärast otsustati
koostada eraldi arengukava
haridusvaldkonnale, et need

Põhja-Sakala valla ettevõtlusauhindade määramise eesmärgiks on innustada inimesi ettevõtlusega tegelema
ning tuua esile vallas tegutsevaid ettevõtjaid, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud piirkonna arengut,
siinset elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud
tööhõivet ja valla tuntust.
Põhja-Sakala valla ettevõtlusauhinnad on:
• aasta ettevõtja auhind;
• aasta väikeettevõtja auhind.
Tunnustuse andmise taotluse võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud, Põhja-Sakala Vallavalitsuse
hallatavad asutused ning isikute ühendused. Taotlus
peab olema põhjendatud ja see esitatakse kirjalikult
vallavalitsusele 5. märtsiks.
Vastavalt „Põhja-Sakala valla tunnustamiste korrale”
antakse:
Aasta ettevõtja auhind ettevõtjale, kes on tegutsenud
vähemalt kaks aastat, eelnenud aastal enim mõjutanud kohalikku arengut, loonud töökohti ja olnud
eeskujuks ning kellel ei ole Maksu- ja Tolliameti
kodulehe andmetel maksuvõlgnevusi;

KOBRAS AS

Aasta väikeettevõtja auhind ettevõtjale, kelle ettevõttes on kuni 10 töötajat, kes on tegutsenud vähemalt kaks aastat, arenenud ja olnud eeskujuks ning
kellel ei ole Maksu- ja Tolliameti kodulehe andmetel
maksuvõlgnevusi.

küsimused põhjalikult läbi
vaielda.
Lisaks rõhutame, et nii
nagu kõikide arengudokumentide puhul on ka hariduse arengukaval plaanis
tavapärane avalikustamine
ja ettepanekute tegemise
aeg. Praegune töömaterjali
laialisaatmine hoolekogudele seda veel ei ole. Üldine
avalikustamine ning ettepanekute tegemise aeg seisab
veel ees.

Olge aktiivsed ja märgake tunnustamist väärivaid
ettevõtjaid.

Hariduse arengukavast
Pooliku töömaterjalina
koolide hoolekogudele tutvumiseks saadetud Põhja-Sakala valla hariduse
arengukava on tekitanud
elavat poleemikat ning ka
nördimust. Siinkohal mõned
selgitused valla hariduse
arengukava hetkeseisust ja
arutelude põhisuundadest.
Kõigepealt tuleb üheselt
tõdeda, et arengukava on
praegu veel väga poolik ja
laialisaadetud materjalides
on kirjas kogu arutelu ulatus, kuid konkreetseid suundi ei ole mingilgi tasandil
veel otsustatud. Praegu on
õige hetk teha igasuguseid

TUNNUSTAGEM ETTEVÕTJAID

HARIDUS- JA
KULTUURIKOMISJON

LEILI KUUSK
avalike suhete spetsialist

Otsime Kõpu piirkonda
ISIKLIKU TRANSPORDIGA
ÕPILASTRANSPORDI TEENUSEOSUTAJAT.
Huvilistel ja täpsema info saamiseks palume
helistada tel 5380 3282.
Kõpu piirkonnajuht

Muudatused korraldatud jäätmeveos
Jäätmehoolduseeskirja
muutmise tingis omavalitsuste ühinemine,
uus korraldatud jäätmeveo hange ja muutunud
jäätmeseadus, millega
oli vajalik eeskiri kooskõlla viia. Uues kehtestatud Põhja-Sakala valla
jäätmehoolduseeskirjas
on muudetud peamiselt
korraldatud jäätmevedu
puudutavaid regulatsioone. Alates 1. aprillist 2019
on korraldatud jäätmeveopiirkond kogu Põhja-Sakala vald, sh Kõpu
piirkond, kus varasemalt
polnud jäätmeseaduse
järgi nõutud korraldatud
jäätmevedu ning kehtis vabaturu põhimõte.
Aprillist on korraldatud
jäätmeveo ainuõigus ühel
jäätmevedajal. Jäätmeseaduse § 69 lg 1 kohaselt on
kõigil jäätmevaldajatel
elu- või tegevuskohajärgses prügiveo piirkonnas
korraldatud jäätmeveoga
liitumine kohustuslik, st

kõik Põhja-Sakala vallas
asuvad jäätmevaldajad
– eramajade omanikud,
korteriühistud, ettevõtjad, suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri omanikud
või valdajad – loetakse
jäätmeseaduse alusel
korraldatud jäätmeveoga liitunuks. Jäätmevaldaja loetakse igal juhul
jäätmeveoga liitunuks,
ükskõik, kas ta sõlmib
vedajaga jäätmekäitluslepingu või mitte. Kuid
lepingu sõlmimine annab
eeliseid: saab täpsustada
prügimahutite tühjendamise sagedust, konteinerite mahtusid, koguseid ja renditingimusi,
lisateenuseid ja muid
üksikasju. Lepingute sõlmimist korraldab vedaja
ja lisainformatsiooni selle
kohta anname jooksvalt.
Vastavalt kehtivale jäätmehoolduseeskirjale võib
erandjuhul jäätmevaldaja
taotleda korraldatud jäät-

meveoga mitteliitunuks
lugemist. Põhjendatud
taotlus tähtajaliseks ja
erandkorras korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks esitatakse vallavalitsusele.
Aprillis korraldatud
jäätmeveo rakendumisel
jõustub lisaks eelnimetatule uuendusena ka
vanapaberi ja biolagunevate jäätmete kogumine tiheasustusaladel.
Need uuendused tingisid riiklikult kehtestatud
sihtarvud, st kui suur osa
olmejäätmetest peab olema ringlusesse suunatud
ning selle korraldamise kohustus lasub just
kohalikul omavalitsuses. Uuringud näitavad,
et meie jäätmete hulgas
on väga palju paberit ja
biolagunevaid jäätmeid.
Praegusel hetkel puudutab uuendus vaid tiheasustusaladel asuvaid
korterelamuid, mille elanikud peavad oma prügi

senisest enam sorteerima.
Jäätmed tuleb koguda
eraldi konteineritesse,
mis tuleb kortermajal
endal hankida. Seda on
võimalik nii rentida jäätmevedaja käest kui ka
osta.
Asustusüksustes Suure-Jaani linn, Võhma linn,
Olustvere alevik, Kõpu
alevik elamumaa sihtotstarbelisel kinnistul peab
olema eraldi jäätmemahuti vanapaberi kogumiseks, kui kinnistul on
5 ja enam korterit ning
kaugküte või vedelkütust kasutav lokaalküte.
Vanapaberikonteinerisse
sobivad ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid, töövihikud,
paberist ja papist kaustikud, trükiga ja puhas
kirja- ning joonistuspaber, ümbrikud, kaanteta
raamatud, pappkastid ja
-karbid, paberkotid jms
puhtad paberpakendid.
Vähema kui 5 korteriga

elamutes, ahiküttega kortermajades ning eramajades tekkiv vanapaber ja
papp tuleb viia vastavalt
tähistatud vanapaberi
mahutisse või jäätmejaama.
Teine tähtis muudatus
puudutab kortermaju,
kus on 10 või enam korterit – tuleb hakata eraldi
koguma ka biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid. Asustusüksustes
Suure-Jaani linn, Võhma
linn, Olustvere alevik,
Kõpu alevik elamumaa
sihtotstarbelisel kinnistul, millel on vähemalt
10 korterit, peab olema
eraldi mahuti biolagunevate jäätmete kogumiseks ning mahutit peab
tühjendama vähemalt
üks kord nädalas. Sama
kehtib ka ühismahutit
kasutavate kinnistute
puhul. Ka kinnistul, mis
ei ole elamumaa sihtotstarbega, peab olema
biolagunevate köögi- ja

sööklajäätmete konteiner, kui jäätmeid tekib
nädalas enam kui 25 kg
või kui kinnistul tegutseb
vähemalt 25 istekohaga
toitlustusettevõte, lasteaed, kool või haigla, v.a
juhul, kui jäätmevaldaja
kasutab toidujääkide purustamisseadet ja saadav
suspensioon juhitakse
ühiskanalisatsiooni.
Biolagunevate jäätmete
konteinerisse tuleb panna
liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad, köögi- ja
puuviljade koorimisjäägid, leib, sai, poolfabrikaadid, pagaritooted ja
kondiitritooted, juustud,
või ja margariin ning
muud tahked toidujäätmed. Lisaks majapidamispaber, pabersalvrätid,
kohvipaks, paberfiltrid,
teepakid, toataimed ja
lõikelilled.
KÄRT LINDER

keskkonnaspetsialist
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Kuldar Kipper
Põhja-Sakala vallavolikogu liige
Leili Kuusk (L.K):
Kus on Teie juured?
Kuldar Kipper (K.K):
Juured on endises Kõo
vallas: olen sündinud
ja kasvanud Pilistvere
külas. Kui olin 16, kolis
pere Kangrussaare külla.
L.K: Koolitee?
K.K: Kooli läksin Kiriverre. Hiljem sattusin
Taevaskoja sanatoorsesse kooli ja seejärel Helmesse, kus lõpetasingi
põhikooli. Pärast seda
läksin õppima Olustverre, kus lõpetasin agronoom-talujuhina. Paraku
selgus, et mul on allergia
tolmude vastu ning sellega lõppes minu jaoks
õpitud elukutse. 1996.
aastal käisin praktikal
Saksamaal Lübecki lähedal. Kui Saksamaalt
tagasi tulin, läksin uuesti
Helmesse – Helme kutsekeskkooli ettevõtlust
õppima. Seal käisin ühe
aasta. Siis sattusin praktikale panka, kuhu jäingi.
Töötasin Hoiupangas ja
hilisemas Hansapangas
aastast 1997 kuni Võhma kontori sulgemiseni
aastal 2000. 1999. aastal läksin õppima Eesti
Maaülikooli – rahandust
ja raamatupidamist. Magistrikraadi sain 2005.
aastal majandusarvestuses ja ﬁnantsjuhtimises.
L.K: Kuhu töö vahepeal oli viinud – Võhma
pangakontor oli ju kinni pandud?
K.K: Vahepeal olin
küll ka panga Viljandi
kontoris tööl, aga pärast
Võhma kontori sulgemist ei olnud mul huvi
panka edasi minna. Olin
natuke aega Tallinnas,
kus tegin müügitööd.
Seejärel sattusin kaitseväe logistikakeskusesse.
See oli hea kool. Edasi
sattusin Põltsamaale,
kus loodi linnaettevõte.
Sain 2003. aastal kätte
dokumendid ja hakkasin
ettevõtet üles ehitama.
Põltsamaa Varahalduse
OÜ-d juhtisin aastani
2015, millal tehti pakkumine tulla aktsiaseltsi
Võhma ELKO.
L.K: Kas need töökohad viisid mujale elama
ka?
K.K: Tallinnas töötades olin ikka viis päeva
nädalas seal, aga Tallinn
ei ole minu jaoks sugugi
kodune.
Olustvere praktikad
olid kodukandis.

L.K: Olete ka varem
volikogu liige olnud?
K.K: Jah, olin Kõo
viimases volikogus.
L.K: Kas tänase volikogu tööd ja tegemised
erinevad oluliselt eelmise – väikese omavalitsuse volikogu tegemistest?
K.K: No ikka palju, mastaap on midagi
muud. Esimene aasta
oli eriti töörohke, kus oli
vaja väga palju otsuseid
vastu võtta ja kordasid
kehtestada. Ma arvan, et
see vahe jääbki suureks,
sest mastaap on hoopis
teine – kordades.
L.K: Kuidas hindate
oma valimistulemust –
91 häält?
K.K: See oli minu jaoks
üllatus. Isiklikku kampaaniat ma ju ei teinud.
Et olen Võhma ELKOs tegelenud erinevate
probleemide lahendamisega, siis ei ole ma kõikide inimeste hulgas väga
populaarne isik. Samas
ma olen väga tänulik.
L.K: Kui hästi toimib
teie valimisliit?
K.K: Ma arvan, et toimib. Meie valimisliidus
on ju inimesi igast endisest kohalikust omavalitsusest – ei saa eeldada, et
kõik asjad kõigile meeldivad.
Valimisliit võikski
minu arvates olla pigem
ülevallaline, ülevallaline liit suudab paremini
näha suurt pilti.
L.K: Olete eelarveja majanduskomisjoni liige. Millised on
selle komisjoni kõige
olulisemad teemad teie
jaoks?
K.K: Eks eelarvekomisjoni kõige suurem
ülesanne on eelarve. See
komisjon peab vaatama, et ükski piirkond ei
kannataks, et vahendid
saaksid enam-vähem
võrdselt jagatud. PõhjaSakala vald on ju selline
vald, kus on kaks tõmbekeskust: Suure-Jaanile
lisaks ka Võhma. Rõngasvalla puhul oleks asi
teisiti. Kõpuga on muidugi sidusust raskem
tekitada.
L.K: Millistes küsimustes tunnete end kõige tugevamalt? Kas on
ka küsimusi, kus end
nii kindlalt ei tunne?
K.K. Volikogus sa
pead oma arvamuse tekitama, sa pead end ha-

rima küsimustes, mida
nii hästi ei tea.
Jälgin muidugi, et äärealadele liiga ei tehtaks,
samas tuleb ka keskusi
arendada – sinna ei ole
midagi teha. Tuleb asja
vaadata natuke laiemalt,
kui ainult enda piirkonda silmas pidades.
Tuleb säilitada kainet
meelt ja vaadata suuremat pilti.
L.K: Mis on hetke
suurim probleem maailmas?
K.K: Ma ei saa end
maailmavaatelt tohutuks
konservatiiviks positsioneerida, aga täna teeb
natuke murelikuks, et
rahvusvaheline koostöö
hakkab ära kukkuma
ja kõik tegelevad oma
siseriiklike asjadega, mis
annab mõnedele riikidele võimaluse kehtestada
end seal, kus poleks vaja.
L.K: … Eestis?
K.K: Eestis on palju
tekkinud hüsteeriat. Inimestel hakkab kaduma
elementaarne lugemis- ja
arusaamisoskus – puude
taga ei osata metsa näha.
Tulemusena on tekkinud
olukord, kus on võimalik
inimesi lollitada – alates
valeuudistest, pooltõdedest jm. Inimesi on
võimalik hästi suurelt
manipuleerida. See on
minu jaoks uskumatu,
et inimesed ei vaevu
oma peaga juurde mõtlema, infot juurde otsima.
Mõtlemata minnakse aga
emotsionaalseks.
L.K: … meie vallas?
K.K: Igipõlised probleemid. Eks meie ootused vallale on alati
suuremad – mõõdukas
unustamine on muidugi positiivne. See ei ole
tekkinud Põhja-Sakala vallas, eks see oli ka
varem kõigis ühinenud
omavalitsustes: soovide
ja reaalsuse vahe. Ka elanikkonna vähenemine
ei ole ainult meie valla
mure.
Rohkemat soovitakse
materiaalse poole pealt
nii investeeringute kui
ka töötasude osas.
L.K: Milline on teie
jaoks Põhja-Sakala valla nägu?
K.K: Kindlasti on
mingi nägu olemas, aga
kuna haldusreform sättis
kokku neli oma ajaloo
ja näoga omavalitsust,
siis uue näo tekkimine
võtab veel aega. Aasta

on liiga lühike aeg ja ka
neli aastat on liiga lühike
aeg. Lihtne see kindlasti
ei ole. Mis domineerima
hakkab, seda me veel ei
tea. Kuidas keegi suudab
oma traditsioone uues
vallas edasi viia.
Hetkel võib valla iseloomustamiseks huumoriga öelda, et meie vald
ulatab ühest maakonnast
teiseni – Pärnumaast
Jõgevamaani.
L.K: Millega tegelete
vabal ajal?
K.K: Vaba aega palju
ei ole, kaks eelkooliealist last võtavad oma
osa, mis samas on ka
tore. Päris vaba aega
jääb vähe, seda püüan
kasutada jooksmiseks ja
ujumiseks.
L.K: Kui oleks rohkem vaba aega, mis siis
huvi pakub: laulmine,
tantsimine, teater, kino,
kontserdid, raamatud?
K.K: Olen laulnud
poistekooris, mõnda
aega laulsin Kõos kooris. Kooli ajal tantsisin ka
rahvatantsu.
Melomaan olen pisut
kogu aeg olnud. Mind
huvitab kerge popmuusika ja ajalugu: The Beatles ja sealt ülespoole
tulles. Olen päris palju
käinud lindistusstuudiote vahet, sest omal ajal
– üheksakümnendatel
– tuli kassetiga stuudiosse minna. Kassette
on tänaseni päris palju
alles. Korraldasime omal
ajal ise ka pidusid. Tänasest popmuusikast enam
väga sügavat ülevaadet
ei ole, kuigi omal ajal
teadsin solistidele lisaks
ka bändide liikmete nimesid ja mis aastal nad
alustasid. Täna on muidugi infot palju lihtsam
saada ja YouTube-st saab
ka muusikat otsida.
Teatris on ikka meeldinud käia – lastega on
pisut paus sisse tulnud.
Viimati käisin vaatamas
suvelavastust „Nipernaadi”.
Ka kino on mind alati
paelunud. Õnneks on
Viljandis taas korralik
kino, kuhu jõuab väiksema ajakuluga. Viimati
vaatasin filmi „Roheline raamat”, mida väga
soovitan. Seal on ka paralleele praeguste probleemidega Eestis, millest
eespool rääkisime. See
näitab, kui vähe aega tagasi me olime olukorras,

FOTO: Erakogust

kuhu me tagasi minna
ei tahaks. Väga heaks
ﬁlmiks pean ka „Kolm
reklaamtahvlit linnaservas”.
Eesti ﬁlme vaatan ka
– neid vaatan juba seetõttu, et on Eestis tehtud.
Ka nende hulgas on häid
ﬁlme: „Seltsimees laps”,
„Võta või jäta” jm.
L.K: Mis kõige rohkem rõõmu teeb?
K.K: Lapsed.
L.K: Kas on midagi,
mida juurde õpiksite?
K.K: Tänapäeva elu
on selline, et iga päev
õpid midagi: inimsuhetest, seadustest, praktikatest, headest tavadest
… Kraadi mõttes hetkel
ei ole mõelnud juurde
õppida. Liistud on nii
laiad, et ma mahun sinna
enda arvates veel ära.

L.K: Kus on meie vald
umbes kolme aasta pärast?
K.K: Kolm aastat on
nii lühike aeg, et oleme
praktiliselt samal kohal
kui täna, selle vahega, et
mõni ehitusobjekt on valminud, aga suures plaanis
oleme sama koha peal.
L.K: Mis veel hingel on
ja väljaütlemist tahab?
K.K: Kui loete midagi, siis suhtuge sisusse
kriitiliselt, uurige allikaid, mõelge oma peaga,
püüdke näha tegelikku
tausta seal taga – mõelge
asjadele sisuliselt kaasa.
Tigedaks minnakse ikka
siis, kui asju ei mõelda
lõpuni läbi.
Küsis

LEILI KUUSK
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Maarja
Aavik

Põhja-Sakala
vallavalitsuse
jurist
Olen sündinud
1983. aastal Viljandis.
Keskhariduse
omandasin SuureJaani gümnaasiuFOTO: Leili Kuusk
mis. Seejärel jätkasin
õpinguid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas,
mille magistriõppe lõpetasin 2007. aastal.
Alates 2005. aastast kuni käesoleva ajani töötasin Riigikohtus – algselt peaspetsialistina ja hiljem
analüütikuna.
Olen abielus ning väikse poja ema.
Vabal ajal meeldib mulle lugeda ning aiatöödega tegeleda.
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Mis on puue ja kuidas seda tuvastatakse?

Puue on inimesel, kelle igapäevatoimingud ja
ühiskonnaelus osalemine
on raskendatud (keskmine puue), piiratud (raske puue) või takistatud
(sügav puue). Puude
määramisel hinnatakse
toimetulekut sotsiaalses
keskkonnas. Krooniline
haigus ning ravivajadus
ei tähenda veel puude
olemasolu. Kui inimene
saab oma igapäevaeluga
hakkama või on õppinud
oma haigusega koos elama
ja toimetama (näiteks õige
raviga või abivahendiga),
siis puuet ei tuvastata.
Ravivajadus ei ole
puude tuvastamise
alus

• Puuet ei ole võimalik
kompenseerida ravi ja/või
ravimitega.
• Puuet ei põhjusta
pidev ravimite kasutamise
vajadus, ägeda või kroonilise haiguse ravi.

• Puuet ei põhjusta kasutatavate ravimite suur
hulk.
• Puuet ei põhjusta sagedaste arstivisiitide vajadus.
• Lapsele ravimite (tablettravi, inhalatsioonravi)
andmine on eakohane kõrvalabi ja ei põhjusta puuet.
• Sageli infektsioonhaigusi põdevad lapsed,
kes puuduvad seetõttu
sageli lasteaiast või koolist
- tegemist on sagenenud
ravivajadusega ja püsiva
iseloomuga funktsioonipiiranguid ei ole raviarstide
poolt kirjeldatud – puudub
alus puude tuvastamiseks.
Kuidas puuet
tuvastatakse?

Taotle puude tuvastamist siis, kui sul on terviseprobleemide tõttu raske
igapäevaelus toime tulla
ja ühiskonnas tegutseda
või sa vajad igapäevaelus
eakaaslastest rohkem juhendamist, järelevalvet
ning abi.
Puude otsuse tegemisel
arvestatakse:
• terviseseisundit ja
tegevusvõimet;
• abi, juhendamise ja järelevalve vajadust igapäevaselt või ööpäevaringselt;
• abi ja juhendamise vajadust, mis esineb hoolimata tehniliste abivahendite
kasutamisest;
• rehabilitatsiooniplaani.

Puuet tuvastatakse nii
lastel, tööealistel
kui ka vanaduspensioniealistel

Puude tuvastamise
ekspertiisi aluseks on inimese poolt (lapse puhul
tema seadusliku esindaja
– lapsevanem, eestkostja)
Sotsiaalkindlustusametile
allkirjastatud taotlus, millega antakse ka õigus tutvuda taotleja terviseandmetega. Taotluse vaatab
läbi ekspertarst, kes annab
oma arvamuse. Ekspertiis
on dokumendipõhine, st
ekspertarst tugineb e-tervise infosüsteemis olevatele
(ja kui on, siis ka taotlusele
lisatud) terviseandmetele
ning taotleja poolt antud
hinnangule oma hakkamasaamisele ja esinevatele
piirangutele. Peaspetsialist
koostab eelneva põhjal
otsuse puude raskusastme
tuvastamise või mittetuvastamise kohta.

taotluse küsimustiku ja
esitab selle Töötukassale
või Sotsiaalkindlustusametile (kui taotletakse ainult
töövõime hindamist, siis
Töötukassale, sel juhul
puuet ei hinnata). Ekspertarvamuste ja inimese
taotluse alusel koostab
SKA peaspetsialist otsuse
puude raskusastme tuvastamise või mittetuvastamise kohta.
Puudega inimese sotsiaaltoetust makstakse vastavalt puude raskusastmele ja valdkonnale, kus
esinevad kõige suuremad
piirangud.
Täpsemat infot puude taotlemise ja tuvastamise kohta
saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt või infotelefonilt 612 1360.

Puude tuvastamine
tööealisel (töötukassa ja
sotsiaalkindlustusameti)
ühistaotluse alusel toimub
pisut teisiti. Taotleja täidab

Seoses viirusnakkuste levikuga palub
PILISTVERE HOOLDEKODU
oma elanikke mitte külastada.
Infot saab telefonil: 437 8547 või 507 2360.
Hoolime oma lähedastest.

Muudatused 2019. aastal
Lapsetoetus esimesele lapsele tõuseb 60 euroni kuus.
2019. aastast on lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta
60 eurot. Kui laps jätkab õpinguid, makstakse toetust selle
jooksva õppeaasta lõpuni, millal laps saab 19-aastaseks.
Alates kolmandast lapsest on lapsetoetus iga lapse eest 100
eurot kuus. Lisaks saab kolme või enamat last kasvatav
pere 2017. aasta 1. juulist kehtima hakanud lasterikka pere
toetust 300 eurot kuus.
2019. aastal on töötasu alammäär 540 eurot. Valitsus
kinnitas 13. detsembri istungil 2019. aasta töötasu alammääraks kuus 540 eurot ja minimaalseks tunnitasuks 3,20 eurot.
2019. aastal on toimetulekupiir 150 eurot. Esimese või
ainsa leibkonnaliikme toimetulekupiir on 2019. aastal 150
eurot, igale järgnevale täisealisele liikmele 120 eurot ja
igale alaealisele 180 eurot. See on summa, mis pärast eluasemekulude katmist inimesele peab kätte jääma muude
kulutuste jaoks.
1. jaanuarist alustas tööd ööpäevaringne ohvriabi kriisitelefon. Kriisiabi telefoni number on alates 1. jaanuarist
116 006. Eesmärk on anda abivajajale kohest emotsionaalset
tuge ja julgustada võtma kontakti teiste abistavate süsteemidega – ohvriabi töötajaga, naiste tugikeskusega, kohaliku
omavalitsusega, perearstiga.
Abivahendite kättesaadavus paraneb veelgi, et paremini toetada erivajadustega laste ja täiskasvanute iseseisvat
toimetulekut ning hoida ära võimalike tervisekahjude tekkimine või süvenemine. 2019. aastast tehakse abivahendite
eelarves esialgu kaheks aastaks põhimõtteline muutus (ravimite kompenseerimisega sarnane eelarve planeerimine), mis
võimaldab abivahendite regulatsioonis kokkulepitud alustel
tagada abivahendi igale abivajajale. Riigi toel hakkavad
isiklikuks kasutamiseks mõeldud abivahendeid suuremas
ulatuses saama ka hoolekandeasutustes elavad inimesed.
2019. aasta sügisest on hooldekodude elanikele gripi
vastu vaktsineerimine tasuta. Tasuta gripivastast vaktsineerimist võimaldatakse järgmisest sügisest nii üldhooldekodude kui erihooldekodude elanikele.
Eestist ja Soomest saab kaks esimest riiki Euroopas, kes
hakkavad omavahel retseptiandmeid vahetama. Jaanuarist saavad Eestit külastavad soomlased osta siin asuvast
apteegist välja Soomes väljakirjutatud retseptiravimeid.
Eestlaste jaoks avaneb võimalus Soomes asuvas apteegis
ravimiretseptide realiseerimiseks 2019. aasta jooksul.
Muutub vanemahüvitise arvestusperiood. 1. septembrist
2019 arvestatakse vanemahüvitist rasedusele (9-le kuule)
eelnenud 12 kalendrikuu alusel.
1. septembrist 2019 ei määra sotsiaalkindlustusamet
enam lapsehooldustasu ja selle vahendid seotakse vanemahüvitise süsteemi.
Täpsem info valla kodulehelt.
EVELI LILLEOJA

sotsiaalosakonna juhataja

ÜLERIIGILINE PUUETEGA
INIMESTE XXIV kultuurifestival

Riiklikes registrites uuendati
maaga seotud andmeid

Eesti Puuetega Inimeste
Koda korraldab puuetega
inimestele kultuurifestivali
alates 1993. aastast. Tegemist on unikaalse ja kõige
pikaajalisema traditsiooniga puuetega inimeste kultuurisündmusega Eestis,
millel astuvad üles lauljad,
tantsijad, instrumentalistid
ja näitetrupid üle Eesti.
Igal aastal jõuab publikuni
umbes 30 erinäolist etteastet nii lastelt, täiskasvanutelt kui ka eakatelt.
2019. aastal toimub kultuurifestival 24.-25. mail
Rakvere Teatris ja seda
Lääne-Virumaa Puuetega
Inimeste Koja eestvedamisel. Festivalile on oodatud
esinema nii kollektiivid kui
ka üksikesinejad.
Pane tähele, et käesoleval aastal on muudatus ka
festivali sisus:
Esimesel päeval esinevad kollektiivid, keda
hindab 5-liikmeline žürii.
Ootame võistlema erivajadusega inimeste kollektiive 15 minutilise kavaga

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maatüki
andmeid, mille tulemusel viidi maatüki piiri ja
pindala andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Sellest tulenevalt
muutusid kõlvikute andmed ja vähesel määral
võis muutuda ka maatüki
pindala. Maatüki uued
pindalad on kantud nii
maakatastrisse kui ka
kinnistusraamatusse.
VABAL TEEMAL. Palume
kava pikkusest rangelt kinni pidada.
Teisel päeval on Vaba
lava, kuhu on oodatud
kollektiivid, kes soovivad
lihtsalt esineda, ennast näidata (ei ole aja piirangut).
Selleks, et festivalil esineda ja lavale pääseda on
vajalik eelregistreerida.

Võta ühendust: virukoda@
virukoda.ee, telefonil 5342
9043.
Seniks head harjutamist
ja kohtumiseni Rakveres!
Kes seekord lavale ei
ihalda, siis tasuta sissepääsuga kultuurifestival
on nautima ja kaasa elama
oodatud kõik huvilised.

Maa-amet ühtlustas katastriüksuse ehk maatüki
kohta peetavaid andmeid
eesmärgiga tagada naabermaaüksustele ühesugused
piiriandmed. „Selle töö
käigus selgitas Maa-amet
välja usaldusväärseimad
piiriandmed ja võttis aluseks kõige uuema aluskaardi. Nende andmete
põhjal arvutati maatükkidele uued pindalad, mis
on nüüdseks uuendatud

ka maakatastris ja kinnistusraamatus,“ ütles
Maa-ameti peadirektori asetäitja Triinu Rennu. „Seejuures on oluline rõhutada, et andmete
korrastamine registrites
ei mõjuta piiri looduses.
Täiendavalt kontrollitakse
andmete võrdlemise teel,
et andmed oleksid mõlemas registris ühetaolised.“
1. jaanuaril 2019 jõustunud maakatastriseaduse muudatuste kohaselt
kaasajastatakse maatüki
kõlvikute andmed edaspidi üks kord aastas kõige
uuema kaardi põhjal. Kõlvik on maatüki osa, mis on
ühetaolise majandusliku
kasutuse või loodusliku
seisundiga, need on haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa
või muu maa. Käesoleva
aasta maamaksu arvestus
tehakse juba uuendatud
andmete alusel. Kõlvikuandmete muutus puu-

dutab maatulundusmaa
sihtotstarbega maaüksuste
maamaksu.
Oma maaüksuse andmete muudatustega saab
tutvuda Maa-ameti geoportaalis (www.maaamet.
ee/kolvikute-pindala)
ning kinnistusraamatu
päringusüsteemis (https://uuskinnistusraamat.
rik.ee). Küsimuste korral
palume pöörduda aadressil kataster@maaamet.ee
või helistada infotelefonil
675 0810.
LISAINFO:
Triinu Rennu, Maaameti peadirektori asetäitja kinnisvara ja katastri
valdkonnas, triinu.rennu@
maaamet.ee
Karmen Kaukver, Maaameti avalike suhete nõunik, karmen.kaukver@
maaamet.ee, 5694 5407
Maa-amet, Registrite ja
Infosüsteemide Keskus
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Aire Levand
Suure-Jaani kultuurimaja direktor
Töötan alates 2015.
aasta aprillist SuureJaani kultuurimajas
kunstilise juhina.
Viimased kaks kuud
olen täitnud ka direktori kohusetäitja ülesandeid. Nende aastate
jooksul olen olnud seotud kõikide üritustega,
mida on korraldanud
Suure-Jaani kultuurimaja – need on olnud nii Suure-Jaani
kesksed, kui ka hõlmanud Põhja-Sakala
valda. 2017. aastal olin
Lõuna-Eesti memme-

taadi suvepeo Viljandimaa kuraator. Olen
korraldanud Viljandimaa memme-taadi
suvepidu ja õppepäeva, vokaalansamblite
päeva, naisrühmade
õppepäeva, täiskasvanute teatripäeva.
P äri t ol e n Järvamaalt, Türi vallast.
Viljandimaa avastasin
enda jaoks, kui asusin õppima Olustvere Kõrgemasse Põllumajanduskooli turismikorraldust. Pärast
kooli lõpetamist viis

elu mind Tartusse, kus
asusin õppima Eesti
Põllumajandusülikooli
(EPÜ) – pärast selle lõpetamist töötasin EPÜ
juures projektijuhina.
Peagi tõi elu mind tagasi Suure-Jaani lähistele,
kus nautisin üheksa
aastat koduse ema rõõme, kasvatades kolme
imetoredat last.
Kuulun Viljandimaa Kultuuri Nõukoja
koosseisu, osalen Põhja-Sakala valla sotsiaalkomisjoni töös.

Mind on kahel korral
valitud Lahmuse, Päraküla ja Põhjaka külavanemaks, organiseerin
juba kaheksandat korda igakuiseid külaseltsi
üritusi, sest nii vahva
on näha inimeste silmis
rahulolu tehtud tegemisest.
Vabal ajal tantsin
naisrühmas Suure-Jaani.
Tänu pere toele saan
teha seda tööd, mis
paneb silmad särama
ja toob naeratuse näole.

FOTO: Erakogu

Projekt lõppes, head koostöösidemed kestavad
24.–26. jaanuarini sai
Olustvere mõisas teoks
rahvusvahelise koostööprojekti “Kestlik ettevõtlus maal” lõpusündmus. Osalejaid oli
pea 80 inimest – Soomest Sepra, Linnaseutu
ja Pirkan Helmi, Lätist
Liepaja ja Lielupe ning
Eestist Rohelise Jõemaa
Koostöökogu, Ida-Harju ja Arenduskoja Leader tegevusgruppidest.
Kolmeaastase projekti
raames oleme 8 tegevusgrupiga korraldanud
ettevõtjatele mitmeid
erinevaid inspiratsioonipäevi ja ettevõtjate vahetusi, pakkunud koostöös Tartu kunstikooliga
disaininõustamist ning
tutvustanud õppereisidel erinevaid piirkondi
ja väikeettevõtjaid. Täpsemalt saab projektis
tehtuga tutvuda kodulehel https://seic.ee.
Lõpusündmusel sai
iga osalenud riigi esindus esitleda projekti parimaid tulemusi, ühiselt
kavandasime ka edasisi
plaane. Avaseminaril leidis kõigi partnerite poolt
kinnitust, et kolme riigi
ettevõtjate koostöö on

olnud igati edukas ning
jätkub vaatamata sellele,
et Leader-rahastus lõpeb. Grupitööna jagasid
oma kogemusi nii Eesti,
Läti kui Soome ärksad
väikeettevõtjad. Projekti
ühe tegevusena valminud Soome fotograaﬁde
näitus “Vaade valgusesse” oli samuti Olustvere lossis vaatamiseks
väljas. Fotode autorid
ise kirjutasid saatetekstidesse nii: “Kui sõitsime
Tallinnast kaugemale,
muutus Eesti minu jaoks
ränduri varakambriks.
Oli tõeliselt huvitav tutvuda lähemalt looduse,
kohalike inimeste ning
maal tegutsevate ettevõtetega. Eriti suurt muljet
avaldas inimeste külalislahkus ja oma kultuurist
lugupidamine“. Just see
viimane lause leidis ilmekat tõestust ka lõpusündmust korraldades.
Äärmiselt vastutulelikud olid eranditult kõik,
kelle poole ettevalmistusi tehes pöördusin. Just
tänu Teile, meie inimesed, lahkusid külalised
Olustverest suurepäraste emotsioonide ning
kustumatute muljetega.

Õppereise võõrustasid
kõige kõrgemal tasemel
Combimill, Lahmuse
kool, Energia talu, Vanaõue puhkekeskus, Suure-Jaani kultuurimaja,
Piesta Kuusikaru talu,
Kurgja, Tori Siidritalu ja
Jõesuu külamaja. Maitsvaid elamusi pakkusid
lisaks Olustvere mõisa
köögile ja sealsele leivakojale ka Kaili Kodulinna kohvik ja Vanaõue
puhkekeskus. Osalejad
said proovida nii leivakaku küpsetamist, vahaküünla valmistamist,
savist tassi voolimist,
kauni ümbrise tegemist
kui ka vähihaigetele
lastele vaprusehelmete
meisterdamist.
Sündmusel osalenutele tõid tervitusi ja
tutvustasid meie valla
tegemisi nii volikogu
esimees Arnold Pastak
kui vallavanem Tõnu
Aavasalu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu juhatuse esimees Kalev
Kaljuste kinnitas, et head
koostöösuhted jäävad
kindlalt kestma. Lahke
vastuvõtu eest olen väga
tänulik kogu Olustvere
mõisa toimekale perele.

Lihtsalt imelise elamuse
saime kohaliku segakoori Lehola üllatuskontserdil – suur-suur tänu kõigile lauljatele, Maretile
ja Agnesele! Lõpuõhtul
võlus kõiki Ain Arula lõõtsamäng, millele
rõõmsalt mitmes keeles
kaasa lauldi. Kui Ain
aga tantsumuusikaga
alustas, oli peotuju laes –
kaasa laulsid ja tantsisid
kõik! Aitäh sulle, Ain!
Nii palju siiraid tänusõnu ja sooje kallistusi, kui
seekord lahku minnes, ei
koge just sageli.
Üks koostööprojekt
lõppes, aga nüüd võib
küll täiesti kindel olla,
et kõiki osapooli rikastavad koostöösuhted
jäävad kestma. Minu sügav kummardus ja siiras
tänu kõigile, kes aitasid
need kolm päeva Olustveres meeldejäävaks
muuta ning tõestada
taaskord, et võime oma
valla ja meie inimeste üle
väga-väga uhked olla!
AINO VIINAPUU

Rohelise Jõemaa Koostöökogu juhatuse liige

Olustvere põhikooli 1. ja
2. klass on ettevõtlikud

FOTO: Erakogu

Kuna ettevõtlikkus on tänapäeval väga oluline
omadus, siis tegime tutvust Bee-Bot programmeeritavate põrandarobotitega. Eesmärk oli, et
lapsed oskaksid ise robotiga programme teha
ja oma teadmisi ning oskusi klassikaaslastele ja
lasteaialastele edasi anda.
Kõigepealt õppisid 1. ja 2. klassi lapsed robotile
liikumiskäske andma ja hiljem pidi iga laps robotiga ise programmi tegema ning seda ka kaaslastele
õpetama. Kui asi selge, siis läksime oma oskusi
lasteaialastele näitama ja neid õpetama. Lasteaialapsed olid nii rõõmsad ning kutsusid meid kohe
järgmisel päeval tagasi, järelikult meeldis.
HELI ALLIKSAAR
1. ja 2. klassi õpetaja
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Suure-Jaani kool võtab kokku
esimese poolaasta
Suure-Jaani kooli 5.
tegevusaasta esimene
pool on ümber saanud. Mida eriliselt esile tuua?
Kindlasti ettevõtliku kooli baastaseme
saavutamise, liigume
sellel teel julgelt edasi.
Rõõmu teeb, et oleme
kasvanud 330 õpilaseni, neist 40 lõpetasid
poolaasta ainult viitega
ning lisaks 110 neljadeviitega. Me oleme toimekad ning põnevat ja
arendavat jagub lisaks
õppetundides toimuvale igasse nädalasse
nii kooli sisse kui väljapoole, nii maakonna kui
üleriigilise tasemeni.
Meie koolile on teiste seas tuntust toonud
tüdrukute vabariikliku
jalgpallivõistluse esikoht, Artur Soo (8.a) 2.
koht rahvusvahelisel
orienteerumisvõistlusel, Triinu-Johanna Sepa
(5.a) 2. koht rahvusvahelisel lauluvõistlusel,
Simona Braueri (1.a) 1.
koht ERM-i vabariiklikul joonistusvõistlusel.
Südame tegid soojaks
mitmed suured heateod, näiteks õpetaja
Ülle Piiri, 3.a klassi õpilaste ja vanemate poolt
voolitud vaprusehelmed vähihaigete laste
toetuseks.
Õpetajad käisid
töövarjuks

Märkimist väärib
novembri keskel toimunud õpetajate töövarjupäev, mil kõik
meie kooli õpetajad 17
erinevas Eesti koolis
kogemusi ja inspiratsiooni kogusid. Meie
õpilasesindus on kujunenud arvestatavaks
koostööpartneriks õpetajatele ja juhtkonnale,
uued huviringid rikastavad õpilaste vaba aja
veetmise võimalusi, me
valmistume märtsis toimuvaks ülekooliliseks
projektinädalaks „Toit
ja toitumine”.
Kiire igapäevaelu
kõrval pean oluliseks, et
nii vanemad kui õpetajad ei unustaks mõelda
meie ühise pingutuse
lõppeesmärgile – nimelt sellele, milliseks
meie lapsed kujunevad
täiskasvanud mehe või
naisena. Kas neist saa-

vad küpsed, enesekindlad, vastutustundlikud
täiskasvanud, kas nad
astuvad koolist ja teismeeast välja õnnelikena, rikkumata iseloomu
ja väärtusega?
Julged valikud on
edu aluseks

Väärtused on ühiskonnas välja kujunenud
arusaamad hea ja halva, õige ja vale kriteeriumitest, nende järgi
juhinduvad inimesed
igapäevaelus valikute tegemisel, otsuste
langetamisel. Olulised
väärtused saab laps
kaasa kodust, kooli on
peetud eelkõige teadmiste saamise ja hariduse omandamise kohaks.
Me peame Suure-Jaani
koolis oluliseks aidata
kaasa elus hakkama
saamise ja enesega rahuloleva inimese kujunemisele, ainult teadmistest ja reeglite järgi
käitumisest selleks ei
piisa. Tihti tuleb langetada keerukates olukordades raskeid otsuseid,
teha julgeid valikuid.
Siis on vaja kompassi,
mis õige suuna kätte
annaks. Üldinimlikud
väärtused on selle kompassi olulised komponendid. Soovime, et
meie koolis kujunevad
lapsed isiksusteks, kes
pole mitte ainult väärtustest teadlikud, vaid
kelle jaoks on harjumuspärane nende järgi
elada. Me soovime, et
igapäevaelus, oma tegudes näitaksime välja,
et rõõm, kokkuhoidmine, koostöö, märkamine, julgus ja algatus on
meie jaoks olulised, me
käitume nende järgi,
sest harjutades kujuneb
ju iseloom.
Kool jagab tiitleid

Alates käesolevast
õppeaastast annab Suure-Jaani kool kaks korda
aastas õpilastele kooli
põhiväärtustest tulenevat käitumist tunnustavaid tiitleid. Need
tulenevad meie ühistest
põhiväärtustest ning on
nimetatud õpilaste tehtud ettepanekute järgi.
Jaanuari esimesel poolel
esitasid õpetajad ja õpilased nominente kuues

kategoorias. Žürii koosseisus: õpilasesinduse
liikmed Mailis Tõnisson
ja Sander Liir, õpetajad
Ly Valdmaa, Liis Kuresoo, Aurelika Reimann,
õppekohade juht Katrin Ronimois, huvijuht
Taive Murd, õppejuht
Katrin Nurk ja direktor
Epp Välba selgitasid
välja laureaadid.
„RÕÕMURAAS
2019” on 9.a klassi õpilane Egerd-Meelis Eelmäe. Tal on alati hea
tuju. Ta on positiivne
ning optimistlik, nakatab oma rõõmsa eeskujuga teisi. Ta on abivalmis, spordis alati see,
kes võistkonna vaimu
ja võitlustahte kõrgel
hoiab ning kaaslastesse
positiivset meeleolu
süstib.
„TERAVSILMNE
MÄRKAJA 2019” on
9.b klassi õpilane Kati
Roosi. Ta võtab maast
prügi ja paneb prügikasti, aitab nutvaid
väiksemaid. Aktiivne
õpilasesinduses (ÕE),
selle president ja julgeb
võtta vastutuse, algatab
uusi ideid ja viib neid
ka täide. Jagab mõtteid
kooli paremaks muutmiseks.
„JULGE HUNT
2019” on 9.a õpilane
Erlend Valvik. Tal on
head ja julged ideed,
mida klassikaaslased
ka ellu viinud. Ta on
alati see, kes julgeb
nii enda kui teiste eest
seista. Muretseb koolis
tunniväliste tegevuste
sisustamise eest, kooli
DJ, ansambliliige ja ettevõtlik algataja.
„KOOSTÖÖBOSS
2019” on 9.b klassi õpilane Nora Eensalu. Ta
on alati olnud rühmatöödes juhtivas rollis
ning on alati valmis
vastutust võtma ja eest
vedama. On olnud ÕE
president ning alati
klassi ja kooli huvide
eest väljas. Tegeleb ÕE
eelarvega.
„AKTIIVNE ALGATAJA 2019” on 3.a klassi
õpilane Romet Talviste. Tänu Rometi ilusale
mõttele ühes emakeele
tunnis (soov aidata vähihaigeid lapsi) jõud-

sime heategevusliku
projektini „Vaprusehelmed“. Nüüdseks
on koos vanematega
vaprusehelmed meisterdatud ja need ka
Haldjaperele üle antud. Romet on aktiivne
algataja ka igapäevastes
koolitundides. Tal on
alati olemas oma arvamus ja head ideed, mida
suudab kaaslastele selgitada, põhjendada ja
n-ö „maha müüa“.
„NUTIKAS KOKKUHOIDJA 2019” on
9.b klassi õpilane Ingrid
Aule. Omal algatusel
näitas ta klassidele Reet
Ausi filmi. On osaline minifirma loomisel. Hoiab klassi koos.
Tahab teha kõike koos.
Eriauhind „TUBLI
TOETAJA 2019” laureaadid on Vastemõisa
õppekoha 6. klassi õpilased Janar Ait ja Dannar Gross. Septembris
alustas Vastemõisa õppekoha 1. klassis oma
kooliteed erivajadusega
laps, kelle kohanemine
koolielu ja õppimisega
vajab tähelepanu ja toetust. Tundes huvi tema
joonistuste ja meisterduste vastu, kuulates
ära tema selgitused ja
arutlused ning võttes
teda võrdväärse partnerina on Janar ja Dannar
pälvinud tema usalduse
ja lugupidamise! Poiste
positiivsed innustused (tubli! väga vahva!
äge!) ja isiklik eeskuju
(koos laua koristamine) on pannud ta alati
tegutsema. Sageli võib
kuulda väljendeid: tule,
lõpeta ikka kohe ära!,
vaatame, mis vaja teha
on!, pole ju raske!, tule,
teeme korda!, proovi
ikka! Nad võtavad teda
oma rühma (liittunni
paaris- ja rühmatööd),
kaasavad mängudesse
(klassiõhtu mängud
ja võistlused) ning on
lihtsalt julgustavad ja
toetavad (esinemised
jõulupeol). Samas tuletavad vajadusel ka
kodukorda ja käitumisreegleid meelde.
EPP VÄLBA
Suure-Jaani kooli
direktor

Gümnaasiumi õpilased
kaitsesid uurimistöid
Gümnasisti õpingute üks osa on uurimistöö koostamine ning selle kaitsmine komisjoni ees. Aastate jooksul on
uurimistööde kese liikunud teoreetilistelt uurimustelt
praktilisema suuna poole. Õpilasi huvitab, kuidas nende poolt uuritav võimaldab mõnda probleemi päriselus
lahendada. Väga huvitavad on ka uurimused, mis on
ülesehituselt ürituste korraldamised, mille elluviimist
gümnasist saab planeerida nullist kuni teostuseni ning
kokkuvõtteni tehtud tööst, sealjuures analüüsides,
millised on võimalikud lahenduskäigud edaspidistel
sündmuste organiseerimisel.
Keskkonnaalastest uurimustest jäi silma Elemari
Vendelini ja Loret Tamme töö, kus uuriti müra, valgust, temperatuuri ja süsihappegaasi kooli sisekliima
iseloomustajatena. Uurimus näitas, et kolme esimese
parameetri osas on koolimajas tingimused head, sealjuures tehti ettepanek ventilatsiooni remondiks. Müra
osas ei vasta kooli sisekliima tervisekaitse seisukohalt
vahetundides soovituslikele normidele.
Tarmo Soha ja Mark-Tanner Jegorov uurisid päevakajalist teemat „Elektrooniliste seadmete kasutamine
Suure-Jaani Gümnaasiumi õpilastel pärast koolipäeva”.
Tulemused näitasid, et elektroonikaseadmete kasutus
pärast koolitunde on õpilaste hulgas liiga kõrge ning oskus teha pause enda tervise heaolu nimel on ebapiisav.
Liisi Markuse töö korvpallivõistluse korraldamise
kohta andis põhjaliku ülevaate korvpalli ajaloost ning
tegevustest, mida toob endaga kaasa võistluse korraldamine. Valminud töö väärtus seisneb ka kasutatavas
õppematerjalis, mida töö sisaldab.
Parkuuritrenni korraldusest, ekstreemspordi ajaloost
ja treeninguvõimalustest andis põhjaliku ülevaate Lisete Hundi töö. Üks olulisemaid oskusi, mida õpilased
ürituste korraldamisel õpivad, on koostöö erinevate
osapooltega, et jõuda soovitud lahendusteni.
Põhjaliku uurimuse tegi Reiko Männik, kes analüüsis
hüppajapõlve taastusravi ning viise, kuidas ennetada
ja vältida tüüpvigastusi valitud spordialal. Reiko uurimust saavad õppematerjalina kasutada spordisuuna
õpilased ning ka teised huvilised, kes on kokku puutunud spordivigastustega.
Koostatud töödest torkas silma õpilaste põhjalikkus
ning isiklik huvi enda uurimuse vastu. Suur tänu õpilastele ja juhendajatele ning teistele abilistele, kelle toel
said uurimused edukalt kaitstud.
EVALD SEPP
Suure-Jaani gümnaasiumi direktor

VÕHMA VABA AJA KESKUSES

8. veebruaril kell 19

Etendus “PAPA” Abja EHH-teatrilt. Pilet 5 eurot.

10. veebruaril kell 15

Eesti 200 kontsert-kohtumine.
Muusika Ruslan Trochynskyilt.

11.–14. veebruaril

Võhma avatud noortetoas
Sõbrapäeva nädal: meisterdamisklubi, mängude
õhtu, tegevused õues ja kohtumine Viljandi Avatud
Noortetoaga.

14. veebruaril kell 12–13

Müük: rahvusliku motiiviga disainitud naiste riided,
hõbe- ja vääriskividega disainehted.

18. veebruaril kell 17

Kontsert-kohtumine. Keskerakond.

23. veebruaril kell 12

Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert.
Kõik sündmused toimuvad Vaba Aja Keskuses, kui
toimumiskohana pole märgitud muud kohta.

Valimistel on igal häälel jõud

Veebruari lõpus ja märtsi alguses valime uue Riigikogu koosseisu. Suuri
muudatusi valija jaoks
seekord ei ole – valimisperiood on ikka kümme
päeva, hääletada saab nii
jaoskonnas kui ka juba
kümnendat korda elektrooniliselt. Kuid mõnele
olulisele punktile tahan
siiski tähelepanu juhtida.
Valimisjaoskondi on
tänavu vähem kui 2017.
aasta kohalikel valimistel (vastavalt 557 ja 451),
mistõttu tasub varakult
välja selgitada, kus täpsemalt teie kodujaoskond
asub. Vajadusel tuleb
appi kaardirakendus,
mille leiate aadressilt valimised.rahvastikuregister.ee. Neljal esimesel
eelhääletamise päeval,
21.–24. veebruarini paikneb enamik jaoskondi
maakonnakeskuste kaubamajades ja teistes populaarsetes paikades.
Seega, kui valik on lan-

getatud, on vormistamine mugav ja lihtne. Samuti oleme julgustanud
kohalikke omavalitsusi
tegema mobiilseid valimisjaoskondi – ehk et
25.–27. veebruarini, kui
kõik jaoskonnad on avatud, toimuks hääletamine
ühel päeval näiteks valla
ühe küla kultuurimajas,
teisel päeval aga teise
küla raamatukogus.
Riigikogu valimistel
on 12 ringkonda, valija
saab hääletada vaid kandidaadi poolt, kes on üles
seatud tema ringkonnas.
Ringkonnad määratakse rahvastikuregistris
oleva aadressi alusel 1.
veebruari seisuga. Kui
elukohaandmetega tekib
probleeme, on nende kordategemine lihtne – uue
aadressi saab vormistada paari minutiga eesti.ee veebilehel, samuti
võib pöörduda kohalikku
omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti teel.
Korraldajatena on meie
jaoks tähtis, et valimiste
läbiviimine oleks sujuv
ning seda ei mõjutaks
kõrvalised tegurid. Erinevate riikide kogemusele
toetudes, kus valimisi
on püütud mõjutada sot-

siaalmeedias levivate valeuudiste ja kandidaatide
meiliserveritesse sissemurdmisega, oleme selgitanud küberturvalisuse
tähtsust. Soovime ennetada ja varakult märgata,
kui levib valeinfo või
muu valimiste läbiviimist
takistav teave. Teeme
koostööd erakondade
ja kandidaatidega, et ka
nemad suhtuksid tõsiselt
oma seadmete, veebilehtede ja meiliaadresside
turvalisse käsitlemisse. Üldse on „koostöö“
märksõna, millega annab
palju ära teha – meiega
koos aitavad valimisi
läbi viia oma valdkonna
asjatundlikud asutused,
kes on abiks nii jõu kui
ka nõuga.
Riigikogu valimiste
eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine
algab 21. veebruaril. Ehääletamine algab neljapäeval, 21. veebruaril kell
9 ja kestab ööpäevaringselt kuni kolmapäeva,
27. veebruari kella 18-ni.
Hääletada saab aadressil
www.valimised.ee. Tuletan meelde, et valija peab
veenduma, et tema arvuti
on korras ning ID-kaardi
ja koodide andmine teiste

Riigikogu valimised 2019
Valimisringkond nr 8
Järva- ja Viljandimaa

Jaoskondade arv
omavalitsustes:

Paide linn

4

Järva vald

7

Türi vald

5

7

mandaati
Valijate arv:

62 204

Põhja-Sakala vald

6

Viljandi vald

Viljandi linn

10

4

Mulgi vald

4

Lisainfo: valimised.ee
kaart.rahvastikuregister.ee

inimeste kätte ei ole lubatud. Elektroonilist häält
on võimalik eelhääletamise ajal muuta, sel juhul jääb kehtima hilisem
hääl. Kui valija soovib
ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline
hääl kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält
enam muuta ei saa.
Nelja päeva jooksul,
21.–24. veebruarini saab
olenemata elukohast hääletada maakonnakeskustes. 25.–27. veebruarini on
avatud kõik 451 jaoskon-

da, samuti on igas kohalikus omavalitsuses avatud
vähemalt üks jaoskond,
kus saab hääletada väljaspool elukohta. Valimispäeval, 3. märtsil on kõik
jaoskonnad avatud kella
9–20, siis saab hääletada
vaid oma elukohajärgses
jaoskonnas.
Riigikogu valimised
on aeg, millal saab oma
hääle kuuldavaks teha.
Valimistel on igal häälel jõud!

PRIIT VINKEL

riigi valimisteenistuse juht

Millal ja kus saab valimistel osaleda Põhja-Sakala valla inimene
Kõik valimistel osalemiseks vajalik info on kirjas valijakaardil, mis saadetakse valija rahvastikuregistri järgse elukoha aadressile või elektrooniliselt, kui ta ise on seda taotlenud.
Elektrooniliselt saab hääletada 21. veebruari kella 9-st kuni 27. veebruari kella 18-ni.
21.–24. veebruarini saab kell 12–20 olenemata elukohast hääletada Viljandis Tallinna tn
5, Sakala Keskuses.
25.–27. veebruarini kell 12–20 saab hääletada väljaspool elukohta (ehk ümbrikuga) 4
jaoskonnas:
valimisjaoskonnas nr 1 – Kõo teenuskeskuses Kõo külas;
valimisjaoskonnas nr 2 – Kõpu teenuskeskuses (e külastuskeskuses) Tipu tn 1, Kõpu alevikus;
valimisjaoskonnas nr 4 – Suure-Jaani Tervisekojas Pärnu tn 4, Suure-Jaani linnas;
valimisjaoskonnas nr 6 – Võhma teenuskeskuses Tallinna tn 15, Võhma linnas.

Valimispäeval, 3. märtsil on kõik jaoskonnad avatud kella 9–20,
siis saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas, mida on valla
territooriumil 6:

Uudseks on see, et valimisjaoskond nr 5 asub erinevatel päevadel kahes erinevas
asukohas:
● esimesel ja teisel eelhääletamise päeval ning valimispäeval Vastemõisa rahvamajas
Vastemõisa külas;
● kolmandal eelhääletamise päeval Sürgavere spordihoones Sürgavere tee 11,
Sürgavere külas.
Hooldekodus ja kodus hääletamise korras ei ole muudatusi. Hooldekodudes asuvatel
inimestel on võimalik hääletada kohapeal, selleks tuleb neil esitada hiljemalt 26. veebruaril
taotlus hooldekodu juhatajale, kes edastab selle jaoskonnakomisjonile.
Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma kodus, mis toimub
ainult valimispäeval. Kodus hääletamiseks tuleb eelnevalt esitada
taotlus telefoni teel või kirjalikult. Kirjalikku taotlust saab esitada kuni
3. märtsil kella 14-ni, telefoni teel taotlust ainult valimispäeval 9–14.
Telefoninumber on kirjas valijale saadetud valijakaardil.
VERONIKA LING
valla valimiskomisjoni esimees

Valimisjaoskond nr 1
Kõo teenuskeskuses
Kõo külas.

Valimisjaoskond nr 2
Kõpu teenuskeskuses (e
külastuskeskuses) Tipu tn
1, Kõpu alevikus.

Valimisjaoskond nr 3
Olustvere mõisas,
Olustvere alevikus.

Valimisjaoskond nr 4
Suure-Jaani Tervisekojas

Valimisjaoskond nr 5
Vastemõisa rahvamajas,
Vastemõisa külas.

Valimisjaoskond nr 6 –
Võhma teenuskeskuses

Pärnu tn 4, Suure-Jaani linnas.

Tallinna tn 15, Võhma linnas.

TASULINE REKLAAM

1138

1141

MEESKOND
VILJANDIMAAL!
HELIR-VALDOR SEEDER

ALAR KARU

Riigikogu liige

Viljandi valla vallavanem

1143

1145

TUGEVAD PIIRKONDLIKUD
OTSUSTAJAD

1146
Juba 30 aastat
julgeid otsuseid ja
sama julgelt edasi!

JANIKA GEDVIL
Viljandi linna
abilinnapea

VALTER VAHA
E�evõtja

HERMANN KALMUS
Pilistvere kirikuõpetaja

Järva- ja Viljandimaa

www.vabaerakond.ee

Vabaerakond Järva- ja Viljandimaal

Eesti Vabaerakond

Kui Eestimaa süda on ka sinu südames,

SIIS SOBIME HÄSTI
• Kvaliteetne elukeskkond kogu Eestis!
• Kultuuriasutuste
rahastamise kestlikus riigija omavalitsuste eelarvest!
• Igale lapsele kodulähedane
tasuta lasteaiakoht!
• Väikeettevõtlus on tugeva
majanduse alustala!

AIN OSTRA
Järva- ja Viljandimaa on Eestimaa
süda. Kui me soovime, et kogu Eesti
elaks ja hingaks ühises rütmis, siis
peame just südame korrasolekule
suurt rõhku pöörama.
Oleme seadnud eesmärgiks, et
teenuste kättesaadavus tuleb tagada
võrdselt ka maal ja väikelinnades.
Alandame alkoholi- ja tubakaaktsiise,
samuti tootmiste ja majapidamiste
kulusid kütuse- ja elektriaktsiisidele.
Tänane piirikaubanduse maht
kahjustab Eesti majandust ja see
tuleb lõpetada. Vabaerakond langetab tulumaksu 12 protsendile. Nii
saab keskmist palka teeniv inimene
800 eurot aastas rohkem kätte.

ARLET PALMISTE

MARI-LIIS TAHKER

JÜRMO SILLASTE

AIN AUKSIMÄE

• Vastutustundlik metsapoliitika pärandab lastele
eduka ja puhta Eesti!
• Kõikidele pensionäridele
maksuvaba pension,
sõltumata sellest, kas
inimene töötab või mitte!

HEIKI RIPS

OLEV RAHNU

HANNO KIRSCHFELDT MARGUS SARDIS

TERVE EESTI HEAKS!

• Kaitstud ja hoitud riik,
mille kodanikud osalevad
aktiivselt riigi kaitses ning
on valmis erinevateks
kriisisituatsioonideks!
• Anname rahvaalgatusele mõjujõu!
• Tartu Rahuleping on
Eesti riikluse alus!
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45. Lehola-Lembitu mängud võitis Kildu esindus
45. Lehola-Lembitu
mängud võib lõppenuks
kuulutada. Mängude
kavas on 21 spordiala ja
kõik alad said ka edukalt
ellu viidud. Üldarvestusse läksid iga piirkonna18
parema spordiala tulemused. Eks nagu spordis
ikka, oli õnnestumisi ja
kaotusepisaraid. Mängude üldarvestuses olid
esikolmiku heitluses
kolm piirkonda – Kildu,
Sürgavere ja Olustvere.
Võitjana väljus mängude lõpuks Kildu külade
esindus 212 punktiga.
Teise koha sai viimase
ala mälumängu võitnud
Sürgavere esindus 185
punktiga. Algul esikohakonkurentsis püsinud
Olustvere esindusel sai
mõnel alal püssirohi otsa
ja nii lõpetati mängud
178 punktiga kolmanda

Võidukas Kevin Aas.

Kildu pendelteatejooksjad külade suvepäeval.

kohaga. Kokku osales
mängudel 11 piirkonda.
Ees ootavad 46. Lehola-Lembitu mängud.
Kohtunikekogu koguneb veebruarikuus, et

üle vaadata spordialad
ja mängude juhend.
45. Lehola-Lembitu mängud said teoks
Rohelise Jõemaa Koostöökogu PRIA Leaderprogrammi, Viljandimaa

FOTO: Mati Adamson

Kultuurkapitali ekspertgrupi ja Kultuurkapitali
spordi sihtkapitali toel
koostöös spordiklubidega Lehola 2005 ja SuureJaani United.

Suure-Jaani CUP nooleviskes tõi koduvalda
kulla ja pronksi
4. jaanuaril kogunes
Vanaõue puhkekeskusesse Eesti nooleviske
paremik. Võistlusel osales 11 naist ja 52 meest,
tegu on Eesti meistrivõistlustest tähtsuselt
järgmise võistlusega
dartsihuvilistele. Võistlust alustati loositud
paaridega, kus meie
nooleviskajad seekord
esikolmikusse ei jõudnud. Esikoha said Vilmar Juro ja Andres Käsper Tallinnast, teisena
lõpetasid Jan Kapaun
ja Tiit Haidak, samuti
Tallinnast, ning kolmandana Saaremaa mees
Mati Leis koos Voldemar Arderiga Tallinnast.
Laupäeval toimunud
singlites võidutses teist
aastat järjest tihedas
konkurentsis meie valla
mees Meelis Aule. Talle

järgnesid Nikolai Harin
Paidest, Tõnu Adamson
ja Erol Tali Tallinnast.
Naiste arvestuses läks
esikoht samuti teist korda järjest Türi võistlejale
Maie Bernhardtile, hõbedase koha viis samuti
Türile Mirell Malken ja
kolmandat kohta jagasid
meie valla võistleja Tiina
Aule ja Triin Timmermann Tallinnast. Seitsmes Suure-Jaani CUP
andis osalejatele väärtuslikke reitingupunkte
ja oli heaks sissejuhatuseks dartsiaastale ning
peatselt toimuvatele
Eesti meistrivõistlustele. Õnnitleme võitjaid ja
täname kõiki osalejaid!
Suurim tänu võistluste
korraldajatele – Anu ja
Andres Ibrusele ning
headele koostööpartneritele – Vanaõue puh-

Meelis ja Tiina Aule.

kekeskus ning Madise
Mesi! See võistlus märgib omavalitsuse, ettevõtjate ja tublide ettevõt-

FOTO: Erakogust

like spordientusiastide
head ning tulemuslikku
koostööd.

Uhked saavutused kergejõustikus!
TV 10 Olümpiastarti
II etapil Lasnamäe spordihallis saavutas Kristel
Kösler tüdrukute vanemas vanuserühmas 60
m tõkkejooksus III koha
uue isikliku rekordiga
9,62 sekundit.
Eesti meistrivõistlustel
kergejõustikus saavutas
Anett Joandi kõrgushüppes 12. koha 30 võistleja
hulgas tulemusega 1.53.
Vahed olid üliväikesed
ning treener Pille-Riin
Sepa hinnangul ei ole
parimad enam sugugi
püüdmatus kauguses.

Kevin Aas võitis kaks
kulda ja meistritiitli

Kristel Kösler.

FOTO: Pille-Riin Sepp

Eesti U16 meistrivõistlustel saavutas Kristel
Kösler 60 m tõkkejooksus 8. koha ajaga 9,70.
A-ﬁnaalist jäi ta esimesena välja, B-ﬁnaali lõpetas
teise ajaga. Kristel jooksis
Viljandi Sakala Kergejõustikuseltsi koosseisus
ka teatejooksus 4x200
m, kus saavutati tugev
5. koht ajaga 1.52,80.
Õnnesoovid Anettile
ja Kristelile ning treener Pille-Riin Sepale.
Soovime noortele jaksu
treeningutel!

FOTO: Erakogust

Põlva spordikooli lahtistel meistrivõistlustel
vabamaadluses saavutas Kevin Aas kaks esikohta
– kehakaalus kuni 97 kg ja kuni 125 kg. Eesti-Soome juunioride meistrivõistlustel saavutas Kevin
aga meistritiitli vabamaadluses. Kahe riigi ühistel
meistrivõistlustel kuni 97 kg arvestuses sai Kevin
Aas ülekaaluka esikoha. Esimeses ringis alistas
ta tapalase Fred-Markus Rüü seljavõiduga, siis
saavutas ülekaaluka punktivõidu tallinlase Frank
Pagili üle. Finaalis kohtus Kevin tallinlase Gregor
Naatan Soonega, kelle alistas ülekaaluka punktivõiduga. Palju õnne Kevinile ja tema treenerile
ning jätkuvat edu järgmistel jõuproovidel!

Spordivõistlused
5. veebruaril kell 15 Põhja-Sakala valla põhikooliealiste noorte lahtised
meistrivõistlused kiirmales Suure-Jaani koolis.
7. veebruaril kell 18 võrkpalli sariturniir meestele Sürgavere spordihoones.
8. veebruaril kell 19 Eesti meistrivõistlused seenioride 45+ korvpallis
Suure-Jaani – Setu Sauna Selts Sürgavere spordihoones.
9. veebruaril kell 10 XIII Suure-Jaani CUP 2019 saalijalgpallis 2011. a
sünd poistele Suure-Jaani kooli võimlas.
10. veebruaril kell 10 XIII Suure-Jaani CUP 2019 saalijalgpallis 2005. a
sünd poistele Suure-Jaani kooli võimlas.
10.veebruaril 46. Lehola-Lembitu mängud murdmaasuusatamises Tääksi
suusaradadel: kell 10–10.30 registreerimine ja start alates kell 11.
14. veebruaril kell 19 Õhtuhämaruse suusavõistluse I etapp Tääksi
suusaradadel.
16. veebruaril kell 10 XIII Suure-Jaani CUP 2019 saalijalgpallis 2008. a
sünd poistele Suure-Jaani kooli võimlas.
16. veebruaril kell 11 võrkpalli sariturniiri etapp naistele ja meestele,
sariturniiri lõpetamine Sürgavere spordihoones.
16. veebruaril kell 12.40 Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis,
kohtuvad Põhja-Sakala – Viljandi vald Kesklinna kooli saalis.
17. veebruaril kell 10 XIII Suure-Jaani CUP 2019 saalijalgpallis 2003. a
sünd tüdrukutele Suure-Jaani kooli võimlas.
17. veebruaril 46. Tartu maraton.
19.veebruaril kell 15 Põhja-Sakala valla põhikooliealiste noorte lahtised
meistrivõistlused kiirmales Suure-Jaani koolis.
23. veebruaril kell 10 Viljandi maakonna MV lauatennises Võhma kooli
võimlas.
23. veebruaril kell 10 XIII Suure-Jaani CUP 2019 saalijalgpallis meestele
Suure-Jaani kooli võimlas.
24. veebruaril kell 10 XIII Suure-Jaani CUP 2019 saalijalgpallis 2010. a
sünd poistele Suure-Jaani kooli võimlas.
28. veebruaril kell 19 Õhtuhämaruse suusavõistluse II etapp Tääksi
suusaradadel.
2.-3. märtsil 35. Eesti omavalitsuste talimängud Kadrinas (meie valla
koondis esindatud males, kabes, lauatennises, mäesuusatamises, suusatamises ja juhtide võistlusel).
2. märtsil kell 10 XIII Suure-Jaani CUP 2019 saalijalgpallis naistele SuureJaani kooli võimlas.
2. märtsil kell 12.40 Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis, kohtuvad
Põhja-Sakala – Männimäe Külalistemaja Viljandi spordihoone suures
saalis.
3. märtsil kell 10 XIII Suure-Jaani CUP 2019 saalijalgpallis 2012. a sünd
poistele Suure-Jaani kooli võimlas.
Viljandimaa võrkpalli meistrivõistluste mängude ajakava jooksvalt kodulehel.
Autode jäärajasõidu võistlus toimub vastavalt ilmastikuoludele – jälgige infot kodulehel!

Täpsem info: noortekas.suure-jaani.ee
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XVIII Juhan Aidaku
mälestusturniiril
selgitati paremad kabes

Põhja-Sakala jalgpallurid võitsid Wolves Winter
CUP 2019 saalijalgpallis
5. jaanuaril toimus
Jõgeval Virtuse spordihoones saalijalgpalliturniir Wolves Winter CUP
2019. Turniir on alati
väga kaasahaarav ja võimalik on meeskondadele
kaasa elada otseülekande kaudu. Meie mehed
alustasid turniiri korraliku võiduga, SK Vaimastvere alistati tulemusega
4:0. Järgmises mängus
JK Voltaga mängiti viiki
1:1. Kolmandas mängus
pidid meie mehed tunnistama Jõgeva Wolves
meeskonna paremust,
mäng kaotati 3:0. Edasi
jätkati võidukalt: FC Tallinna Wolves alistati 1:0
ning veerandﬁnaalis penaltitega FC Elva III tulemusega 3:2. Poolﬁnaalis
võideti Põltsamaa Sport
meeskonda tulemusega
1:0. Finaalis mindi uuesti vastastikku kohaliku
klubi Jõgeva Wolvesiga,
kellelt alagrupis saadi

Monis Brauer sekkus medalimängu. FOTO: Mati Adamson

Winter Cup võitjad saalijalgpallis.

ainuke kaotus. PõhjaSakala meeskond näitas
ﬁnaalis väga tehnilist ja
head jalgpalli ning turniir võideti tulemusega
2:1. Turniiri parimaks

FOTO: Erakogust

väravavahiks tunnistati
meie puurivaht Allar
Joandi, meie mees Margus Terras oli turniiri suurim väravakütt.
Õnnitleme meeskonda

võidu puhul ja soovime
Eesti meistrivõistlustel
II liigas head minekut!
Täname treenereid ja
võistkonna toetajat Prenton OÜ-d!

Põhja-Sakala meeskond on Viljandimaa
hõbe saalijalgpallis

Maakonna meistrivõistluste hõbedane meeskond.

26. jaanuaril toimusid
Viljandi spordihoones
Viljandimaa saalijalgpalli meistrivõistlused,

kus osales 9 võistkonda.
Meie valda oli esindamas
kaks meeskonda – PõhjaSakala ja Põhja-Sakala

FOTO: Maarika Hiiemäe

noored. Mõlemad võistkonnad pidasid tuliseid
lahinguid alagruppides
ja kohamängudel. Põhja-

KOOLISPORDIST
esikohale. Anette Talviste ja Henri Kivisild
juunioride vaistuvibu
klassis tulid sammuti
esikohale. Selline kogemus, et läheme nelja
õpilasega välja ja kõik
saavad kuldmedalid,
on esmakordne.
Foto: Erakogust

Koroonamängu huvilistele
Oleme saanud luua koroona mängimiseks sobilikud tingimused Võhma teenuskeskuse esimesel
korrusel. Kõik, kes tunnevad mängimise vastu
huvi, võtke palun ühendust Raavo Remmeliga
(tel 5691 6397) või Jaan Volliga (tel 521 7831).
Veebruarikuus alustame turniiriga Võhma linna
lahtised meistrivõistlused üksikmängus 2019.
Registreerida palume 15. veebruariks Jaan Vollile,
mängime ringsüsteemis, 6 geimi mäng. Kui soovijaid jätkub, siis teeme ka paarismängu turniiri.
Ootame aktiivselt kaasa lööma!

Spordiuudiste tekstid
MATI ADAMSON
spordi- ja noorsootööspetsialist

Suure-Jaani gümnaasiumis maadlussuund areneb

Võidukad vibukütid
19. jaanuaril võistlesid gümnaasiumi huvikooli õpilased Tallinnas maastikuvibu
esimesel karikaetapil
20 jardi.
Ralf Grünberg noorte- ja Holger Kink
juunioride pikkvibu
klassis tulid mõlemad

Sakala meeskonnal õnnestus mängida ennast ﬁnaali, kus pidime kahjuks
vastu võtma 0:2 kaotuse
meeskonnalt Rossa sõbrad. Põhja-Sakala noored
mängisid suurepäraseid
mänge ja näitasid kindlalt, et järelkasvu meil
on. Meeskond pidi 5.–6.
koha kohtumises tunnistama JK Fellini paremust. Turniiri parimaks
väravavahiks tunnistati
Põhja-Sakala meeskonna
puurivaht Allar Joandi.
Kiitus kõigile mängijatele ja suurele hulgale
toetajatele, kes kohapeal
kaasa elasid ning kõige
suurem tänu treeneritele
Sergei Vassiljevile ja Indrek Jegorovile!

27. jaanuaril toimunud XVIII Juhan Aidaku
mälestusturniir oli osalejate poolest väga kõrgetasemelise koosseisuga. Naiste turniiri võitis Janne
Mumme Nõmme kabeklubist. Eriti suurt rõõmu
tegi meie noore Monis Braueri sekkumine naiste
esikolmikusse. Lisapartiide järel pidi Monis küll
vastu võtma üldarvestuses kolmanda koha, ent
turniiril suutis ta koguda võrdselt punkte teise
kohaga lõpetanud Aili Visnapuuga Jõgevalt.
Mehed mängisid kaks ringi ehk 34 partiid ja selle
tõsise kabepäeva võitis Enno Eerma 28,5 punktiga,
teise kohaga lõpetas Algo Laidvee 27 punktiga ja
kolmanda koha viis Jõgevamaale Uno Plakk 24,5
punktiga. Põhja-Sakala valla parim meesmängija
oli Margus Jaansoo.
Õnnitlus võistluse parimatele! Tänu osalejatele,
abilistele ja kohtunikele!

TIIT HEINSALU

Juunioride EestiSoome meistrivõistlustel Keilas saavutas
Teele-Helena Palu vabamaadluses III koha.
Teele-Helena õpib Suure-Jaani gümnaasiumi
spordisuunal alates selle õppeaasta sügisest.
Täname treener Rain
Foto: Erakogust
Aleksandrovit õpilaste eduka juhendamise eest.
EVALD SEPP

Suure-Jaani gümnaasiumi direktor
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Tosin täis

Sipsikul oli sünnipäev!
Suure-Jaani lasteaed
Sipsik pidas jaanuari lõpus
oma 74. sünnipäeva.
Haridustöö eelkooliealiste lastega algas SuureJaanis juba 1908. aasta
juulis, mil haridusselts
„Ilmatar“ avas kohalikus
kihelkonna koolimajas lasteaia. Paar aastat töötaski
lasteaed vaid suvekuudel.
1910. aasta sügisest kuni
I maailmasõjani tegutses
lasteaed talveaiana – nagu
tol ajal öeldi.
Jaanuarist 1945 avati
lasteaed vanas kirikule
kuulunud majas ja esimeseks juhatajaks sai Salme
Savi. Sellest ajast alates on
lasteaed tegutsenud pidevalt. Lugematu arv lapsi
on koolieelses eas leidnud

Foto: Erakogust

siin oma teise kodu. Vanas
majas tegutses lasteaed 52
aastat. Pikaaegsed lasteaia
juhatajad on olnud Juta
Aavik ja Kiira Reiman.
Lasteaial oli rõõmupäev, kui 25. augustil 1997

saime kolida uude majja
Lembitu puiesteele, kus
oleme tänaseni. Praeguseks töötab majas 19 inimest, kelle hoole all on 4
rühma 76 lapsega vanuses
1,5–7 aastat.

Rõõmsat ja toimekat
aastat kõigile!
TIIU SAVELLI
Suure-Jaani lasteaia
Sipsik direktor

Sipsikud õppisid prügi sorteerima
Ühel teisipäeva hommikul ootas Mesimummi ja
Lepatriinu rühma lapsi ees
vahva üllatus. Saalis ootasid meid Kertu ja Liisi, kes
olid tulnud lastele rääkima
jäätmete sorteerimise olulisusest ja selle tähtsusest
looduse hoidmisel.
Projekti „Mida Juku
prügist ei õpi, seda Juhan
ei tea“ raames tutvustati
lastele erinevaid jäätmeid,
mis kodudes tekivad, ja
näidati värvilisi konteinereid, millest igaüks on
mõeldud erinevate jäätmete kogumiseks.
Saali põrandal oli suur
hunnik erinevaid jäät-

imelihtne, kuid väga oluline tegevus. Igaüks lubas
edaspidi sellele rohkem tähelepanu pöörata ja kodus
ka emmele-issile rääkida,
miks prügi sorteerida tuleb. Nii saab igaüks anda
väikese panuse, et hoida
meie loodus ja vesi puhtana.
Kertu ja Liisi jagasid
igale lapsele loodusesõbra
rinnamärgi, mida lapsed
uhkusega kannavad.
Foto: Erakogust

meid. Lastele anti ülesanne sorteerida erinevatesse
konteineritesse paber ja
papp, pakendid ja prügi.

Lapsed said sorteerimisega edukalt hakkama ning
olid üksmeelselt nõus,
et prügi sorteerimine on

GERLY KIKRE
Suure-Jaani lasteaia Sipsik
õpetaja

„Päevalillel” tosin täis
juba kuraditosinat käib
kõik on tore
kõik on hea
lasteaias kokku on 52 pead
igaüks on isemoodi
neljakümnel oma voodi
sööme liha
sööme saia
üldse oleme hästi maiad
kuhjas mänguasju meil
lauamänge miljoneid
rõõmukannud triiki täis
jõuluvanagi meil käis
lusikaga õues lund
sööme enne lõunaund
limpsime jääpurikaid
lühemaid ja pikemaid
suvel võite meid kõvasti kiita
aeda polegi vaja niita
sööme ära kõik lilled ja lehed
nii meist kasvavad
naised ja mehed
õpetajad on täiega head
kogu aeg silivad lastel pead
ei nad puhka, ei nad söö
laste kasvatamine pole ju töö
käime mööda ilma ringi
kulutada ei karda kingi
Nukuteatrisse, Rekysse viinud meid tee
Onu Ervin meil lasteaias teatrit teeb
Soomaal kõndinud kopraga koos
Lottemaal olnud mänguhoos
Lossimägedes lehtedesajus
vallatult hullanud vihmasajus
ürgset rütmi otsinud enda seest
ja konnapoegi püüdnud järveveest
laulnud ja tantsinud laulupeol
tublilt löönud kaasa liivaveol
ka oma laste peresid kiidame
neid majas rohkem näha loodame
seda aga hästi teame
sõpru hoidma ikka peame
koos meil vahvaid tegemisi
jätkame neid edaspidi
jälle kook on laua peal
ümber laua sõbrad head
laul ja tants ja traalivaali
naer ning rõõm meil täidab saali
pikka iga, „Päevalill”,
et elu oleks meil jätkuvalt lill!
VASTEMÕISA LASTEAED PÄEVALILL

Vahetund on lahe tund
Jaanuar on tavaliselt
koolis üsna vaikne ja rahulik kuu, sest ei ole ju
ühtki suurt tähtpäeva või
püha, mida mõne põneva
üritusega tähistada. Seepärast otsustasime tuua
natukenegi põnevust vahetundidesse.
Juba kooliaasta alguses oli näha ja kuulda,
et vahetunnid kipuvad
muutuma liiga lärmakaks.
6. klass koos õpetajaga otsustas selle suhtes midagi
ette võtta ning tegelikult
juba detsembrikuust alates toimuvad meie koolis
aktiivsed võimlavahetunnid. Igal nädalal kindlal
ajal korraldavad 6. klassi
õpilased võimlas noorematele koolikaaslastele
liikumismänge. Kuigi on
katsetatud erinevaid põnevaid mänge, siis kõige
lemmikumaks on osu-

tunud ikkagi hargikull.
Võimlavahetunnid on
kujunenud õpilaste seas
väga populaarseteks ja
tänu sellele on vahetunnid
koridoris palju vaiksemad
ja rahulikumad.
Lisaks aktiivsele liikumisele vahetunnis sai jaanuaris ka aktiivselt ajusid
ragistatud. Nimelt leidis
aset vahetundide doomino turniir. Lühikesel
vahetunnil jõuti tavaliselt
mängida ühe vastasega,
pikemal vahetunnil mängiti 2–3 mängu, kiiremad
isegi 4. Võistlusest võttis
osa nii tüdrukuid kui ka
poisse, kuid võidukamateks kujunesid siiski poisid. 1.–3. klassi arvestuses
saavutas parima tulemuse
Ardi Innos, kellel õnnestus
võita 6 mängu. 4.–6. klassi
parim 8 võidetud mänguga oli Jaan Oskar Kalmus.

Jaanuarikuusse jääb ka
üks seni veel vähetuntud
tähtpäev – rahvusvaheline kallistamispäev. 21.
jaanuari hommikul jagasid
6. klassi õpilased kõigile
soovijatele kallistamislehe,
kuhu sai koguda allkirju
nendelt, keda oled sel
päeval kallistanud. Väga
paljudel õpilastel ei oleks
olnud julgust minna lihtsalt niisama kallistama
oma klassikaaslasi või
õpetajaid, kuid tänu kallistamislehele oli see palju
kergem ning vahetundides käiski ainult üks suur
kallistamine. Koolipäeva
lõpus tagastatud kallistamislehtedelt selgus, et
sel päeval sai meie koolis
jagatud sadu kallistusi.
GEA ENNIST
Kirivere kooli huvijuht
6. klassi õpilaste grupikalli.

FOTO: Gea Ennist

Veebruar 2019. Nr 2

13

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

Soomaa rahvuspargi turismipiirkonna
arengustrateegia arutelu 19. veebruaril kell 14
Suure-Jaani kultuurimajas
Teema: SWOT-analüüs, tulevikunägemus
(visioon, arengusihid ja -eesmärgid).
Info ja registreerimine:
dagmar@tipulooduskool.ee, 5353 6961

Asume Kõidamal
Kontakt: Kalev
telefon 523 9493

Kõik katusetööd
Katuste tarvikud
Katuste pesemine
Fassaaditööd
e-post:
info@ksgmetallic.ee

Teisipäeval, 19. veebruaril
kell 12–14

UUTE Kõo raamatukogus
RIIETE
MÜÜK

Kaardimakse võimalus.
Lisainfo ja erisoovid tel 509 8460 Helve.
Tel 5562 4392 Sirje

KAUPS Põltsamaalt

Ootame aktiivset osavõttu!

Imaveres avatav Baltimaade kõige
ägedam tankla koos
restoraniga

Alanud on õpilaste vastuvõtt
Suure-Jaani Gümnaasiumi 10. klassi
• Spordisuund
Maadlus
Kergejõustik
Jalgpall

Kõo raamatukogus neljapäeval,
21. veebruaril kell 16
kohtumine Riigikogu liikmekandidaadi
HERMANN KALMUSEGA

Kokkasid
Tanklateenindajaid
Pagareid/kondiitreid
Ettekandjaid/kelnereid
Nõudepesijaid
Koristajaid

•Sotsiaalsuund
Inimene ja õigus
www.sjg.edu.ee
Facebook/SJGymnaasium
tel 5698 1614
direktor@sjg.edu.ee

Teadmine on jõud!
Pakume osalise tööajaga tööd KODUÕELE
Põhja-Sakala vallas.
Nõudmised: Terviseameti registreering, hea
suhtlemisoskus, täpsus ja korrektsus, kohusetundlikkus. Vajalik arvutioskus ja isikliku sõiduauto olemasolu.
Pakume huvitavat ja vaheldusrikast tööd,
erialast täiendkoolitust.
Info: 5823 0073; 5560 2892;
e-post: tnp.konsultatsioonid@gmail.com

Head Põhja-Sakala valla külad Supsist
Arjassaareni, Kootsist Aimlani!
Head vallaelanikud, ootame teie meenutusi ajaloost, tähelepanekuid ja
uudiseid tänasest päevast. Põhja-Sakala valla veebilehel on olemas
jaotus KÜLAD. Selleks, et leht saaks sisukam ja värvikam, ootame
teilt, head inimesed, üldist huvipakkuvaid uudiseid, ajaloolist materjali
ning võimalusel fotosid teie külade kohta.
Materjale ootame e-posti aadressile angela.harm@pohja-sakala.ee.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus.
Peale säravate silmade otsime inimesi, kes
päriselt tahavad tööd teha ja areneda.
Meie poolt suurepärased
töötingimused ja korralik palk.
Eeldatav töö algus 1. mai 2019
Saada oma CV: personal@tikupoiss.ee

Toeta oma metsa!

Tugisüsteem erametsaomanikule
Põhja-Sakala vallas on metsamaad kokku
68261 hektaril, see on 59% omavalitsuse
pindalast. Metsamaast ligi pool (46%)
on erametsaomanike kätes ja hallata.
Erametsaomanikke on Eestis kokku üle
100 tuhande. Suur osa nendest elab
oma metsast kaugel ning selle seisukorrale igapäevaselt ei mõtle. Riik on
aga aastaid panustanud tugisüsteemi
arendamisse, et metsaomaniku jaoks
metsaotsuste tegemine ja oma metsa
eest hoolitsemine lihtsamaks teha.
Metsaomanikel on võimalik erinevate
metsakasvatuslike tööde tegemiseks Erametsakeskusest toetust küsida. Toetatakse näiteks noore metsa hooldamist ja
metsakahjustuste ennetamist (toetusvoor
juba 5.–25. veebruaril!), metsa uuendamist, metsamaaparandustöid ja muid tegevusi. Erametsakeskusest saab küsida ka
hüvitist looduskaitseliste piirangute eest
Natura 2000 alal või sihtkaitsevööndis
asuval erametsamaal.

Kõige olulisem metsatöö
Järgmine toetusvoor on tulemas juba
veebruaris, toetust saab küsida kõige
olulisema metsatöö – noore metsa hooldamiseks. Seda peetakse mõnikord
küll kulukaks, kuid vaieldamatult kõige
olulisemaks metsakasvatuslikuks tööks,
millega määratakse metsa koosseis tulevikus. Hooldatud metsas on alles jäänud
puudel paremad tingimused kasvamiseks.
Just praegu on noore metsa hooldamise planeerimiseks aeg eriti soodne, seda
kahel põhjusel. Esiteks on heade kütte- ja
paberipuidu hindade tõttu võimalik raiest

mõningat tulu teenida juba 20–30-aastase
metsa hooldamisel. Teiseks on praegu
veel olemas võimalus kuni 30-aastase
metsa hooldamiseks toetust küsida. Tänased maaelu arengukavas kokku lepitud
toetusmeetmed lõpevad 2020. aastaks.
Kas ja kui palju järgmisel perioodil Euroopa Liidu vahenditest metsakasvatust
toetatakse, ei tea praegu veel keegi.

Abi metsaühistust
Kui omanikul oma metsas tegutsedes
ja töid planeerides teadmistest ja ajast
puudu jääb, tulevad appi kohalike metsaomanike endi poolt loodud metsaühistud, kelle juures tegutsevad ka sõltumatut
nõuannet pakkuvad kutselised metsakonsulendid.
Tavaliselt
mittetulundusühingutena
tegutsevates metsaomanike ühendustes
on olemas metsatööde planeerimiseks
ja teostamiseks vajalikud teadmised ja
kontaktid. Metsaomanik saab metsaühistust endale vajaliku info ja juhiseid oma
metsa eest hoolitsemiseks, samuti saab
seal taotleda erinevaid metsandustoetusi.
Kui metsaomanikul endal puudub soov
oma metsaga tegeleda, korraldavad metsaühistu spetsialistid kõik vajalikud tööd
omaniku eest ise ära.
Ühistud on järjepidevalt tõstnud metsaomanikele pakutavate teenuste hulka
ja kvaliteeti. Selle tunnistajaks on ka stabiilselt kasvav metsaühistuga liitunud
metsaomanike arv, mis ületab juba 13 tuhandet.

Toeta oma metsa!

Kõigi metsatoetuste taotlemise tingimustega saab tutvuda aadressil eramets.
ee/toetused.
Viljandimaal tegutsevate metsaühistute
kohta saab lisainfot aadressil
www.eramets.ee/viljandimaametsauhistud.
SA Erametsakeskus
www.eramets.ee
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12. veebruaril kell 19

KALLE SEPP JA MIKK TAMMEPÕLD
KONTSERDIGA

„UNES VÕI ILMSI“

VASTEMÕISA RAHVAMAJAS

7. veebruaril 2019 kell 19
TEATRIÕHTU

Vana Baskini teatri komöödia

„ON ALLES PEREKOND“
Pääse 16 eurot, Õpilane ja pensionär 14 eurot
Info ja broneerimine: 526 4590 (Rein)

16. veebruaril 2019 kell 17
ISETEGEVUSLASTE KONTSERT-PIDU
Põhja-Sakala valla
kultuuripreemiate kätteandmine.
Tantsuks mängib ansambel Seltsimehed.
TASUTA

1. märtsil kell 19

Näitetrupi Poolvillased esietendus

„NISKAMÄE NAISED“
Lavastaja Leila Säälik,
peaosas Merike Krämer Mets.
Pääse 5 eurot.
Info ja broneerimine: 520 6161 (Erika)

8. märtsil 2019 kell 15
KÖLERI PÄEV

Kuulsa kunstniku
193. sünniaastapäeva tähistamine.
Päevajuht Andres Marand.

PILISTVERE
KOGUDUSE
TEATED
P, 24. veebruaril kell 13 VABARIIGI
2. novembril, K Hingedepäeva õhtu külalisega kell 18.00
AASTAPÄEVA jumalateenistus.
Jätkuvalt
saab liituda
leerikooliga. noored.
Laulavad
Imavere
Muusikastuudio
Lisainfo koguduse vaimulikult.

Igal pühapäeval
jumalateenistus
13. Kuu
Kogudus
korraldab soovijatele
transportikell
pühapäevasele
esimesel
pühapäeval
kaetud
armulaud.
jumalateenistusele. Näiteks iga kuu esimesel pühapäeval,
Jätkub leerikool.
on võimalik liituda. Info
kui onVeel
armulauapüha.
koguduse
vaimulikult.
Andke soovist
koguduse vaimulikule teada.
Info koguduse vaimulikult.
Kontakt 553 2789 Hermann Kalmus.

Jumalateenistused
igal kõiki
pühapäeval
13.00
EELK
Pilistvere kogudus tänab
toetajaid kell
ja annetajaid.
Iga
kuu 1. pühapäeval
Liikmemaksu
saab tasudaon
võikaetud
annetustarmulaud.
teha EELK
Pilistvere Andrease koguduse kontole Swedbank
Teeliste kirik. Avatud iga päev kell 10–17

EE69 2200 0011 2022 4888 või koguduse kantseleis sularahas.
Kontakt:
Hermann Kalmus
55 32Viljandimaa
789
Pilistvere
küla, Põhja-Sakala
vald, 70502
hermann.kalmus@eelk.ee
tel
553 2789, pilistvere@eelk.ee

Kõik on kutsutud, kõik on oodatud.
Pilistvere kogudus

Johann Köler läbi memuaaride ja kirjasõna –
Mart Tamberg.
„Köleri kaabu“ üleandmine –
Johann Köleri Muuseumi Ühing, Linda Köhler.
Talvepaleest Lubjassaarele –
etendus „Kodu“; lavastaja Erika Tetsmann;
muusikaline kujundus Heidi Oja-Kalberg.
Esinevad Vastemõisa õppekoha lapsed ja
näitetrupp Poolvillased, peaosas Kristjan Kaarjärv.

Pilet eelmüügist 10 eurot, kohapeal 12 eurot.
Piletid müügil Suure-Jaani Kultuurimajas.
Info telefonil 5332 1335.

15. veebruaril kell 18
TERVISELOENG

„MINU HEA TERVISE VALEM”
Kuhu kaob meie eluenergia ja kuidas seda tagasi saada?
Miks kaal ei lange? Organismi hapestumise põhjused ja
tagajärjed. Mis on seespidine puhastus ja millist kasu see
loob? Miks me ei tervene, kuigi ravime ennast? Hea vesi –
kõige alus. Milline on hea vesi? Veepuuduse tagajärjed. Ja
veel palju muud ... Sellest kõigest kuuled loengus lähemalt!
Jagame endi kogemusi ja tulemusi taimteraapias.
Võimalik osta kirjandust, saab registreeruda tervisetestile.
Osaluspanus 3 eurot.
Lisainfo tel 5568 6413 Eda Kaunissaar, 5302 4606 Heli Tombak.

16. veebruaril kell 10

PÕHJA-VILJANDIMAA RAHVARÕIVAKOOLI
SUKAKUDUMISE KURSUS
Õpitakse tegema rahvarõivasuka lõiget kandja jala
mõõtmete järgi, arvutama materjali kogust, loomist,
vikeldamist, roosimist.
Kaasa võtta: peened vardaid (2 kmpl, nr 1–1,75),
valget ja roosimiseks ka värvilist lõnga,
oma töövahendid ja materjal.
Juhendaja pärandtehnoloog Anu Pink.
Osavõtutasu 4 eurot.
Kudumishuvilistel palume endast teatada 15. veebruarini tel
5193 6420 või merike.saaremets@suure-jaani.ee.

17. veebruaril kell 14

KLUBI MEELESPEA ÕDUS ÕHTUPOOLIK
Külla tuleb Helmen Kütt.
Kohtume klubiga Elurõõm Viljandist.
Võta sõber kaasa lustima ja tantsima
ansambel A.G.E saatel.
Lauake kata end!
Osalustasu 3 eurot.
Korraldaja Meelespea klubi, info tel 515 4013.

24. veebruaril kell 13

EESTI VABARIIGI 101. AASTAPÄEVA
PIDULIK AKTUS LEMBITU PLATSIL
Tasuta!

TASUTA
24. veebruaril kell 14.30

SUURE-JAANI MUUSIKASTUUDIO
KONTSERT
Tasuta!

2. märtsil kell 10

PÕHJA-VILJANDIMAA RAHVARÕIVAKOOLI
SUKAKUDUMISE JÄTKUKURSUS
Õpitakse tegema rahvarõivasuka lõiget kandja
jala mõõtmete järgi, arvutama materjali kogust,
loomist, vikeldamist, roosimist.
Kaasa võtta: peened vardaid (2 kmpl, nr 1–1,75),
valget ja roosimiseks ka värvilist lõnga,
oma töövahendid ja materjal.
Juhendaja pärandtehnoloog Anu Pink.
Osavõtutasu 4 eurot.
Kudumishuvilistel palume endast teatada 15. veebruarini tel
5193 6420 või merike.saaremets@suure-jaani.ee.

Kõik sündmused toimuvad Kondase majas, kui toimumiskohana pole märgitud muud kohta
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Õnnitleme veebruarikuu sünnipäevalapsi!

Õnnitleme
lapse sünni
puhul!
Kadi Lihtsal ja Marek Pettinenil Ivaski külast sündis
poeg ROLF-ROBIN Pettinen
Kristi Kasel ja Lauri Lõhmusel Põhjaka külast sündis
tütar LAURA Lõhmus
Helen ja Taavi Kõvatomasel Tällevere külast sündis
poeg INDREK
Kaidi ja Egon Ibrusel Soomevere külast sündis tütar
MARI
Karmen ja Fred Sootlal Metskülast sündis poeg
OLIVER

HALUMASIN

FORSTMAN
3100€+km

KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215; info@est-land.ee.
Värske looduspuhas mesi otse mesinikult. 7 € / kg.
Alates 5 kg on hind 6 € / kg ja kohale toomine Põhja-Sakala
valla piires tasuta. Tel 5347 9520.

LEONHARD PRUUS
HELMI PEET
ADELINA SEERMAN
EVALD PÕDRA
ILMAR KURESSON
HELJO PÄEVA
MARKA KOPPEL
AMANDA TIIK
VAIKE SAUL
ELLEN TAMMIST
ESTER SIMS
LEILI KOLK
VIOLETTA ALLIK
EINAR LAND
MILVI JAESKI
TOOMAS KALMUS
HILMA SALAKKA
VAIKI AUKSMANN
KULLA MERKULOVA
ANNE-MALL PAEL
MAIMU ZAHKNA
KALJO PÕDRA
ANU-REET ROSENFELD
VILMA TOONIKUS
LINDA ALLIKSAAR
MARJU GRENTSMANN
SALME ELTS
ENN TIITSU
MILVI LAISAAR
ALVI MÄRTENS
MAIMU KUKK
ELINA SILLAMÄE

18.02.1924
05.02.1925
16.02.1927
20.02.1928
26.02.1928
04.02.1929
15.02.1929
21.02.1929
06.02.1930
10.02.1932
11.02.1932
25.02.1932
01.02.1933
08.02.1933
09.02.1934
13.02.1934
13.02.1934
18.02.1934
02.02.1935
03.02.1935
21.02.1935
28.02.1935
05.02.1936
11.02.1936
16.02.1936
20.02.1936
26.02.1936
27.02.1936
05.02.1937
10.02.1937
08.02.1938
12.02.1938

95
94
92
91
91
90
90
90
89
87
87
87
86
86
85
85
85
85
84
84
84
84
83
83
83
83
83
83
82
82
81
81

LILJA OLEV
LEILI RÄBIN
MAIA KOLK
VIRVE LOMP
ASTRA HEERO
HELLE REINARU
AADO PÄHKLEMÄE
JÜRI PAAS
KALJU MIKKOR
ILLA MIILEN
ELGI LUTS
TOOMAS LOHK
LEMBIT LUBI
ALLAN TAMM
TOIVO MÄNNIS
EHA SÄÄSK
KANNI ORUSALU
VILVE KÄRT
VIRVE PAU
LEMBIT SULE
AINO KIVISILD
ELMUT LEHISTE
MEHIS KRIISK
HEINO SILLAT
KAAREL AASTE
MIHKEL RAID
MAINE KITSE

Müüa lõhutud küttepuid (toored), mõõdud kliendi soovil.
Kuivad puud 40-liitristes võrkudes, halu pikkus 30 cm.
Pakume metsa väljaveo teenust MTZ 82-ga.
Info tel 5695 0043, avitella@outlook.com.

et perioodil 18.–22.02.2019
on VÕHMA POSTKONTOR
AJUTISELT SULETUD.

Soovin osta kasutatud töökorras gaasipliidi koos praeahjuga. Kui kellelgi on kodus seisma jäänud, helistage palun
tel 5693 7778.

Võhma postkontorit asendab ja väljastab saadetisi
Suure-Jaani postkontor, asukohaga Pärnu tänav 3,
Suure-Jaani.
E, T, N, R 9–14:30; K 13–18; L, P suletud

Soovin teeseent. Kui kellelgi on pakkuda, helistage palun
tel 5693 7778.

Mälestame
ASTRID MÄGI

28.03.1956 – 01.01.2019

LINDA ÄRM

30.10.1929 – 08.01.2019

ANTS HAAGMA

27.03.1966 – 09.01.2019

VALENTINA PERLOVA
25.09.1956 – 10.01.2019

EINO LAAS

13.05.1943 – 10.01.2019

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

OMNIVA ANNAB TEADA,

Müüa renoveeritud 2-toaline (43,4 m2) korter Suure-Jaanis,
Tallinna 13a (1. korrus; küte: ahi + õhksoojuspump; kelder,
puukuur, aiamaa) hinnaga 27 900 eurot. www.kv.ee/3103355.
Helista 5556 4471.

09.–17.05. reis Baierimaale. Buss sõidab läbi Viljandi.
Info www.rosenreisid, telefon 502 9006.

22.02.1938
27.02.1938
02.02.1939
28.02.1939
01.02.1944
05.02.1944
08.02.1944
08.02.1944
10.02.1944
18.02.1944
23.02.1944
23.02.1944
23.02.1944
01.02.1949
02.02.1949
03.02.1949
04.02.1949
16.02.1949
18.02.1949
26.02.1949
28.02.1949
02.02.1954
08.02.1954
11.02.1954
16.02.1954
19.02.1954
23.02.1954

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

27. veebruaril
alates 10st
VÕHMA
TEENUSKESKUSES
ETTEREGISTREERIMINE telefonil 5323 2454

RAGNAR VARIS

10.06.1984 – 17.01.2019

VIRVE TIIGI

19.09.1940 – 24.01.2019

HANS SCHMIDT

10.05.1928 – 25.01.2019

OLGA PIMENOVA

08.04.1930 – 25.01.2019
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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 €

