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ärts.
Eesti Vabariigi 101. sünnipäev on peetud,
Suure-Jaani Tervisekoda on valmis saanud ja selle veekeskuski külastajatele avatud. Tähtsad sündmused – nii
meie riigi oma kui Suure-Jaanis toimunu.
Lehe postkastidesse jõudmise ajaks on selge ka see, kes
pääsesid sel korral Riigikokku ja teada seegi, kui paljud
meie valla valijad andsid oma hääle meie oma vallast
Riigikokku pürginutele.
Riigi 101. sünnipäeva eel kuulasin, mida rääkisid Suure-Jaanis õppivad 15 noort teemal „Noored muudavad
maailma”. Mitmel korral käisid kõnedest läbi ka sõnad
„lumehelbekesed”, „nutisõltuvus”, „e-sport”, … Räägiti
edust ja rahastki.
On ütlemine, et liblika iga tiivalöökki muudab maailma. Aga kui mõtleme suuri ja väga suuri muudatusi,
kes siis minule endale esimesena meenuvad – kes on
need noored?
Eesti Vabariik 100 sündmuste valguses meenuvad
kindlasti koolipoisid, kes läksid vabatahtlikena Vabadussõtta ja aitasid teha võimalikuks selle, et meil on
täna – oma riik. Kui nimeliselt, siis meenub muidugi
Julius Kuperjanov. Vabadussõja kangelane, kes oli vaid
24-aastane, kui Paju lahingus haavata sai ja seejärel Tartus
suri. Kes Tartus ülikoolis õppinutest ei teaks tema haual
olevat skulptor Jaan Koorti poolt loodud monumenti,
üht vähest omalaadsete seas, mis nõukogude aja üle
elas! Selle monumendiga seoses meenub mulle muidugi
kohe ka üks teine monument, mida noorena vanemate
inimestega koos Pilistvere kalmistule sattununa tihti
aukartlikult silmitsesin. Ka see erinevaid aegu üle elanud
mälestussammas on püstitatud üsna noorelt – 29-aastaselt
– lahkunud riigimehele. Jüri Vilms oli Eesti Päästekomitee liige ja Eesti iseseisvuse ettevalmistaja, Eesti esimene
justiitsminister. Temagi muutis meie maailma.
Kuid maailma ei saa muuta ainult poliitikat tehes või
oma riigi eest seistes. Maailma võib muuta ka hoopis
teisel viisil. Arvan, et keegi ei kahtle, et neli Liverpooli
noorukit – John, Paul, Ringo ja George – muutsid oluliselt maailma. Eelmise sajandi kuuekümnendatel aastatel
mõjutas ansambel The Beatles tugevalt nii sotsiaalset kui
kultuurilist revolutsiooni. Ansambli läbilöögi ajal aastal
1963 olid noormehed kõik vaid pisut üle 20 aasta vanad.
Muusikaajalukku väga olulise jälje jätnute hulgas on veel
palju teisigi noori – kui meenutada kasvõi ainult nn 27
klubi – 27-aastaselt elust lahkunud mõjukaid artiste: Jimi
Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin, Amy Winehouse, Jim
Morrison, …
Kui tulla mõtetega tänapäevale lähemale, siis ei saa
kuidagi mööda ühest noormehest, kes koos kolme kolledžikaaslasega asutasid suhtlusvõrgustiku – algselt
koolisisese, aga kaheksa aastat hiljem, aastal 2012 juba
miljardi osalejaga võrgustiku, mis tänaseks on ületanud
kahe miljardi piiri ja aina kasvab. Muidugi tehnoloogiaettevõtja Mark Elliot Zuckerberg, kes 2004. aastal oli
20-aastane. See muudatus puudutab päris kindlasti ja
üsna otseselt kõiki meie tänaseid noori.
Kui nüüd kaalutlevamaks muutuda, siis pean tunnistama, et ma ei tea, kas näiteks on olemas teadusuuringuid,
mis näitaksid, kui paljud maailma kõige rohkem muutnud avastused on tehtud noorte inimeste poolt. Ja millises
vanuses olevaid inimesi üldse noorteks võib nimetada?
Sajandite jooksul oluliselt kasvanud keskmine eluiga on
kindlasti ka selle mõiste piire nihutanud.
Huvitav, kas nendest maailma muutnud noortest, kellest
eespool juttu oli, on keegi mõne
meie tänase noore iidol? Millised on meie noorte unistused?
Kas need unistused võivad olulisel määral maailma muuta?
Suuri unistusi ja nende täitumist kõigile!
LEILI KUUSK
avalike suhete spetsialist

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

Lindi lõikasid läbi vallavanem Tõnu Aavasalu, arhitekt Alvin Järving, AS Eviko juhataja Raimo Sepp, Põhja-Sakala vallavolikogu esimees Arnold Pastak ja Suure-Jaani Tervisekoja juhataja Karin Leppik; koda õnnistas EELK Suure-Jaani ja Kõpu
kiriku õpetaja Hedi Vilumaa; avamisel osalesid ka Mart Saar ja Artur Kapp (Kaarel Targo ja Kristjan Lüüs).
Vallavanem Tõnu Aavasalu tänab tublisid koostööpartnereid; AS Eviko objektijuht Margus Järve; Näkilaulu laulavad Maali
ja Leelo Kukk. Rahvast naerutavad Mart ja Artur – ning ei puudu ka näkid Kertel Viktoria ja Marta Johanna.
ERR-ile annab intervjuu arhitekt Alvin Järving.
FOTOD: Jaanus Siim (8), Leili Kuusk (3)

Suure-Jaani Tervisekojas lõigati linti
14. veebruaril oli kauaoodatud päev – SuureJaani Tervisekojas lõigati
pidulikult linti. Külla olid
tulnud koostööpartnerid
ideede pakkujatest kuni
ehitajate ja sisustajateni,
abilised, toetajad, valla allasutuste juhid, ettevõtjad,
valla sõprusomavalitsuste
esindajad Poolast ja Soomest.
Ka vallarahva huvi uue
keskuse vastu oli suur.
Et järjekordi vältida, said
soovijad end kirja panna
ja Tervisekojaga tutvumas käia. Huvilisi jätkus
nii 14ndaks kui 15ndaks
veebruariks.
Järgnenud nädalal kutsus Tervisekoda oma suuremate koostööpartnerite töötajaid veekeskuses
pakutavate teenustega
tutvuma, neid n-ö testima.
Piletiga külastajatele avati
uksed 25. veebruaril.
Ehitusleping maksumusega 4,45 miljonit eurot sõlmiti Suure-Jaani
Vallavalitsuse ja AS Eviko

vahel 8. juunil 2017. Tervisekeskuse ehitust toetati
esmatasandi tervisekeskuse meetmest ligikaudu
700 000 euroga, ülejäänud
summa tuli valla omavahenditest.
Suure-Jaani Tervisekoja projekti aluseks on
arhitektuurikonkursi võidutöö „Viies aastaaeg 2“,
mille autoriteks on Novarc
Group AS ja Arhitekt Must
OÜ arhitektid.
Ehitatavale keskusele
nime leidmiseks korraldati
konkurss, kuhu saadeti
kümneid ettepanekuid.
Valiku tegemine osutus
üsna raskeks, sest sooviti,
et nimi ühendaks endas
kõiki keskuses pakutavaid
teenuseid. Valituks osutunud nime Tervisekoda
pakkus Andres Uibo.
Tervisekojas on veekeskus, jõusaal, kohvik,
apteek; siin asuvad tööle perearstid, hambaarst,
füsioterapeut – siin on
ruumid ka politseile ja
kiirabile.

Suure-Jaani Tervisekoja
veekeskuses on:
bassein 3 rada á 25 m;
lõõgastusbassein;
perebassein (liutoru ja
vastuvoolubassein);
beebibassein;
külmaveebassein;
mullivann;
soome saun 100 0C;
soome saun 80 0C;
soola-aurusaun;
sanaarium;
kohvik.

Veekeskus on avatud:
E, K, R kell 8–12 ja T,
N kell 7–12 (ujumine ja
soome saun), kell 12–22
(veekeskus – kõik basseinid ja saunad); L, P kell
10–22 (veekeskus – kõik
basseinid ja saunad).
Üksikpilet täiskasvanule
maksab 4–10 eurot, lastele
ja pensionäridele 3–8 eurot.
Pakutakse ka kümne korra
ja perepileteid.
LEILI KUUSK
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Põhja-Sakala Vallavalitsuses
04.02.2019

Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada kasutusluba Maalasti külas Kolga kinnistul ümber ehitatud
loodusturismikeskuse hoone kasutusele võtmiseks.

08.02.2019

Otsustati kinnitada Suure-Jaani Tervisekoja hinnakiri;
korraldada Põhja-Sakala valla teehoiukava aastateks 2019–
2022 eelnõu avalik väljapanek 19.02.–05.03.2019 valla kodulehel
ja valla raamatukogudes; eelnõu muudatusettepanekuid saab
esitada avaliku väljapaneku jooksul; eelnõu avalik arutelu
kõigi huvitatud isikute kaasamiseks toimub 07.03.2019 kell 16
vallamaja II korruse saalis;
arutati läbi volikogu komisjonide muudatusettepanekud
volikogu eelnõule „Põhja-Sakala valla teehoiukava aastateks
2019–2022“ ja kujundati vallavalitsuse seisukoht;
otsustati saata volikogu komisjonidele arutamiseks eelnõud:
Kõidama lasteaia Traksik arengukava ja tegevuskava kinnitamine; Võhma lasteaia Mänguveski arengukava ja tegevuskava
kinnitamine; Olustvere lasteaia Piilu arengukava ja tegevuskava kinnitamine; Vastemõisa lasteaia Päevalill arengukava ja
tegevuskava kinnitamine; Suure-Jaani lasteaia Sipsik arengukava ja tegevuskava kinnitamine; Valla arengukava tegevuskava;
Väikeinvesteeringute tabel; Info Põltsamaa valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
väljatöötamise kavatsuse kohta; Põhja-Sakala Vallavolikogu
24.05.2018 määruse nr 42 „Ehitus- ja planeerimisvaldkonna
ülesannete täitmine Põhja-Sakala vallas“ muutmine;
arutada ja täiendada Põhja-Sakala valla hariduse arengukava
eelnõud 12. veebruaril.

13.02.2019

Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada kasutusteatis Riiassaare külas Kiimassaare kinnistul
ümber ehitatud ja kuni 33% mahust laiendatud saunamaja
kasutusele võtmiseks ning ehitusluba Ängi külas Ojakalda
kinnistule elamu püstitamiseks;
kinnitada Kõidama lasteaia Traksik hoolekogu koosseisu
muutus: arvata välja lastevanemate esindaja Katrin Peedo ja
kinnitada hoolekogu lastevanemate esindajaks Kristi Reivo;
lubada Võhma lasteaias Mänguveski luua 1. septembrist 2019
ühe õpetaja abi ametikoha asemel täiendav õpetaja ametikoht;
tasuda lapse lastehoius hoidmise kohatasu esitatud arvete
alusel alates 18.02.2019 kuni 23.08.2019 kuus kuni 300 euro
ulatuses;
sulgeda valla lasteaiad 2019. aasta suveperioodil vastavalt
korralduses olevale tabelile;
anda nõusolek avaliku ürituse teates esitatud tingimustel
vastlapäeva „Hõissa, meil on vastlad” pidamiseks;
anda nõusolek avaliku ürituse teates esitatud tingimustel
Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktuse pidamiseks;
määrata valla 2018. aasta spordipreemiad;
korraldada Sürgavere kultuurimaja direktori vaba ametikoha
(0,4 koormust) täitmiseks avalik konkurss ja kinnitada konkursi
tingimused;
anda nõusolek Tallinna Võrkpalliklubi MTÜ-le projektlaagri
„Võrkpalli suvelaager“ korraldamiseks 03.–26.07.2019 SuureJaani koolis;
anda nõusolek MTÜ-le Lõimeleer projektlaagri „Lõimeleer“
korraldamiseks 26.06.–03.07.2019; 21.–26.07.2019 ja 28.07.–
02.08.2019 Suure-Jaani kooli Tääksi tegutsemiskohas;
eraldada isikule eluruumina kasutamiseks korter;
esitada isiku eestkostjana kohtule avaldus;
määrata katastriüksuste (kü) jagamisel moodustatud uutele
katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Punakülas
Kabeliristi ja Kalmistu kü; Kõpu alevikus Teeristi, Tipu tn 1,
Viljandi mnt 8 ja 11 kü; Paenasti külas Koovita kü; Lemmakõnnu külas Kääri kü; Metskülas Alasi kü;
muuta vallavalitsuse 29.01.2019 korralduse nr 40 „Aadresside
ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel“ punkti
1.2 ja sõnastada see järgmisel kujul: „1.2 Viljandi maakond,
Põhja-Sakala vald, Rääka küla, Peetrimetsa; sihtotstarve 100%
maatulundusmaa“;
muuta vallavalitsuse 27.11.2018 korraldust nr 846 „Üldplaneeringu koostamise töörühma moodustamine“ ja tunnistada
kehtetuks korralduse punkt 1.2.10;
saata MTÜ-le Loopre Puhkeküla koostatud vastuskiri vallavalitsuse korralduse nr 967 preambuli muutmise kohta;
maksta tegevusalalt Spordiüritused Marika Petersonile 100
eurot osalemiseks treeninglaagrites Hispaanias ja Portugalis;
jätta rahuldamata Viljandi Pensionäride Liit MTÜ toetuse
taotlus eakate laulu- ja tantsupäeva korraldamiseks;
saata volikogu komisjonidele arutamiseks eelnõud: Ostueesõiguse kasutamata jätmine; Tunnustamiste korra alusel
määratavate preemiate suuruse kehtestamine; arengukava
tegevuste kava 2019–2022; Põhja-Sakala Vallavalitsuse struk-

tuuri muutmine; hariduse arengukava, kui IV osale on lisatud
viide ühinemislepingu punktidele või need teksti kopeeritud.

20.02.2019

Otsustati eraldada MTÜ-le Spordiklubi Suure-Jaani United
noorte sporditegevuseks toetust summas 7884 eurot 73 lapse
eest perioodil 01.01.–30.09.2019;
eraldada MTÜ-le Spordiklubi Tääksi noorte sporditegevuseks toetust summas 7776 eurot 72 lapse eest perioodil
01.01.–30.09.2019;
anda nõusolek MTÜ-le Olelukoe projektlaagri „Olelukoe laager“ korraldamiseks Lahmuse Koolis noortele vanuses 7–16 a: I
vahetus „Fantazy maailm” 23.–29.06.2019 (7 päeva); II vahetus
„Discovery“ 30.06.–06.07.2019 (7 p); III vahetus „Ümber maailma” 07.–13.07.2019 (7 p); IV vahetus „Matk“ 28.07.–06.08.2019
(10 p); V vahetus „Teater“ 07.–15.08.2019 (9 p); VI vahetus „Sinu
kord“ 19.–24.08.2019; igas vahetuses plaanitav noorte arv 68;
kinnitada sotsiaalteenuste taotluste vormid;
lükata edasi sotsiaaltranspordi korralduse ja hindade teema;
kehtestada vallas koduteenuse eest võetav tasu;
volitada sotsiaaltööspetsialisti esindama eestkostetavat igasugusel asjaajamisel ja kõikide õigustoimingute ning tehingute
tegemisel;
riigihankel Sõiduautode kasutusrent (viitenumber 204589)
kvaliﬁtseerida edukate pakkujatena Rentest AS (10814092) ja
Hansarent OÜ (11695889) pakkumused ning sõlmida nendega
hankelepingud;
lõpetada Suure-Jaani linnavalitsuse ja isiku vahel 01.05.2004
sõlmitud üürileping 28. veebruaril 2019;
SA-l Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus, AS-il Suure-Jaani
Haldus, AS-il Võhma ELKO ja OÜ-l Koksvere Maja esitada
2018. a aastaaruanne koos audiitori järeldusotsusega vallavalitsusele 20. märtsiks 2019;
määrata Mudiste külas Mudiste katastriüksuse ja Supsi külas
Napsi-Tõnise katastriüksuse jagamisel moodustatud uutele
katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed;
määrata riigi omandisse jäetavatele maaüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Ängi külas Võseriku ja Oru; Võhma
linnas Raba tn 2; Tällevere külas Põllu ja Kolmnurga; Sürgavere
külas Metsa ja Tindisaare; Kuhjavere külas Nõlvi maaüksused.

22.02.2019

Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada kasutusluba Suure-Jaani linnas Pärnu tn 4 kinnistule püstitatud tervise- ja külastuskeskuse hoone kasutusele võtmiseks.

27.02.2019

Otsustati anda luba majandus- ja rahandusosakonnal väljastada ehitusteatis Kõpu alevikus Tipu tn 3 kinnistul asuva
12-korteriga elamu fassaadi rekonstrueerimiseks ja soojustamiseks ning elamu laiendamiseks kuni 33% hoone esialgsest
mahust; ehitusluba Kildu külas Liiduvere kinnistule puurkaevu rajamiseks;
toetada ettepanekut kahe ametikoha loomiseks Kõpu piirkonda ja esitada volikogule ettepanek eelarve muutmiseks
vajaliku palgaraha ulatuses;
anda välja vallavalitsuse tänukiri Viive Reinsalule pikaaegse
töö eest Kirivere kooli õpetajana ja seoses 60. sünnipäevaga;
määrata puudega isikule hooldaja ja maksta hooldamise eest
hooldajatoetust;
osutada koduteenuseid kolmele isikule;
lõpetada isikule eluruumi tagamise teenuse osutamine alates
01.02.2019;
lugeda 01.02.2019 seisuga lõppenuks sotsiaalelamispinna
kasutamiseks sõlmitud üürileping;
muuta vallavalitsuse 13.02.2019 korralduse nr 69 „Aadresside
ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel“ punkti 1
ja sõnastada see järgmisel kujul: „1. Määrata Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Metsküla külas Alasi katastriüksuse nr
87001:003:0067 jagamisel moodustatud uutele katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarbed:“;
muuta vallavalitsuse 13.02.2019 korralduse nr 67 „Aadresside
ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel“ alapunkti 1.3 ja sõnastada see järgmisel kujul: „1.3 Viljandi maakond,
Põhja-Sakala vald, Paenasti küla, 14242 Rõstla - Paenasti tee;
sihtotstarve 100% transpordimaa“;
riigihankel „Suure-Jaani tööstuspargi taristu ehitamine” (viitenumber 203168) tunnistada edukaks pakkujaks OÜ TEEARU
GRUPP (10694251) ja sõlmida temaga hankeleping;
muuta Suure-Jaani Tervisekoja hinnakirja: hommikuujumine on kahel tööpäeval alates 7.00-st; täpsustada sooduspileti
saajate nimekirja;
määrata aktsiaseltsi Võhma ELKO 2018., 2019. ja 2020.
majandusaastate aruande auditeerijaks Assertum Audit OÜ
(registrikood 10990446).

Põhja-Sakala Vallavolikogus
28.02.2019

Otsustati kiita heaks Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+
ning selle lisad: tegevuskava, Viljandimaa tervise- ja heaoluproﬁil ja
statistiline ülevaade Viljandimaast;
lõpetada Põhja-Sakala valla arengukava tegevuste kava 2019–2022
eelnõu nr 127 menetlemine; vallavalitsusel esitada uus eelnõu 2019. a
kohta, kus kajastada konkreetsed tegevused, vastutajad ja maksumus;
lõpetada Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri, eelnõu nr 127 menetlemine; muudatusettepanekud esitada hiljemalt 14.03.2019;
kehtestada Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel 2019. aastal
määratavate rahaliste preemiate suurused:
Hariduspreemiad kogusummas 2000 eurot neto: aastate õpetaja
– preemia 1000 eurot neto; hariduse aastapreemia – 200 eurot neto;
aasta alushariduse õpetaja – preemia 200 eurot neto; aasta õpetaja –
preemia 200 eurot neto; aasta huviharidustöötaja – preemia 200 eurot
neto; aasta noorsootöötaja – preemia 200 eurot neto.
Spordipreemiad kogusummas 1700 eurot neto: aasta parim meessportlane – preemia 200 eurot neto; aasta parim naissportlane – preemia
200 eurot neto; aasta parim noorsportlane – preemia 200 eurot neto;
aasta parim noorsportlane – preemia 200 eurot neto; aasta parim
võistkond – preemia 500 eurot; aasta parim treener – preemia 200
eurot neto; spordiedendaja – preemia 200 eurot neto.
Kultuuripreemiad kogusummas 1800 eurot neto: kultuurielutöö
preemia – 1000 eurot neto; kultuuri aastapreemia – 200 eurot neto;
kultuuri aastapreemia – 200 eurot neto; kultuuri aastapreemia – 200
eurot neto; kultuuri aastapreemia – 200 eurot neto.
Konkursi „Kaunis Kodu“ preemiad kogusummas 1850 eurot neto:
(1) elamud kompaktse hoonestusega alal: 1. preemia 200 eurot neto;
2. preemia 150 eurot neto; 3. preemia 100 eurot neto; (2) elamud hajaasustusega alal: 1. preemia 200 eurot neto; 2. preemia 150 eurot neto;
3. preemia 100 eurot neto; (3) maakodud ja tootmistalud: 1. preemia
200 eurot neto; 2. preemia 150 eurot neto; 3. preemia 100 eurot neto;
(4) korterelamud: 1. preemia 200 eurot neto; 2. preemia 150 eurot neto;
3. preemia 100 eurot neto; (5) eripreemia Lilled valda – 50 eurot neto.
Kodanikupreemiad kogusummas 1000 eurot neto: aasta sädeinimene – preemia 200 eurot neto; aasta kodanikuühendus – preemia
200 eurot; aasta kodanikuühenduse tegu – preemia 200 eurot; aasta
kodanikuühenduse toetaja – preemia 200 eurot neto; aasta vabatahtlik
– preemia 200 eurot neto.
Sotsiaaltööpreemiad kogusummas 1400 eurot neto: sotsiaalvaldkonna elutöö preemia – 1000 eurot neto; aasta sotsiaaltöötaja – preemia
200 eurot neto; aasta Hea Haldja preemia – 200 eurot neto.
Lõpetajate preemiad: gümnaasiumi lõpetamine kuldmedaliga –
preemia 350 eurot neto; gümnaasiumi lõpetamine hõbemedaliga
– preemia 250 eurot neto; kutseõppeasutuse lõpetamine kiitusega
– preemia 250 eurot neto; põhikooli lõpetamine kiitusega lõputunnistusel – preemia 150 eurot neto.
kinnitada Põhja-Sakala valla 2019. aasta eelarve, mille mahuks on
kavandatud 17 255 908 eurot.
lõpetada Põhja-Sakala valla teehoiukava 2019–2022 (I) lugemine;
muudatusettepanekud esitada hiljemalt 14.03.2019;
lõpetada Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 2019–2025 (I)
lugemine; muudatusettepanekud esitada hiljemalt 14.03.2019;
tutvuti Põltsamaa valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse
materjalidega, mis on leitav Põltsamaa valla kodulehe lingil https://
www.poltsamaa.ee/uldplaneering; otsustati teha Põltsamaa vallale
üldplaneeringu koostamisel teede valdkonna käsitlemisel järgmine
ettepanek: Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kavandamisel
määrata avalikuks teeks Põltsamaa vallas asuv tee, mis on juurdepääsuteeks Põltsamaa–Võhma riigimaanteelt Põhja-Sakala vallas Loopre
külas asuvale Mikosaare kinnistule, kuna kinnistule puudub juurdepääs avalikult teelt ning teised võimalused tee rajamiseks puuduvad.
Kinnistule on juurdepääs läbi kümne eraomandis oleva kinnistu ning
juurdepääsutee pikkuseks on ligikaudu 1,5 km;
otsustati mitte kasutada ostueesõigust Viljandi maakonnas PõhjaSakala vallas Kootsi külas asuva Lepakose-Jaani kinnistu jagamisel
tekkiva uue kinnistu ligilähedase pindalaga 96 242 m2 müümisel;
valida rahvakohtunikukandidaatideks: Hermann Kalmus, Tambet
Sova, Siim Avi, Eve Soopa ja Aare Kolk;
määrata Põhja-Sakala valla konsolideeritud majandusaasta aruannete auditi läbiviijaks aastateks 2018–2020 Audiitorbüroo ELSS OÜ
(registrikood 10213441) vandeaudiitor Enn Leppik;
tutvuti vallavolikogu revisjonikomisjoni 2018. a aastaaruandega;
otsustati kinnitada Põhja-Sakala Vallavolikogu revisjonikomisjoni
2019. a tööplaan;
nimetada Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogusse
Põhja-Sakala valla esindaja vallavolikogu esimehe Arnold Pastaku
asendusliikmeks volikogu liikmete hulgast vallavolikogu aseesimees
Hermann Kalmus;
nimetada Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule PõhjaSakala valla esindaja vallavolikogu esimehe Arnold Pastaku asendusliikmeks volikogu liikmete hulgast vallavolikogu aseesimees
Hermann Kalmus;
püstitada üürielamu aadressil Tallinna tn 11a, Võhma linn; tagada
Võhma üürielamu omaﬁnantseering vähemalt 50% ulatuses (577
114 eurot) projekti abikõlblike kulude maksumusest ning projekti
võimaliku kallinemise korral täiendavate kulude katmine PõhjaSakala valla eelarvelistest vahenditest vastavalt Põhja-Sakala valla
eelarvestrateegias 2019–2022 kavandatule;
määrata vallavanem Tõnu Aavasalule aastapreemia tehtud töö eest
summas 2000 eurot;
tutvuti Põhja-Sakala Vallavolikogu 2019. a tööplaaniga; otsustati
kinnitada Põhja-Sakala Vallavolikogu 2019. a tööplaan;
vaadati üle haridus- ja kultuurikomisjoni koosseis; tehti ettepanek
lisada haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu volikogu liige Marlen
Silm;
kuulati Kuldar Kipperi tutvustust Koksvere küla ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti esitamise kavatsusest
SA KIK; taotluse esitamiseks on vajalik täpsustada endise Kõo valla
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava.
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14 valla kaunist kodu said mastivimpli
Riigihalduse minister
tunnustab Eesti kaunite
kodude omanikke tänukirja ja rahvusvärvides mastivimpliga, et süvendada
Eesti omariikluse tunnetust
lipuvärvide kaudu ning
arendada Eesti lipukultuuri. Eesti rahvusvärvides
mastivimpel annetatakse
üksikisikule, perekonnale,
organisatsioonile või kogukonnale tunnustuseks
eeskujuliku ja silmapaistva töö eest koduümbruse
heakorrastamisel ning kaunistamisel. Mastivimpliga
koos antakse autasustatule
riigihalduse ministri poolt
allkirjastatud tänukiri.
Põhja-Sakala vallast
pälvisid tunnustuse:
Tamme tn 7, Kõpu alevik – Olesja Liberova ja
Tiit Toom
J. Köleri tn 25, SuureJaani – Sirli ja Villu Soolo
Lai tn 2, Suure-Jaani –
Viivika ja Rein Rätsep
Tamme, Võivaku küla
– Külli Hiiemäe-Metsar ja
Aago Metsar

Asu, Ivaski küla – Aide
ja Taimo Vendla
Toosi, Metsküla – Anne
ja Aivar Lepp
J. Köleri tn 44, Suure-Jaani – Urve ja Risto Valdmaa
Vainu, Vihi küla – Tiiu ja
Aivar Siim
Kaldamäe, Ängi küla –
Aime Elts ja Rein Rohtmaa
Spordi tn 4, Võhma –
Karmen ja Tarmo Veedla
Ristiku tn 1, Võhma –
Ülle ja Olev Helü
Pargi tn 6, Võhma – Anneli Täht
Kastani tn 6, Võhma –
Viive Nõmmiksaar
Lille tn 5a, Võhma –
8-korteriline mitmepereelamu: Elve Palu, Kunnar
Raestik, Tatjana Bonder,
Aino Kapsta, Aino Pent,
Ulvar Treier, Harri Ots,
Marju Alliksaar
Mastivimplid ja tänukirjad anti üle Suure-Jaanis
Lembitu platsil toimunud
Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktusel.
Kõik maakonnad ja neli
suuremat linna – Narva,
Pärnu, Tallinn ja Tartu

Mastivimpli ja tänukirja võtavad vallavanem Tõnu Aavasalult vastu Aide ja Taimo Vendla Ivaski külast.
FOTO: Marko Reimann

– esitavad igal aastal juuni alguseks Eesti Kodukaunistamise Ühendusele
kolm parimat kodu, kellele
Vabariigi President annab
Eesti taasiseseisvumispäeva paiku tunnustuse. Konkursi „Eesti kaunis kodu
2018“ üheks võitjaks on
Tiiu ja Aivar Siimu kodu
Vihi külas.

TIIU UMAL

arendus- ja hankespetsialist

Algab loomatoetuste taotlemine
Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu
võimalik PRIA-le esitada
2.–21. märtsini.
Ka käesoleval aastal saab
taotlusi esitada ainult elektrooniliselt e-PRIA vahendusel.
• Piimalehma kasvatamise otsetoetust saab
taotleda loomapidaja, kelle
nimel on põllumajandusloomade registri andmetel
2. märtsi seisuga kuni 400
piimatõugu lehma. Kuna
taotlemine on loomade arvu
põhine, siis loomi saab asendada. Taotlusalune arv piimalehmi tuleb karjas pidada vähemalt 8. maini ja selle
kuupäevani ei tohi ühelgi
päeval karjas olla rohkem
kui 400 piimalehma. Toetuse saamisel on oluline, et
kõikide karjas olevate piimalehmadega toimuvatest
sündmustest teavitatakse
põllumajandusloomade
registrit ettenähtud aja jooksul, hilinenud teavituste
korral ei loeta looma toetusõiguslikuks. Kui taotlusaluste piimalehmade arv
peaks vähenema seetõttu,

et loom liigub karjast välja
mittevääramatu jõu põhjusel nt lihakombinaati,
tuleb taotlusel taotlusaluste
loomade arvu esimesel võimalusel vähendada. Piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlust saab esitada ka
hilinenult 22. märtsist kuni
15. aprillini, kuid sel juhul
vähendatakse toetust 1% iga
hilinetud tööpäeva kohta.
• Ammlehma kasvatamise üleminekutoetust
saab lihatõugu või lihatõuga ristamisel saadud
veiste eest, kes on 2. märtsi
seisuga vähemalt 8 kuu vanused. Toetuse taotlemine
on loomapõhine ja taotlusaluseid ammlehmi ei saa
asendada. Ka selle toetuse
puhul kehtib taotlusalustele ammlehmadele karjas
pidamise periood 8. maini.
Kui taotlusalune ammlehm
peaks pidamisperioodil
karjast välja minema mittevääramatu jõu põhjusel nt
kombinaati, tuleb see loom
esimesel võimalusel taotlusel taotlusaluste loomade
hulgast maha võtta.
• Ute kasvatamise üleminekutoetust saab taotleda vähemalt 10 ute kohta,
kes on taotleja nimel regist-

reeritud hiljemalt 2. märtsi
seisuga ning on hiljemalt
27. aprilliks ühe aasta vanused. Kuna taotlemine
on loomade arvu põhine,
siis loomi saab asendada.
Taotluses näidatud arv toetuse nõuetele vastavaid
uttesid tuleb karjas pidada
vähemalt 8. maini. Kui taotlusaluste uttede arv peaks
vähenema seetõttu, et loom
liigub karjast välja mittevääramatu jõu põhjusel nt
lihakombinaati, tuleb taotlusel taotlusaluste loomade
arvu esimesel võimalusel
vähendada.
Kõik taotlused tuleb
esitada elektroonilisel
e-PRIA vahendusel. e-PRIA
kasutamiseks on taotlejal
vaja ID-kaarti koos kehtivate sertiﬁkaatide ja PINkoodidega või mobiil-ID-d.
Toetuste taotlemisel kuvab
e-PRIA iga kliendi puhul
tema taotlemisel aluseks
olevad andmed. Kui taotleja
nimel on põllumajandusloomade registris toetuse
nõuetele vastavaid loomi,
siis need andmed kuvatakse
taotlusvormi lisainfosse,
lisaks ka olemasolevad toetusõigused. Taotluse täitmisel on suureks abiks see,

et e-PRIA annab taotluse
täitjale võimalikest vigadest
teateid ja juhib täitmist vajavatele lahtritele tähelepanu
juba enne taotluse esitamist.
See aitab vältida vigu ja teeb
taotluse menetlemise ladusamaks. Taotluse esitajatele
on abiks lisamaterjal „Abiks
taotlejale“.
e-PRIA teenuste kasutamise juhendid leiab PRIA
veebilehelt taotlusvooru
materjalide hulgast (www.
pria.ee → Toetused → Loomakasvatus) samuti on abiinfo kättesaadav e-PRIA-s
samm-sammult toiminguid
tehes. Vajadusel saab abi
PRIA otsetoetuste infotelefonil 737 7679.
PRIA maakondlikes teenindusbüroodes on kliendiarvutid ning kliente aidatakse e-PRIA kasutamisel.
Bürood on avatud E–N
kell 9–16, reedeti suletud.
Soovitame büroosse tulles endale aeg broneerida
PRIA kodulehel: www.
pria.ee/broneering.
PRIA soovib edukat ja
ladusat taotlemist!
EVELIIS PADAR
teabeosakonna
juhtivspetsialist

VALLAVALITSUS OOTAB 15. APRILLIKS AVALDUSI TOLMUTÕRJETÖÖDEKS
Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.03.2018 määrus nr 35 „Põhja-Sakala vallateedel tolmutõrje läbiviimise kord“
reguleerib valla eelarvest tolmutõrje rahastamise tingimusi kruusakattega kohalikel teedel ja erateedel, mis on määratud
avalikult kasutatavateks teedeks.
Tolmutõrjetöid tehakse üks kord aastas peale teede kevadist proﬁleerimist.
Vallavalitsuse poolt tellitava teenusega hõlmatakse teelõigud järgmistel tingimustel:
• Hõlmatav teelõik on pikkusega kuni 200 meetrit.
• Elamu asub teele lähemal kui 50 m.
• Kinnistu omanik tasub 25% omaosaluse maksumuse
peale tolmutõrjetööde teostamist vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel.
Tolmutõrjetööde saamiseks tuleb kinnistu omanikul esitada 15. aprilliks vallavalitsusele kirjalik sooviavaldus.
Are Aua, ühistranspordi- ja teedespetsialist
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Saame tuttavaks

Taivo Lehesmets, Põhja-Sakala vallavolikogu
liige, revisjonikomisjoni aseesimees
Leili Kuusk (L.K): Kas olete
Kõpu kandist pärit?
Taivo Lehesmets (T.L): Ei
ole. Keskkooli lõpuni elasin
Abja-Paluojal. Lõpetasin
Abja keskkooli. Vanemad on
ka mõlemad mulgid – nii et
võin öelda, et olen rahvuselt
mulk.
L.K: Mis Mulgimaad meenutama on jäänud?
T.L: Mulgimaal olin sünnist keskkooli lõpuni, siis
sõjavägi. Seejärel olin sovhoosis tööl – esimene töö
oli raietööline, seejärel olin
autojuht jm. Seejärel aastast 1978 EPA-kool (Eesti
põllumajanduse akadeemia
– Toim) ja sellega minu tihe
side Mulgimaaga lõppes.
Praegu käin Abjas ema juures ja vahel ka ujumas.
L.K: Mis kooliteest eredamalt meelde on jäänud?
Millele vaba aeg kulus?
T.L: Käisin Abja lastemuusikakoolis, mängisin
klarnetit ja saksofoni. Sporti
tegin ka. Ega ma kodus väga
ei olnud – suurema osa aega
olin võimlas. Muusikakooli
lõpetasin samal ajal kui
kaheksanda klassi. Seejärel
sain sisse Elleri nimelisse
muusikakooli, aga läksin ikkagi keskkooli. Ma leidsin, et
muusiku amet ei ole nii kutsuv. Sporti tegin igasugust:
kergejõustikku, pallimänge,
suusatamist.
L.K: Kas suvi tähendas tol
ajal tööl käimist – rohimist
ja muid töid?
T.L: Ikka sovhoosis töötamist – algul kõblates, seejärel
hobuste järel põldude pealt
kive vedades. Kuuendast
klassist hakkasin taimeaeda
rohima – sovhoosis kasvatati
kuuseistikuid. Keskkooli ajal
tegin võsaraiet.
L.K: EPA-st oli juba juttu,
aga mida seal õppisite?
T.L: Lõpetasin metsamajanduse insenerina.
L.K: Kas see sai alguse
taimeaia rohimisest?
T.L: Pigem see võsaraie.
Klassivennaga käisime kolmel suvel – tundus, et see
on selline hea vaba olemine:
tule millal tahad ja mine
millal tahad. Ega ma mujale
ei olegi proovinud.
L.K: Mis tuli peale EPA-t?
T.L: Kõpu metskonna
metsaülemaks – aastast
1984 olen Kõpus. Üle 24
aasta olin metsaülem, siis
tulid riigimetsas reformid.
Nüüd tegelen riigimetsas
metsaparandusega: metsakuivenduse – kraavid,
sillad, truubid – ning teede
hoolduse, remondi ja ehituse
korraldamisega. Minu piirkond on kahes maakonnas
– Iklani välja.
L.K: Kas olete varem ka
volikogu liige olnud?
T.L: Kunagi – 1986 – olin
ühe perioodi (sel ajal olid
rahvasaadikute nõukogud –

Toim). Kui ma 1984 Kõppu
tulin, siis selgus, et seal on
seitse koolikaaslast ees. Enne
Kõppu tulemist ma Kõpust
midagi ei teadnud, valisin
selle koha ainult seetõttu, et
see oli Abja ligidal.
Seejärel olen olnud vallavalitsuse liige – kolme
vallavanema ajal. Kõpus
oli seitsmest vallavalitsuse
liikmest kolm vallavalitsuse
töötajad ja neli mujalt.
L.K: Kas vallavalitsuses saadud kogemused
kuluvad volikogus ära?
Valitsuses ollakse tavaliselt rohkem ja tihedamalt
valla igapäevaste tegemiste
juures.
T.L: Mulle tunduski, et
seal ma saan rohkem kohalikule elule kaasa aidata –
rohkem mõelda ja arutada.
Väikeses volikogus ma ei
näinud eriti rakendust.
L.K: Kuidas hindate oma
valimistulemust (31 häält)?
T.L: Isegi liiga heaks. Ma
ei olnudki algul valmis kandideerima. Kõpus oli ju kaks
poolt: Viljandi ja Suure-Jaani
suund. Ei teadnudki, mis
tehakse, kes kandideerivad.
Tundus, et ei olegi kedagi.
Algul oli Kõpus enda valimisliit, aga hiljem jagunesime Reformierakonna ja meie
valimisliidu (Kogukonna
Hääl – Toim) vahel.
L.K: Kas eelistasite ise
Viljandit või Suure-Jaani
suunda?
T.L: Olin väga Viljandi
poolt. Ma ei olnud SuureJaani vastu, ma lihtsalt leidsin, et Viljandi on meie jaoks
loogiline samm: kõik meie
inimesed käivad Viljandis,
mitte Suure-Jaanis. Ajalooliselt oleme seotud Viljandi
suunaga. Õige on ju maksud
viia selles suunas, kus sa
liigud. Viljandi jaoks oleme
n-ö värav Pärnu suunas ja
„sissepääs” hoitakse alati
heas korras, Suure-Jaani ei
tule vist keegi Kõpu kaudu?
L.K: Kui hästi toimib teie
valimisliit?
T.L: Väga hästi. Ma enne
kedagi peale Aino Viinapuu
ei tundnudki, teda teadsin
põgusalt Rohelisest Jõemaast. Minu arust on väga
aktiivsed inimesed, mis on
mind meeldivalt üllatanud.
Olen väga rahul, et selle
valimisliidu valisin.
Ka volikogu suhtes olen
positiivselt üllatunud: teatud küsimustes on kõik
kolm eri liitu ühel meelel.
Olen pigem mõistuse poolt
kui mõne idee poolt, mis
võiks veel küpseda. Volikogu on suhteliselt koostööaldis ja loodetavasti läheb aina
paremaks.
L.K: Olete revisjonikomisjoni aseesimees. Millised
on selle komisjoni kõige
olulisemad teemad teie
jaoks?

T.L: Eks tuleb seadustest
ja korrast lähtuda. Põhiline
on püüda silma peal hoida
dokumentidel, hangetel – et
kõik oleks korrektne ja seadustega kooskõlas.
L.K: Millistes küsimustes
tunnete end kõige tugevamalt? Kas on teemasid,
milles ei oska alati kohe
seisukohta võtta?
T.L. Majandus on minu
lemmikteema. 2007 kaitsesin
majandusteaduste magistrikraadi turunduse ja juhtimise erialal. Kõige nõrgem
külg on sotsiaalvaldkond.
Ei ole sellega väga kokku
puutunud ja ei ole ka väga
huvi tundnud.
L.K: Kas majandus eelarve
mõttes või pigem praktilisemad küljed?
T.L: Pigem praktilisemas.
Hea on analüüsida neid
ideid, mis tulevad, ja mõelda, kui otstarbekas mingi
asi on. Loomulikult tuleb ka
rahaliselt alati vaadata. Plaane võib palju olla, aga rahad
peavad kontrolli all olema.
Teed on muidugi ka minu
„teema” – teedega olen 11
aastat põhjalikult tegelenud.
L.K: Mis on hetkel kõige
suurem probleem meie
vallas?
T.L: Probleeme on ju kogu
aeg, ega need ära ei kao – ega
tohigi kaduda. Oleme alles
ühe aasta koos olnud, on
alles sisseelamise ja kohanemise aeg. Kindlasti on vaja
jälgida, et me ei kaotaks väikeste kohtade eripära – et me
ei jääks suure varju. Praegu
on Põhja-Sakala vallas tuntuim paik Suure-Jaani. See
on küll valla keskus, aga tore
oleks, kui ka teised piirkonnad säilitaksid oma „näo”
ja nime. Kõpu ühines kõige rikkama pruudina, aga
meie piirkonnas on kõige
väiksemad investeeringute
mahud – me muidugi ise ka
ei soovinud kuigi paljut.
L.K: … Eestis?
T.L: Riigi poolt on muidugi palju selliseid asju, mis
on pisut viltu. Alustades
kasvõi sellest, et meie Riigikogu saab suhteliselt kõige
kõrgemat palka Euroopas
– neli keskmist palka. Seetõttu lähevad ju sinna mitte
poliitikud, vaid kuulsad
inimesed. Minnakse pigem
raha kui poliitika pärast.
Seetõttu ka probleemid, kasvõi see aktsiiside asi – noortel, värsketel poliitikutel ei
ole kogemusi, nad ei oska
näha, mis see kaasa toob
(kiire aktsiisitõus mitmes
valdkonnas on varem toonud ka arenenumatele riikidele probleeme). Rohkem
võiks olla mitte arvutamist,
aga pigem inimeste peale
mõtlemist.
L.K: … maailmas?
T.L. Maailmas kindlasti
sõjad, poliitikute mängud.

Selle üle on küll kahju. Sisepinged võiks iga riik ise
ära lahendada. Põgenikestki
on praegu näha, et pigem
tulevad mehed, kes võiksid
sõdida ja oma kodu kaitsta,
aga naised ja lapsed jäävad
ikka sõjapiirkoldesse. Elu
võiks maailmas rahulikum
olla, ei tea, millal võib plahvatada.
L.K: Milline on teie jaoks
Põhja-Sakala valla nägu?
On see nägu juba olemas?
T.L: Ma arvan, et PõhjaSakala valla nägu veel ei ole,
pigem on see praegu SuureJaani nägu. Uue valla nägu
ühe aastaga veel olla ei saa.
Kindlasti see kunagi tuleb –
ma ei oska ennustada, millal
ja milline.
L.K: Kuidas praegu valda
tutvustades seda iseloomustate?
T.L: Ei ole seda veel pidanud tegema ja ei ole sellele mõelnud. Mulle väga
meeldib, et volikogu on
koostööaldis.
Kui Tervisekoda valmis
saab (Intervjuu on tehtud
jaanuari lõpus 2019 – Toim),
siis see hakkab ilmselt, kui
mitte kogu Põhja-Sakala
valla, siis Suure-Jaani nägu
kindlasti iseloomustama.
L.K: Kas Kõpu inimene
tuleb Suure-Jaani ujuma?
T.L: Ei tea – Abja on 5 kilomeetrit lähemal. Kindlasti
käiakse uudistamas. Mina ei
tea hetkel täpselt sisugi, mis
seal Tervisekojas on. Kindlasti sõltub palju teenuste
hindadest.
L.K: Kas vaba aega ka vahel
jääb? Millele see kulub?
T.L: Ikka jääb. Olen kolme MTÜ juhatuses – Kõpu
kogudus, Viljandimaa Metsaselts, Supsi ja Seruküla
Külaselts – ja kolmes liige
– Tipu Looduskool, Eesti
Metsateenijate Ühing, Kõpu
Tuletõrjeselts.
L.K: Teater, kino, kontserdid, raamatud? Mängite
neid instrumente ka vahel,
mida olete õppinud?
T.L: Ei mängi enam. Vaba
aega on kõigil võimalik
võtta. Aega on täpselt selle
jaoks, mida ma teha tahan.
See on ju minu valik. Televiisorit ma ei vaata. Teatrisse,
kontserdile ikka jõuan. Viimased aastad on meeldinud
kergemad ja lõbusamad
tükid – draamasid eriti ei
vaata. Viljandis kinos olen
käinud.
Raamatuid loen iga päev.
Meil on selline väike seltskond, kellega tegime aastase
väljakutse, et loeme iga päev
umbes 15 minutit ja kirjutame oma grupis väikese kokkuvõtte – et ära ei manduks.
L.K: Milline muusika
meeldib?
T.L: Põhimõtteliselt igasugune – ooperit ja balletti
pole küll ammu vaadanud,
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aga operett, kerge muusika,
džäss. Pärimusmuusika Aidas käin vahel. Ma ei ole seal
küll väga tuntud nägu – asi
jääb pigem otsustamise taha.
L.K: Kas on veel mingeid
hobisid?
T.L: Mul on mõned hobid
– tervisesport: suusatamine,
jooks, jalgratas; reisimine.
Olen käinud 27 Tartu suusamaratonil ja poegadega 8
suusamaratonil Euroopas.
Praegu avastame elukaaslasega uuesti Venemaad. 12
liiduvabariiki sai omal ajal
läbi käidud. Nüüd oleme
käinud rohkem lähipiirkonnas: Pihkva, Peterburg,
Velikije Luki. Päris huvitav
on oma käe peal kolada.
EPA ajal käisime ühe kursusekaaslasega Habarovski ja Vladivostoki vahel
praktikal – kaardistasime
Sihhote-Alini mäestikus ravimtaimi. Suurem osa minu
reise viivad ikka metsa ja
loodusesse.
Kui hakkasin välismaal
reisima, siis sain aru, et
meil Eestis on palju, mida
vaadata. Kui sa ei ole muud
näinud, siis sa ei oska võrrelda. Me oleme kogu aeg
rahulolematud, sest arvame,
et mujal on parem. Eestis on
iga kilomeetri peal midagi.
Välisreisid on pigem koju
tagasi tõmmanud.
L.K: Mis kõige rohkem
rõõmu teeb?
T.L: See, et hing sees.
Olen oma elukoha valikuga
rahul. Mulle meeldib, et ma
olen maal, mitte linnas. Olen
tööga rahul, kuigi nüüd ei
saa enam nii palju metsa kui
enne sai – peab palju sõitma
ja palju arvutis olema. Olen
eluga rahul. Rõõmu teevad
lapsed ja lapselapsed.
L.K: Palju neid on? Ja kus
kandis nad elavad?
T.L: Lapsi on neli – kolm
poega ja üks tütar ja lapse-

lapsi praegu viis. Tütar elab
Küprosel, pojad on Eestis.
L.K: Kas tahaksite täna veel
midagi juurde õppida?
T.L: Praegu loen hästi
palju raamatuid. Ma saan
aru, et kui ma midagi uut ei
õpi, siis see on tagasiminek.
Magister oli nagunii enese
proovilepanek ja uut eriala
ei ole plaanis õppida. Tahan
arendada ennast pidevalt –
see on tähtis. (Taivo Lehesmets on Viljandimaa aasta
õppija 2007 – Toim).
L.K: Kus on meie vald pisut vähem kui kolme aasta
pärast?
T.L: Loodetavasti on eri
piirkondade eripalgelisus
säilinud. Kas Põhja-Sakala
valla nägu silma paistab,
seda ma ei usu, liialt lühike
aeg selleks. Volikogu koostöö ja praegune suhtumine
jääb ehk ka edaspidi – siis
läheb elu ka edasi. Järgmine
periood on ehk natuke lihtsam ja inimesed ühtsemaks
saanud.
L.K: Mis veel hingel on ja
väljaütlemist tahab?
T.L: Inimesed võiksid
rohkem üksteisele pühenduda ja olla vähem nutiseadmetes. Olge rohkem
perega koos. Noorena ma ei
osanud seda hinnata. Olin
liiga palju ära – ma ei olnud
väga hea isa. Lähedastega
koosolemine on kõige olulisem – selleks aja leidmine.
Palju on kurjust ja pahatahtlikkust, rahulolematust.
Inimene ei tea, mida ta elult
tahab. Olge rohkem õnnelikud ja rahulolevad. Parema
elu saavutamiseks on palju
võimalusi.
Küsis

LEILI KUUSK
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Uudiseid Soomaalt

Saame tuttavaks
Eva Kikas

sotsiaaltööspetsialist
Alates 1. veebruarist töötab
Põhja-Sakala valla lastekaitse
suunaga sotsiaaltööspetsialistina Eva Kikas. Eva tööruum
on Võhma teenuskeskuses.
Eva on sündinud 1989. aastal Viljandi linnas, kus elab
siiani. Kooliteed alustas 1997.
aastal toonases Viljandi maagümnaasiumis. Seejärel
õppis 3,5 aastat kokandust Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskoolis. 2015. aastal läks Lääne-Viru
rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala õppima. Pärast
selle kooli lõpetamist asus tööle sotsiaalkindlustusametis juhtumikorraldajana ning hiljem projekti
koordinaatorina.
Eva hobideks on laulmine ja reisimine ning ta ütleb,
et kui vähegi võimalik, siis ta üritab ka trenni jõuda
ning mõne raamatugi läbi lugeda.

Võhmas sai nurgakivi
valmiv miljonitehas

Juba mõnda aega on Võhmas Tallinna tänava ääres käinud ehitustööd. Toomas Aavasalu ja tema poegade, Taavi
ja Toomas jun eestvedamisel on sinna kerkimas tehas, kus
hakkavad valmima puitelementmajade moodulid ja detailid.
Ligi miljon eurot maksva tehase nurgakivi pandi paigale
15. veebruaril. Tulevase tootmishoone õnnistanud Pilistvere
koguduse vaimulik Hermann Kalmus kutsus kohalviibijaid
vaatama kaugemale ühest lihtsalt nurgakivist, nägemaks selle
algatuse taga oma kodukohas tööd leidnud inimesi, kooselavaid perekondi ja väärikat ning ettevõtlikku kogukonda.
Toomas Aavasalu sõnul on eesmärk alustada tootmist
juba selle aasta juunis. Esialgu saab käitis pakkuda tööd kuni
kuuele inimesele, ent aja jooksul on plaanis töötajate arvu
oluliselt suurendada.
Aavasalu lisas, et huvi Võhmas töötamise vastu on elav
ning kindlasti aitab sealne ettevõte tuua kodumaale tagasi
ka nn kalevipoegi.a
Võhma tehase omanikeringi kuulub täna Toomas Aavasalu oma poegadega, ent tulevikus laieneb omanikering
märkimisväärselt. Nimelt saab töölepingu kohaselt igast
palgatud töölisest ka tehase osanik.
Kokku hakkab tehas laiuma 1200 ruutmeetri suurusel alal,
millele lisandub 200-ruutmeetrine olme- ja kontorihoone.
60% uue tehase rajamise eelarvest on kaetud pangalaenuga ning ülejäänud osa moodustub omaﬁnantseeringust.
Ettevõtmisele on õla alla pannud ka LEADER Võrtsjärve
ühendus, EAS ja PRIA.
Võhma puitelementmajade tehase koostööpartneriks on
Soome suurim, 2,7 miljardilise aastakäibega puiduettevõte
Koskisen OÜ. Võhma tehase tulevase aasta käibeprognoos
peaks omanike sõnul küündima juba miljoni euroni.
Tekst ja foto

IMRE ANNUS

OÜ Lõunameedia

Põhja-Sakala Vallavalitsus korraldab PõhjaSakala valla hariduse arengukava aastateks
2019–2025 eelnõu avaliku väljapaneku
14.–28. märts 2019 valla kodulehel
www.pohja-sakala.ee ja valla raamatukogudes.
Eelnõu muudatusettepanekuid saab esitada avaliku väljapaneku jooksul Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil
pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42, SuureJaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond.
Eelnõu avalik arutelu kõigi huvitatud isikute kaasamiseks
toimub 09.04.2019 kell 16 Võhma kooli aulas, 10.04.2019
kell 16 Suure-Jaani kooli aulas ning 11.04.2019 kell 16 Kõpu
põhikooli saalis.

Uus aasta Soomaal on
alanud ühepuulootsikut
UNESCO maailmapärandi nimistusse tüürides.
Nii ongi sel aastal kavas
ette võtta palju lootsikukultuuriga seotud tegevusi, kuhu loodetakse
kaasata ka kohalikke noori. Kõik ikka selleks, et
ühepuupaadi ehk haabja
tegemise ja kasutamise
oskus säiliks ning tuleks
juurde ka uusi noori huvilisi, kellest hiljem lootsikumeistrid saavad.
Haabjategu peab ootama soojemat aega, aga
ka kevadel on Soomaa
rahvuspargis toimumas
palju põnevat:
9. ja 10. märtsil toimub
Soomaa rahvuspargi (RP)
külastuskeskuses Tõramaal noorte looduskaitsjate seminar. Kavas on
kelgutamine Tõramaa
luhal, Tartu loodusmajast
tuleb Aire Orula juhendama ohustatud liikide õpituba; vaadatakse
filmi ühepuulootsikust
ja haabjameister Aivar
Ruukel räägib haabjate
tegemisest ning suvistest

Tõramaa puisniit 18. veebruaril 2019.

haabjategemise laagritest.
Tehakse ka talgutöid ja
kui ilm lubab, siis süüdatakse õhtupimeduses
lõke. Laagri osalustasu
on 7 eurot, mis kulub toidule. Kõik Põhja-Sakala
valla lapsed on laagrisse
väga oodatud! Osalemiseks kirjutage või helistage Krista Kingumetsale: krista.kingumets@
keskkonnaamet.ee, tel
5562 4391.
20. märtsil algusega
kell 15 toimub Soomaa
RP külastuskeskuses Tõramaal Soomaa rahvuspargi koostöökogu koosolek, kuhu on oodatud
kõik Soomaa sõbrad ja

huvilised! Koostöökogu koosolekule järgneb
kell 17 sealsamas tuntud
folkloristide Mall ja Reet
Hiiemäe loeng kevadiste
rahvakalendri tähtpäevade tähistamisest Eesti
pärimuses. Kõik folkloorihuvilised on väga
oodatud põnevat loengut kuulama! Osalustalu
loengule on 2 eurot (toitlustamine).
Aprillikuu alguses,
täpsemalt laupäeval, 6.
aprillil leiab aga Soomaal RP külastuskeskuses
aset suur, rahvusvaheline
sõudmisﬁlmide festival,
mille programmis on palju põnevat kõigile spordi-
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ja loodushuvilistele. See
on erakordne sündmus,
mille sarnast näeb siinkandis harva. Täpsem
info ja piletid seakayakingestonia.com lehelt.
Praegu elab Soomaa
suurveeootuses. Matkarajad on ikka kõigile
avatud ja rahvuspark
ootab külla loodusesõpru
nii kaugelt kui lähedalt!

SANDRA URVAK
Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist
Soomaa rahvuspargis

sandra.urvak@keskkonnaamet.ee

Kohtumine karuperega
Kooserdasin metsamajandamise kava tarbeks
andmeid kogudes ühes
ca 0,5 ha suuruses metsanoorendikus. Mõtlesin, et
lähen ühe jutiga läbi, aga
siis tuli idee, et mõõdaks
kõrguse ka silmakontrolliks ära. Sain kauguse
ära võetud (riistapuuks
Tru-Pulse) ja alustasin
juurekaela pealt kõrguse
võtmist – järsku oli okulaar pruuni karusnahka
paksult täis ja see liikus!
Karu! Lappas aga hoo-

lega minu poole, endal
lõuad pärani ja kõva jorin sinna juurde, pead
raputas kah. Instinktiivselt tegin sammu tagasi
ja panin “külje maha”
ka kohe, üks paganama
vits või väät oli naksti
jalus kinni! No tegelane
võttis hoo pisut maha ...
Tõusin püsti ja siis nägin
kännupundi kõrval juuniore – kaks mullutalvist,
umbes keskmise laika
suurust, peaaegu musta
tegelast! No korraks käis

20. märts kell 17 Soomaa rahvuspargi
külastuskeskuses
Kevadiste Eesti rahvakalendri tähtpäevade
tähistamisest jutustavad tuntud folkloristid
Mall ja Reet Hiiemäe.

4. aprill kell 18 Kõpu külastuskeskuses
Kalade maailmast räägib kalateadlane ja
teaduspopuliseerija Arvo Tuvikene.
Info www.tipulooduskool.ee, 5353 6961
Loodusõhtute läbiviimist toetavad Kohaliku Omaalgatuse
Programm ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

küll niske tunne läbi, et
“pizdets”! Ütlesin mammile siis igaks juhuks
paar „kõvemat sõna“ –
õnneks pani lõuad kinni,
jäi seisma, nohises raasike, pööras siis tagumise
otsa minu poole ja tatsas
kännu taha tagasi. Vajusin siis kah tasapisi enda
tulekujälgi pidi minema,
jälgides silmanurgast seljatagust, et järsku mõtleb
ümber!
Juhtus see endise Vigala valla Läti külas Käntu

soo ligiduses, kohtumise
algdistants ca 11 m, viimane vahemaa ~5–6 m!
Üsna vastik kogemus,
peaks ütlema! Mine veel
reedel Lätti!
EVER NURME

Metsaeksperdi Metsakorralduse OÜ metsakorraldajahindaja,
Põhja-Sakala valla Arjassaare küla elanik
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Kelgupäev Papiorus

Sõbranädal Sipsikus

Kõigist sõpradest alati parim
on see,
kes kunagi Sulle halba ei tee.
Kui tuju on halb ja meel on
kurb,
siis oma mängu pakub ta Sul.
Ei ta kunagi naermast väsi,
kui nalja teed, siis plaksutab
käsi.
Sõpru ei saa olla liiga
palju. Nii mööduski sellel
aastal Kõidama Traksiku
lasteaia Päikesekiirte rühma
laste sõbrapäev teisiti kui
tavaliselt. Seda tänu toredatele sõpradele Olustvere
lasteaiast Piilu, kes kutsusid
meid külla, et koos veeta üks
vahva sõbrapäev ja kelgupäev Papiorus.
14. veebruari hommikul
tulid lapsed õhinal lasteaeda, et sõita liinibussiga
Olustvere lasteaia lastele
külla. Ilm sellel päeval oli
lumine ja päikesepaisteline, täpselt see, mida olime
oodanud ja lootnud. Kohalejõudmine kulges rahulikult. Vastu võeti meid Piilu
lasteaias väga soojalt, julgelt
ja jutukalt. Alustuseks võtsi-

FOTO: Kati-Riin Grünberg

me ringi ja võimlesime end
soojaks, seejärel toimusid
erinevad võistlused kelkudel ja kelkudega. Nüüd võis
alata retk Papioru kelgumäele. Rivi lastest oli väga
pikk, kui esimesed olid juba
kelgumäel, siis viimased alles kaugel eemal. Aeg mäel
möödus väga kiiresti ja lustakalt, lapsed olid rõõmsad,
sõbralikud ja nautisid kelgutamist. Tagasiteel astusime
veelkord läbi Piilu lasteaiast,

et enne teele minekut kosutada end sooja tee ja maitsva
saiakesega. Lisaks vahetati
isetehtud sõbrapäeva kingitusi, mis tegid südamed
soojaks. Märkamatult oli
möödunud tore päev ja
oli aeg asuda tagasiteele.
Bussijaamas bussi oodates
jäi mulje, et lapsed ei ole
üldse väsinud. Kuid sõites
juba kodu poole, tahtis tukk
vägisi peale tulla. Traksiku
lasteaeda tagasi jõudes oli

häid muljeid möödunud
päevast palju.
Suur aitäh Olustvere lasteaed Piilu õpetajatele ja
lastele, kes meid sõbrapäeval sõbralikult külla ootasid
ja meiega mõnusa päeva
veetsid!
MONIKA BRAUER

Kõidama lasteaed Traksik
õpetaja

Täksikute sõbranädal
Suure-Jaani kooli Tääksi
õppekoha lasteaed Täksikud
otsustas terve nädala sõbrapäeva pidada. Esmaspäeval
tähistasime Euroopa 112
päeva koos Tääksi koolilastega saalis. Rääkisime
hädaabinumbri vajalikkusest ning kujutasime 112 nii
jalanõusid, tennisepalle kui
inimkehasid kasutades.
Teisipäeval sai igaüks
võtta kaasa oma lemmikmänguasja või tutvustada
enda hobi. Tore on näha, kui
6-aastane poiss võtab kaasa
raamatu liblikatest ning
tunneb siirast rõõmu selle
tutvustamisest!

FOTO: Erakogust

Kolmapäeval pidasime
koolilastega maha tõeliselt
sõbralikud pallilahingud.
Et anda lasteaiale rahvaste-

ja jalgpallis väike edumaa,
panime koolilapsed paaridesse ning sidusime nende
kaks jalga kokku. Kõigil oli

naeru ja nalja nabani! Kiitus
koolilastele, kes väiksemaid
kaaslaseid sõbralikult hoidsid!
Neljapäeva hommik algas
suure üllatusega, kui lasteaeda saabus suur pappkarp.
Karbis sees olid nimelised
käterätikud nii lastele kui
õpetajatele. Suured tänud
Tääksi ja Mudiste poele
imevahva ning praktilise
üllatuse eest!
Sõbranädala lõpetasime kaartide jagamise ning
maiuste valmistamisega.
TÄNULIKUD
TÄKSIKUD

Tänapäeva noored vajavad ettevõtlikkuse arendamist ka koolis, et arutluse
ja tegevuse kaudu õppida
sihte seadma, oma tööd
planeerima ja ellu viima.
Koos 6. klassiga otsustasime õppida juhendi järgi
selgeks lihtsamate loomade ja karpide voltimise,
et seda oskust hiljem ka
lasteaialastele õpetada.

Alguses õppisidki õpilased koolis voltima juhendi järgi karu, koera,
rebast ja kahte sorti karpi.
Ei olnudki nii lihtne tööjuhendit lugeda ja ellu
viia, aga üksteist aidati
ja toetati. Kuna karpide
voltimine oli raske, siis
otsustasime, et neid me
esialgu lasteaialastele ei
õpeta.

AIRI LINNU

Suure-Jaani lasteaia Sipsik õpetaja

Vembudel täitus
36. tegutsemisaasta

Origamiõpetus lasteaias

FOTO: Erakogust
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Veebruarikuu teisel nädalal oli Sipsiku lasteaias sõbranädal. Sel aastal oli kavas tervelt kolme päeva jagu
toredaid tegemisi. Põrnika rühma mudilased kutsusid
kõik rühmad endale erinevatel päevadel külla.
Esmaspäeval tulid külla kõige pisemad Liblika rühma
lapsed, kes tõid kaasa igale lapsele magusa üllatuse. Koos
meisterdati kaarte, mängiti toredat konnale musipanemise
mängu ja söödi kommi. Iga Liblika rühma laps sai värvida
ühe lilleõie, mis pandi seinal oleva sõbrapuu alla õitsema.
Teisipäeval oli järg kõige suuremate laste, Lepatriinude
rühma käes. Kõigepealt lugesid nad Põrnikatele ühe toreda
sõbraluuletuse ning seejärel anti üle kaasatoodud külakost
– isetehtud muhvinid! Oi kuidas need maitsesid hästi!
Lepatriinudele oli Põrnikatel ette valmistatud aardejaht.
Vihjed olid peidetud rühmaruumi erinevatesse kohtadesse, iga paberi peal oli vihje järgmisesse punkti. Üheskoos
lugedes oli palju põnevust ja lõpuks leiti kollasest kõhust
– kapi sahtlist – üles ka peidetud üllatus: maiustused meie
külalistele. Lõpetuseks said lapsed meisterdada sõbrakaarte, käepaelu ja sõbrapuule välja lõigata rohelisi käejälgi. Iga
laps sai enda tehtud käejälje kinnitada sõbrapuule. Peale
toredaid tegemisi naerutas lapsi saalis lõbus teatrietendus.
Kolmapäeval olid külalisteks Mesimummi rühma lapsed. Taaskord meisterdati vahvaid ja omanäolisi kaarte,
mängiti lauamänge ning maiustati külakostiks toodud
maiustustega. Iga Mesimummi laps sai ümber papist
südame põimida värvilist lõnga. Need pandi ühise pika
lõnga külge ja riputati jällegi sõbrapuule kaunistuseks.
Üheskoos kaunistatud sõbrapuu jääb Põrnikate rühma
seina kaunistama veel pikaks ajaks. Loodame, et selliseid
toredaid ühisüritusi ja vahvaid koosmängimisi tuleb veel
palju. Põrnikad tänavad südamest kõiki külalisi!

Ühel koolipäeva hommikul seadsimegi sammud lasteaia poole, kus
meid ootasid ees lasteaiaõpetajad ja ootusärevuses
12 last. Kaasa võtsime
voltimise juhendid ja värvilised kartongpaberid,
kohapealt laenasime kääre ja värvipliiatseid. Tunni alguses selgitas Elis, et
origami on teadaolevalt
pärit 1.–2. saj Hiinast,
kust see 6. saj Jaapanisse
levis; sõna origami pärineb jaapani keelest, kus
„ori“ tähendab voltimist
ja „kami“ paberit. Seejärel sai iga kooliõpilane
endale juhendamiseks
ühe või kaks last, kellel
aidati ristkülikukujulisest
paberist ruuduline paber
välja lõigata ja ettenähtud
loomad voltida. Väikestel
näppudel võtab juba vol-

tide õigesse kohta tegemine ja mahasurumine tükk
tööd. Värvipliiatsitega
tehti loomadele ka näod
pähe. Laste juhendamisele aitasid loomulikult kaasa ka aktiivsed ja rõõmsameelsed lasteaiaõpetajad.
Voltimistunnist lasteaias õppisid koolilapsed
oma tööd planeerima ja
täpselt tööjuhendit järgima. Oli näha, et nii
mõnelegi oli raske teist
õpetada või suunata, kergem on ju kas ise ära teha
või loota, et vast saab laps
kuidagi ikkagi ise hakkama. Kindlasti lahkusime
lasteaiast kogemuse võrra
rikkamana!
PIRET HIRV

Olustvere põhikooli
6. klassi klassijuhataja

FOTO: Erakogust

31. jaanuaril tähistasime Sürgavere lasteaia 36. sünnipäeva. Hommikused tegevused toimusid üleval saalis,
lisaks said lapsed tantsida ja õhupallidega mängida. Siis
muutus tantsusaal ühtäkki kinosaaliks ja nagu päris kinoski sai igaüks omale topsi popkorni ning ekraanile ilmusid
Maša ja karu. Peale lõunaund saabusid lapsevanemad,
kellega koos suundusime kõik õue, et koos lastega lustida
ja kelgutada. Õue katsime ka väikese sünnipäevalaua koos
sooja tee, suupistete ning laste enda valmistatud pulgakookidega. Lõbu oli laialt ning rõõmukilkeid kostus kaugele. Suur tänu lapsevanematele aktiivse osalemise eest!
ÕPETAJAD HANNA-LIINA JA KAIDI
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KIRIVERE KOOLI LASTEAIA TÄHEKILD TOIMETUSED VEEBRUARIS
nädalal Pilistvere hooldekodu juures talveilma nautimas
– ehitasime eakate rõõmuks neile akna alla päris hulga
lumememmesid.
22. veebruaril tähistasime koolilastega koos Eesti Vabariigi aastapäeva.

K

FOTO: Gea Ennist
FOTO: Heilika Ressar

Aasta esimese kuu saatsime ära koos politsei- ja piirivalveameti koera Mashi ja tema juhi Vello Vainolaga. Kus elab
politseikoer, milliseid ülesandeid täidab, kuidas treenitakse
teenistuskoeri, milliseid käsklusi peab koer kuulama, mis
saab teenistuskoerast siis, kui ta läheb “pensionile” ... Küsimusi ja vastuseid oli teenistuskoera juhile palju. Suur, suur
tänu Vello Vainolale ja Mashile.
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eebruari alustasime hambanädalaga. Tänu hambaarst Kaja Valule said meie väiksemad ja suuremad
teada kõik, mida on vaja teada hammaste hügieenist – mis
on suhkrukell ja “mõistlik” maiustamine, kuidas peaks

hambaid pesema ja millal hambaharja vahetama. Hammaste
pesu sai ka harjutatud. Pärast hambapesumeistriks saamist
anti kõikidele koolituse läbinutele sellekohane tunnistus.
Kirivere kooli kooliõde Eneli Kaugerand rääkis samuti puhtuse olulisusest ja harjutas koos lastega käte pesemist. Samal
nädalal käis meil veel kolmaski külaline – Jane Nirgi, kes
on lastevanemate esindaja hoolekogus, keskendus käte- ja
küüntehooldusele. Oleme Kajale, Enelile ja Janele tänulikud
uute teadmiste eest!
Sõbranädalal külastasid meie lasteaeda Imavere Mõmmi
lasteaia lapsed ja õpetajad. Lapsed tundsid rõõmu koos
mängimisest, tantsimisest ja laulmisest. Ise käisime samal

uu lõpus võtsime ette käigu Väätsa prügilasse.
Väätsa prügila projekti- ja keskkonnajuht Kalev
Aun tutvustas põgusalt prügila tööd, rääkis keskkonnahoiu
vajalikkusest ja jäätmete sorteerimisest. Saime vaadata,
kuidas eri liiki jäätmed üksteisest eraldatakse, ja kuulsime,
mida nendega edasi tehakse. Seega sai murtud müüt, mille
kohaselt kõik jäätmed ühte ja samasse põletusahju aetakse.
Tõdesime taas kord, kuivõrd suure ökoloogilise jalajälje
igaüks meist maha jätab.
Väätsal on peale prügila muudki, näiteks Eesti ainus
jalgrattamuuseum. Muuseumi seitsmes saalis on eksponeeritud üle 120 ajaloolise jalgratta, grammofone, telefone,
trenažööre ja muud huvitavat. Kuna külalistest enamus olid
üsna tillukesed, rääkis giid lühidalt, kuid väga huvitavalt
ka jalgrattamuuseumi hoone ajaloost ning pajatas leitud
rataste lugusid.
HEILIKA RESSAR

Kirivere kooli lasteaia Tähekild direktor

VAHVA VEEBRUAR KIRIVERE KOOLIS

Tegus päev Viljandi
kutseõppekeskuses
29. jaanuarist 2. veebruarini toimus Viljandi kutseõppekeskuses lahtiste uste nädal „Lenda, lenda, Jüri!“, millest
võtsid osa ka meie kooli lõpuklassi õpilased. Toimusid
erinevad töötoad, kus tutvustati kutsekoolis õppimise
võimalusi. Samuti tehti kõigile ringkäik koolis ja selle
ümbruses.
Elektriku töötoas koostasime vooluringi. Kutsekooli
õpilased ja nende juhendaja aitasid meid igati ning rääkisid meile tööst elektrikuna. Autotehniku töötoas näidati
õpilaste enda töid, lõputöid, huviringides tehtud katsetusi, tellimustöid ja võistlustel võidetud auhindu. Saime
tutvuda värvilaboriga ning näha ruume, kus toimub autode värvimine ja parandamine. Autotehniku töötoas toimus võistlus, kus tuli komplekteerida tööriistasahtel aja
peale. Keevitaja töötoas saime ise proovida keevitamist.
Juhendaja rääkis meile keevitamisest, sellega kaasnevatest ohutusnõuetest ja näitas, missuguseid töid õpilased
teinud olid. Selgus, et selles koolis on õppinud ka mitmed
tüdrukud keevitaja ametit ja olnud selles väga osavad.
Ehitaja töötoas saime tutvuda peamiselt puutööga. Kõik
osalejad tegid läbi ehitaja triatloni: kahe nagi loodimine ja
trelliga seina kinnitamine, ebavõrdsete jalgadega tabureti
loodimine ja viimaseks naela pakku löömine.
Pagari töötoas saime valmistada mulgikorpe. Õppisime
õiget kukli veeretamise tehnikat ja täitsime korpe magusa
mannapudru-munakollase seguga. Korbid õnnestusid
väga hästi. Saime proovida ka koka ametit. Valmistasime
endale wrappe, järgides kokkade juhendamist. Ka koolis
pakutud lõuna oli tehtud koolis õppivate kokkade poolt.
Viljandi kutseõppekeskus pakub erinevaid huviringide võimalusi, millest õppejõud soovitasid aktiivselt osa
võtta. Meile räägiti näidetest, kuidas mõned aktiivsed
õpilased on omandanud läbi huviringi ka teise kutsetunnistuse.
Päeva lõpus mängisime teiste külastajatest koolidega
ühiselt bingot. Võitjad said kommi ja muud magusat.
Toimus ka tahvelarvuti loosimine.
Veetsime tegevusrohke ja silmaringi avardava päeva.
Kindlasti leidsid nii mõnedki, et kutseõpe on nende jaoks
just parim valik pärast põhikooli.
MERILIIS AUS, SIRELYN MILJAND
9. klassi õpilased

Lustlik sõbrapäev
14. veebruaril tähistasime sõbrapäeva, mis on õpilase
hulgas alati väga oodatud päev.
Päev algas mänguga „Poolikud südamed“. Koolimajja
sisse asudes sai igaüks pooliku südame, millel oli üks

ajal märkama seda, mis on meie ümber hästi, mille üle
rõõmustada ning mille eest tänulik olla.
Tarmo Riisk meenutas oma kõnes Kõo vallast pärit
Põhja Poegade rügemendiülemat Hans Kalmu, kelle
elulugu ta ajaloohuvilisi koolinoori ja nende õpetajaid
uurima innustas.
Õpilastele pakkus põnevust võimalus mõõta oma käega
nende ajalooliste relvade raskust, millega nende eakaaslased Vabadussõtta läksid ja vabaduse kätte võitlesid.
Traditsiooniliselt tähistatakse Tartu rahu sõlmimise
aastapäeva endises Kõo vallas 2. veebruaril.
IMRE ANNUS
lapsevanem

number. Ülesanne oli leida üles sama numbriga teine südamepool. Mäng tekitas palju elevust ja enamus leidsidki
oma teise südamepooliku üles. Kiiremaid paare ootasid
päeva lõpus auhinnad.
Sõbrapäeva juurde kuulub alati ka sõbrakaartide saatmine. Juba enne esimest tundi ajas sõbrapostkast kingitustest ja kaartidest üle ääre. Ka kogu ülejäänud päev oli
postiljonidele väga tihe.
Koolipäeva lõpus toimus 9. klassi poolt korraldatud
sõbrapäeva üritus. Eriti populaarne oli õpilaste seas kohvik, kust võis leida head ja paremat igale maitsele. Ka loteriist võeti hoolega osa, sest auhinnad olid lihtsalt nii head.
Veel said soovijad punuda sõbrapaelu või jäädvustada
fotonurgas sõbrapilte. Lõpuks toimusid lustlikud mängud
ja võistlused, millest võttis osa peaaegu terve kool.
Kiitus tublidele üheksandikele, nende klassijuhatajale
ning õpilasesinduse liikmetele, kes aitasid seda päeva eriti
toredaks muuta.

Pilistveres
meenutati oma riigi
sünnitunnistuse lugu
1. veebruaril koguneti seoses Tartu rahu 99. aastapäevaga Pilistvere Vabadussõja kangelaste mälestusmärgi
jalamile meenutushetke pidama.
Eesti Vabariigi sünniaegade sündmusi meenutasid
Kirivere kooli 9. klassi õpilaste temaatilised ettekanded.
Vabadussõjas langenud meeste mälestuseks asetasid õpilased mälestussamba jalamile küünlad ja pärja.
Päevakohase sõnavõtuga esinenud Hermann Kalmus
keskendus oma kõnes tänulikkusele. “Valimiste eel võib
tihti tekkida tunne, et meie riik on kuidagi eriliselt katki.
Seepärast läheb see võitlust tihtipeale ka üsna inetuks ja
süüdistavaks.” Kalmus julgustas ka praegusel närvilisel

Eesti Vabariik 101

Riigipeade kohalolu muutis selleaastase aktuse
eriliselt pidulikuks.
Eesti Vabariigi sünnipäeva eel avasime Kirivere kooli
aulas näituse „Eesti riigipead“. Avamisel tutvustati 5.–9.
klassi õpilastele näituse eesmärki ja ülesehitust. EMS-i poolt
loodud näitusel on iga riigipea kohta välja pandud elusuurune ﬁguur, mille esiküljel on portreefoto, samuti fotod
tema elust ja tegevusest. Figuuri teisel küljel on kirjas riigipea elulugu. Ekspositsioon annab teavet 18 riigipea kohta
aastatest 1918–2015.
Õppeveerandi viimasel päeval, 22. veebruaril tähistasime
piduliku aktusega Eesti Vabariigi 101. aastapäeva. Aktus
algas koolipere ühise hümnilaulmisega. Laulude ja luuletustega esinesid nii kooliõpilased kui ka lasteaialapsed.
Muusikakooliõpilased esitasid lugusid oma pillidel – Vilge
Annus ﬂöödil ja Joosep Mattias Kalmus ksülofonil. Direktor Heilika Ressar tunnustas viimasel õppeveerandil silma
paistnud õpilasi ning piirkonnajuht Tarmo Riisk heitis pilgu
Eesti ajalukku.
Tekstid ja fotod
GEA ENNIST
huvijuht
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Gümnaasiumi õpilased käisid Erasmus+ raames Prahas
lapsed peredesse ning
õpetajad hotelli kohaliku
aja järgi umbes kella 23
paiku.

Lisete Hunt ja Lylia Härm teevad katseid.

Alustasime oma reisi
pühapäeva hommikul
Tallinna lennujaamast.
Kuna nii Põhja- kui KeskEuroopat räsis lumetorm,
kujunes reis sihtkohta oodatust oluliselt pikemaks.

FOTO: Erakogust

Lennud hilinesid ning
raskete lumeolude tõttu
oli lennujaama personal
keskendunud maandumisradade puhastamisele, mitte pagasiga tegelemisele. Selle tõttu jõudsid

Esmaspäeval ootas
meid ees lühikene programmi tutvustus ning
esimene laboratoorne
töö. Selle käigus uuriti
kohalike mahajäetud objektide pinnase keemilist
koostist. Peale seda saime
väga pika ja põhjaliku giidituuri Praha vanalinnas.
Lisaks oli nii lõunasöögi
kui õhtusöögi ajal võimalus proovida Tšehhi
kohalikke toite.
Teisipäeva hommikul
tutvustas kohalik botaanik meile Praha kesklinnas (vahetult meie kooli
läheduses) asuvaid ma-

hajäetud objekte, mida
inimesed enam ei korrastanud. Oli väga kosutav varahommikune
jalutuskäik mõnusalt karges Prahas. Päeva teises
pooles tegelesime kahe
erineva tegevusega. Meil
õnnestus külastada Praha veemuuseumi, kus
meile tutvustati, kuidas
Praha on läbi ajaloo oma
vett saanud. See oli väga
huvitav ning andis ka
ajalooliselt ülevaate kasutusel olnud torustikest
jms. Lisaks tegelesime
laboritööga. Uurisime erinevate muldade pH taset
ning selgitasime välja, kui
reostunud on Prahat läbiva Vltava jõe vesi (mida
kasutatakse ka aegajalt
joogivee allikana).

Kolmapäeva hommikul õnnestus meil külastada kohalikku jahiseltsi,
kus mehed rääkisid sellest, mida nemad mahajäetuse all mõtlevad
ja kuidas nad tegelevad
looduskaitsega ning istutavad puid, et loomade
heaolu kindlustada. Päeva teises pooles külastasime endist kloostrit,
millest tänaseks on tehtud
väga eeskujulik puhkeala,
kus inimesed saavad käia
ja loodust nautida.a
Neljapäeval tutvustati
meile Praha loomaaeda
ja nende tegevusi. Lisaks
avanes võimalus oma
käega toita mitmeid loomi, millest põnevamad
olid kindlasti kaelkirjakud ja jõehobud.

Reedel hommikupoolikul külastasime kuulsat
Rückl’i klaasivabrikut
ning päeva teises pooles
veetsime aega laborites,
milles analüüsisime juba
tuttavate mahajäetud objektide pinnase mikrobioloogilist koostist.
Kokkuvõtvalt saab öelda, et tegemist oli nii akadeemiliselt kui kultuuriliselt väga põneva reisiga.
Antud projekt jätkub sellega, et kevadel tulevad
projektis osalevate riikide
õpilased ja õpetajad meile
külla ning siis võtame ette
meile muret tekitavad
piirkonnad.
TAUNO TILK
keemiaõpetaja

Suure-Jaani noortekeskuses on
vabatahtlik Türgist
Alates 3. veebruarist
2019 on Suure-Jaani noortekeskuses Euroopa solidaarsuskorpuse vabatahtliku teenistuse programmi kaudu vabatahtlik
Türgist. Aykut Şahinbaş
on Suure-Jaanis juulikuu
lõpuni, tema teenistus
kestab pool aastat. Aykut
suhtleb noortega inglise
keeles, kuid alustas ka
eesti keele õpinguid. Ta
võtab osa noortekeskuse
igapäevatööst, samuti
kaasame teda meie ﬁliaalide tegevustesse ning
suveprogrammi. Aykut
on lõpetanud Istanbuli
ülikooli ning ta hobideks

on sport - talle meeldib
mängida jalgpalli, tennist, korvpalli, samuti
meeldib talle kinos ja
teatris käia ning reisida.
Vabatahtliku programmi
koordineerijaks ja partneriks on meile MTÜ
Noored Ühiskonna jaoks,
Suure-Jaani noortekeskus
on vastuvõtvaks organisatsiooniks.
Soovime Aykutile edukat vabatahtliku-elu ning
soovime meeldivat koostööd.

FOTO: Erakogust

Lumest lumele 112 tõi võidu Sürgaverre!

MARLEN SILM

Suure-Jaani noortekeskuse
juhataja

FOTO: Erakogust

Veebruari teisel nädalal võttis Sürgavere lasteaed
Vembu osa konkursist „Lumest lumele 112“. Selle
käigus tuli õues käepärastest vahenditest moodustada
112 ning laadida pilt üles Facebook’i konkursi lehele.
Pilte oli väga palju erinevatest Eesti lasteaedadest.
Häirekeskuse töötajad valisid välja oma lemmikud,
kes saavad omale põrandamängu „AGA MINA“.
Üheks žürii lemmikuks osutus ka Vembude pilt.
Lastele valmistas võit väga suurt rõõmu ning ootame
põnevusega, et saaks uut mängu mängima hakata!
ÕPETAJAD HANNA-LIINA JA KAIDI

Põhja-Sakala vallas tegutseb jätkuvalt Noorte Tugila
Noorte Tugila tegeleb
noortega (vanuses 15–26
a), kes ei õpi ega tööta.
Eesmärk on neid toetada
ja motiveerida, et nad
jõuaksid tagasi haridusmaastikule või siseneksid
tööellu. Oodatud on kõik
noored, kes seda tuge vajavad. Pole tähtis, milline
on noore mittetöötamise
või -õppimise põhjus,
taust või sotsiaalne positsioon. Oodatud on ka
noored emad, kes vajavad
oma eesmärkides toetust
ja mõistmist. Loomulikult
need noored, kes hetkel
õpivad, aga siiski vajavad
toetust (näiteks motivatsiooni puuduse, õppimisraskuste, info puuduse,
suhete või muude probleemidega) võivad Noorte Tugila poole pöörduda.
Noorte Tugilas arutab
noorsootöötaja noorega,

millised on tema unistused ja soovid. Vaatame
koos, mida peab eesmärkide saavutamiseks tegema ja kaua sellega minna
võiks. Noorsootöötaja
aitab noorel näha tema
reaalset seisu seoses hetke
tööturu vajaduste ja hariduse võimalustega. Noorte Tugila viib noori kokku
ka teiste spetsialistidega,
kellega noorel pole siiani
olnud julgust, teadmist
või võimalust kokku puutuda. Oluline on teada, et
üheski toimingus ei sunnita noort tegema seda,
mida ta ei taha. Kogu
tegevus üldiselt toimub
vaba tahte alusel ja koostöös noorega.
Noorsootöötajaga suheldakse seal, kus noorel
on võimalik ja mugav.
Samuti on kohtumiste aeg
paindlik, mis lepitakse

kokku vastavalt noore
võimalustele. Noorsootöötajaga saab suhelda
reaalselt kohtudes, e-posti teel või sotsiaalmeedias.
Noorte Tugila poole on
oodatud pöörduma ka
need noored, kes ei ole
vastavas vanuses. Samuti
võivad pöörduda ka lapsevanemad, kes on oma
nooruki käekäigupärast
mures.
Põhja-Sakala vallas
tegeleb Noorte Tugila
teenusega Suure-Jaani
Noortekeskuse all Tugila
spetsialist Eve-Liina Laane. Kiireim kontakt noorsootöötajaga on e-posti
teel tugila@vohma.ee või
Facebooki teel, kirjutades
kasutajale NT Eve-Liina
Laane. Kõik Põhja-Sakala
valla noored on oodatud
nii suurte kui ka pisikeste
muredega!

Noorte Tugila tegevusi
rahastatakse haridus- ja
teadusministri kinnitatud
ning Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt elluviidava

Euroopa Sotsiaalfondist
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte töö-

hõivevalmiduse parandamine“ raames.
EVE-LIINA LAANE
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Olustvere lapsed Tääksis

Ajaloopäev Olustvere põhikoolis
Meile väga meeldib
kooli juures suusatada ja
kelgutada ja pargis tiigijääl uisutada.
Aga veel toredam oli,
kui korraldasime oma
klassiõhtu hoopis Tääksi
kelgumäel. Rene ema
sõidutas meid ja meie
kelgud bussiga Tääksi.
Võtsime kaasa ka nooremad õed-vennad ja
sõbrad. Seal oli ikka väga
kõrge kelgumägi ja Jonatani ema laenutas sealsest
suusabaasist tuubid.
Rometi vanaema ja
Gerli ema panid meile
kaasa küpsiseid ja termosega teed, Daniela Maria ema aga termosega
kakaod. Kelgutasime ja
pidasime piknikku, siis
jälle kelgutasime. Õhtul
hakkas tööle valgustus.
See oli meie kõige vägevam klassiõhtu.

FOTOD: Erakogust

Talv on olnud lumerohke ja pakkunud erinevaid talispordi võimalusi. Meie koolis on
üsna head suusa- ja uisulaenutamise võimalu-

sed. Kehalise kasvatuse
tundides on kõik meie
kooli lapsed saanud suusabaasist suuski ja uiske
laenutada. Õpetaja Helel
on seal ka vanaaegseid

puust suuski. Ta on meile
näidanud, kuidas neid
kasutati ning millised
suusasaapad ja sidemed
siis olid.

MARI, KARMEN,
STEVEN, ALEXANDER,
JAAGUP, ROMEK

Olustvere põhikooli
3. klassi õpilased

Koolipäev Palamusel

7. veebruaril oli Kõpu
põhikooli 6. klassi õpilastel tavapärasest pisut
erinev koolipäev. Kui läbi
tormise ja vihmase ilma
Palamusele jõuti, olid seal
tunnid juba alanud ja lahke muuseumitöötaja ootas
uksel pikisilmi õpilaste
saabumist. Vanas tuttavas
Tootsi koolimajas toimus
õpilastele näidistund sellest, kuidas 1890. aastatel
koolitundi peeti. Õpilased
said arvutada arvelaual,
kirjutada sule ja tindiga
ning lahendada mõistatusi
“Kevade” ﬁlmist. Lisaks
tuttavale klassiruumile
sai tutvuda köstri uuendatud eluruumidega ja
vastvalminud uue peamajaga, kus tänapäevaste vahendite abil saab

FOTO: Erakogust

ülevaate kihelkonnakooli
kooliaastaringist. Uues
hoones oli palju põnevaid
atraktsioone, sai proovida
viiulimängu ja ronida riiulile Lati Pac´i järele. Lisaks

sai vaadata filmikatkendeid “Kevadest” ja einestada Tõnissoni Söögitoas.
Õpilastega olid kaasas ka
emakeele õpetaja ja loodusõpetuse õpetaja, kes

andis põhjaliku ülevaate
ka Vooremaa voortest ja
loodusest.
KÄTLIN KINK
6.–7. kl klassijuhataja

Olustvere põhikooli õpilaste õppekäik Tallinna
On saanud juba traditsiooniks, et kord aastas
saavad Olustvere Põhikooli
õpilased külastada ja osaleda muuseumi haridusprogrammides. Seekord
võtsime suuna Tallinna.
Nagu eelmistel aastatel,
siis ka nüüd tutvusime
kahe erineva muuseumi
väljapanekutega.
4.–6. klass tutvus Eesti
Loodusmuuseumis soode tekkeloo, arengu ja
muutustega. Lisaks saadi
ülevaade loomastikust ja
taimestikust ning nende
omavahelistest seostest.

Käsitleti ka inimese mõju
soodele ja soode kaitsele.
KUMUs osaleti haridusprogrammis “Kangelased
ja antikangelased“. Üheskoos uuriti mütoloogilisi
suurkujusid Euroopa ja
Eesti kultuuriloos. Värviti
ja kujundati oma maitse
järgi tüüpkorter.
7.–9. klass külastasid
Eesti Loodusmuuseumis
näitust „Isad ja pojad“, kus
tutvusid keerulise pärilikkuse maailmaga.
KUMUs osales 7.–9. klass
õppeprogrammis „Kuidas mõista kunstiteost?“.

FOTO: Erakogust

Õpilased analüüsisid töid
ning koostasid ettekandeid.

PIRET TÕNISSON-SÄRK
Olustvere põhikooli õpetaja

FOTO: Erakogust

Meie koolis tähistatakse vabariigi aastapäeva piduliku
aktuse ja ajaloopäevaga. Sel aastal toimus ajaloopäev 22.
veebruaril.
Selle aasta ajaloopäeva teemaks oli „Tavad ja kombed“.
Soovisime pühkida unustusetolmu vanadelt rahvakommetelt ja pakkuda huvitavat informatsiooni teiste rahvaste
kommete kohta. On traditsiooniks saanud, et ajaloopäeva
sisustavad 9. klassi õpilased ettekannetega. Millest siis
ajaloopäeval räägiti?
9. klassi õpilased tutvustasid mitmesuguseid kombeid
ja tavasid nii meilt kui mujalt maailmast. Räägiti väga
vanadest ja tänapäeval kummalistena tunduvatest kommetest, tutvustati vanu ja tänapäevaseid matuse-, pulmaning vana aasta ärasaatmisega seotud kombeid meilt ja
mujalt, meenutati eesti rahvakalendri tähtpäevadega
seotud tavasid. Ei puudunud ettekanne ka lauakommetest
ja tervitamisest.
Küllap leidis kuulajatest igaüks endale midagi, mis oli
imekspandav või mida meelde jätta.
ESTA LAOS

Külma ilmaga õues
Esmaspäeval, 28. jaanuaril käisid Olustvere põhikooli
8. klassi õpilased Tipu Looduskoolis matkamas ja muid
põnevaid asju tegemas.
Sinna jõudes jagati õpilased loosi abil kolmeliikmelistesse võistkondadesse. Võistkondadel oli võimalus koguda
punkte võistluste ning mõistatuste abil. Esimeseks võistluseks oli kelgutamisvõistlus. Üks võistkonnaliige pidi
istuma kelgule, mis oli nööriga puu külge seotud ning pidi
ennast nööri abil puuni tõmbama. Seejärel tagasi jooksma
ning kelgu teisele võistkonnaliikmele andma. Kiirem aeg
oli 1 minut ja 21 sekundit.
Teiseks võistluseks oli lõkke tegemine. Alguses näidati
õpilastele ette, kuidas on võimalik lõket teha, siis tõmmati
loosiga vahend, mille abil iga võistkond lõket teeb. Valikus olid ka tikud, nii et muidugi see võistkond, kes tikud
loosiga said, võitsid.
Peale kõike seda oli aeg minna matkama. Igale võistkonnale jagati ülesanne, mida nad matkamise ajal täitma pidid.
Matkamise ajal küsiti veel palju erinevaid küsimusi, mille
abil oli võimalik punkte koguda ning metsa all toimus ka
üks peitusemäng. Peale matka grilliti vorste ning kamina
juures joodi sooja teed. Võistluse auhinnaks olid kommid.
Üks suur matka lemmiktegelasi oli väike koer, kes kõigile hea tuju külma ilmaga näole pani. 8. klassi õpilased
ei unusta teda iial.
HELENA RANTANEN

Olustvere põhikooli 8. klass

Keraamikatööde näitus
Olustvere põhikoolis
Olustvere põhikooli õpilastel oli võimalus külastada
Olustvere mõisa keraamikakoda. Iga õpilane sai endale
valmistada ühe savist eseme
(kruusi, kausi, looma). Nendest töödest kujundasime
koolis näituse. Toimus piduFOTO: Erakogust
lik näituse avamine, kõigil
oli võimalus töödega tutvuda ning külalistele pakuti ka
suupisteid.
Keraamikakoja külastamine ja sealsete vahendite kasutamine oli juubelikingitus meie naaberkooli, Olustvere
teenindus- ja maamajanduskooli, poolt. Suur aitäh!
PIRET TÕNISSON-SÄRK

Olustvere põhikooli õpetaja
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Võhmas selgusid Viljandi maakonna
meistrid lauatennises
Laupäeval, 23. veebruaril rassisid Viljandimaa lauatennisistid 7
tundi, et selgitada välja maakonna parimad.
Kõige osalejaterohkem
oli meesüksikmäng, kus
võistlustules oli kokku
29 võistlejat. Maakonna
meistriks krooniti Rainer Valo, kes väga tulises ﬁnaalis alistas Kert
Villemsi tulemusega 3:2.
Pronksmedali saavutas
Märt Särg. Naiste üksikmängus tuli maakonna
meistriks Kerli Kislõi,
teise koha saavutas Viktoria Kirpu ja kolmanda
koha Marianne Pedak.
Meespaarismängus võidutsesid Rainer Valo ja
Kert Villems, kes alistasid ﬁnaalis Inno Kiilaspea ja Rivo Saaremäe.
Kolmanda kohaga pidid
leppima Gert Vares ja
Jaanus Allikoja.

Viljandi maakonna MV lauatennises.

Naispaarismängus
võitlesid hea mänguga endile kuldsed medalid Marianne Pedak
ja Nora Rebane. Teise
koha saavutasid Viktoria Kirpu ja Valve Sengbusch, pronksmedalid
pälvisid Kätriin Kärme
ja Kerli Kislõi. Päeva
viimasel alal segapaarismängus võidutsesid
Kert Villems ja Marianne Pedak, kes finaalis

Meie valla naiskond sariturniiril.

FOTO: Erakogust

alistasid Märt Särgi ja
Kerli Kislõi. Kolmanda
koha saavutasid Rainer
Valo ja Viktoria Kirpu.
Lisaks medalitele toetas
auhindadega võistlust
AS Largo ja meistritele
pani priipääsmed vastvalminud Tervisekotta
välja Põhja-Sakala Vallavalitsus.
Täname kõiki PõhjaSakala valla sportlasi,
kes väärikalt esindasid
meie valda!

Meie sportlaste saagiks jäi seekord kaks
kulda, kaks hõbedat ja
üks pronksmedal. Suurimad tänud võistluste
peakohtunikule Aleksandr Kirpule ja korraldajale Reino Rassile!

peeti tuliseid võrkpallilahinguid. Meie valla
ülinoor naiskond näitas
eriti südikat mängu.
Usume, et see sära ja
enesekindlus saadab
naiskonda ka maakonna

FOTO: Mati Adamson

meistrivõistlustel. Turniiril osalenud kümmet
meeskonda ja viit naiskonda tunnustas vallavanem Tõnu Aavasalu.
X naiste sariturniiri võitis Uku naiskond Päri

ja meie valla naiskonna
ees. Tunnustati ka naisi, kes kõigil turniiridel on väljakul olnud.
Meestest viis ajaloolise
turniirivõidu koju Halliste meeskond. Teise
koha sai Ruusi/Tääksi
meeskond ja kolmanda
koha võitles Vändra ees
auga välja Sürgavere
meeskond. Tänud kõigile mängijatele, kohtunikele, aga eelkõige
võistluste korraldajale
Arne Miilenile!

Eesti meistrivõistlused saalijalgpallis
on lõppenud
Põhja-Sakala saalijalgpalli võistkond osales üle
pika aja Eesti meistrivõistlustel II liigas. Hooaja
jooksul peeti 14 mängu
võõrsil kui ka kodusaalis Võhmas. Üha enam
ja enam oli saalis omadele kaasaelajaid ja see
aitas meeste mänguhoole kaasa. Treener Indrek
Jegorovi juhendamisel
võideti kokku 8 mängu
ja kuuel mängul pidime
tunnistama vastasmeeskonna paremust. Kokku
löödi vastaste väravasse
125 palli. Meie värava-

Eesti meistrivõistlustel nooleviskes pälvisid meie
valla sportlased väga kõrged kohad. Tiina Aule
pälvis hõbedase karika ning Meelis Aule jäi 82 mehe
hulgas jagama 3.–4. kohta. Soovime meie dartsiparemikule täpset kätt ning õnnitleme suurepäraste
tulemuste puhul!

Põltsamaa Jõe 37. talimängud
on lõppenud

Sariturniir võrkpallis sai lõpplahenduse

16. veebruaril toimunud võrkpalli sariturniiri ﬁnaalidepäeval heitlesid medalite nimel nii
nais- kui ka meeskonnad. Päev oli igati ﬁnaali
nime väärt, spordisaalis

Eesti meistrivõistlustelt kaks
medalit

FOTO: Erakogust

vaht pidi kahjuks väravavõrgust välja võtma palli
116 korral. Tänu viimase
mängu võitmisele Võhma
võimlas, kus meeskond
peale avapoolaja 3:6 kaotusseisu läks hooga ja lõpetas mängu 11:7 võiduga.
Võit kindlustas 3 punkti
lisamist tabelisse ja 24
punktiga saavutatu kindel
4. koht. Kolm esimest jäid
seekord meile püüdmatuks. Järgmine aasta uuesti. Täname võistkonna
mängijaid, treenerit, kõik
kaasaelajaid ja võistkonna
toetajat Prenton OÜd!

29. jaanuarist 2. veebruarini olid Põhja-Sakala
sportlased valla eest võistlemas Põltsamaa Jõe 37.
talimängudel. Osales 75 meie sportlast ning kaasa
löödi 13 erineval alal. Pea kõigil aladel jõuti ka medaliteni. Lauatennises saavutasid meie mehed suisa
nelikvõidu, väga palju medaleid võeti malevõistlusel, kabevõistlusel, kaksikvõidu uisutasid välja 40+
mehed. Eriti suur osavõtt oli meie poolt saskuturniiril ja koroonaturniiril. Suur tänu kõigile osalejatele
ja loomulikult ka abilistele – Jüri Hansenile, Liis ja
Rain Kuresoole, lapsevanematele! Edukas osalemine tähendab ka lisanduvaid kohustusi – järgmised
Põltsamaa Jõe talimängud aastal 2020 on meie valla
korraldada. Elagu meie valla spordirahvas!

Spordiuudiste tekstid
MATI ADAMSON
spordi- ja noorsootööspetsialist

Spordivõistlused
1. märtsil kell 19 korvpalli Lõunaliiga 40+ kohtumine PõhjaSakala – Amserv Sürgavere spordihoones.
2. märtsil kell 10 XIII Suure-Jaani CUP 2019 saalijalgpallis
naistele Suure-Jaani 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.
10. märtsil kell 11 Viljandimaa meistrivõistlused korvpallis,
kohtuvad KK Põltsamaa – Põhja-Sakala Viljandi spordihoone
suures saalis.
15. märtsil kell 19 Eesti meistrivõistlused seenioride 55+
korvpallis Suure-Jaani – Top Trust 55 Sürgavere spordihoones.
16. märtsil kell 10 paaristurniir võrkpallis Suure-Jaani kooli
võimlas.
23. märtsil kell 10 Eesti võistkondlikud meistrivõistlused
lauatennises IV mängudepäev Suure-Jaani kooli võimlas (II, III ja
V liiga).
26. märtsil kell 15 Põhja-Sakala valla põhikooliealiste noorte
lahtised meistrivõistlused kiirmales Suure-Jaani koolis.
29. märtsil kell 19 korvpalli Lõunaliiga 40+ kohtumine PõhjaSakala – Põlva Laheda Sürgavere spordihoones.
NB! Registreerimine Põhja-Sakala valla tennise meistrivõistlusteks
toimub kuni 11. märtsini e-posti aadressil mati@pohja-sakala.ee.
Registreerimine Võhma linna lahtisteks meistrivõistlusteks koroona
üksikmängus toimub kuni 11. märtsini tel 5691 6397 Raavo Remmel
või 521 7831 Jaan Voll. Toredaid mänguelamusi – seibid kotti!
Suusavõistluste, maakonna võrkpalli ja korvpalli meistrivõistluste
ajakava jälgige jooksvalt kodulehel!
Täpsem info: noortekas.suure-jaani.ee
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Vallavolikogu esimees Arnold Pastak, vallavanem Tõnu Aavasalu ja kultuuripreemiad 2018 pälvinud kultuurirahvas. Merike Mikkor.

FOTOD: Leili Kuusk

Kultuuripreemiad 2018
Vastemõisa rahvamajas toimunud isetegevuslaste kontsert-peol anti
üle Põhja-Sakala valla
2018. aasta kultuuripreemiad.
Kultuuripreemiad
2018 pälvisid:
Hedi Vilumaa – Kõpu
ja Suure-Jaani koguduse
õpetaja;

Viivika Lepp – SuureJaani Muusikafestivali
aiakohvikute päeva korraldaja;
Annete Ant ja Merilin
Metsatsirk – Põhja Sakala valla I laulu- ja tantsupeo „Peegeldus” idee
autor ja kunstiline juht;
Vastemõisa rahvamaja
näitering Poolvillased.

Kultuurielutöö preemia sai Merike Mikkor
– pikaaegne koduloo
uurija ja talletaja.
Merike on kultuurivallas tegutsenud pikki
aastaid – tehes oma tööd
alati suure pühendumusega. Aastaid on ta kogunud koduloolisi materjale, sest tema sooviks on,
et ajalugu ei kaoks koos

inimestega. Eriti tähtsaks
peab Merike kultuuripärandi tutvustamist
lastele ja noortele.
2014. aastal avati Merikese eestvedamisel
Suure-Jaani raamatukogus kodulootuba. Lisaks
paberkandjal olevatele
materjalidele koostab ta
ka digitaalset fotokogu,
kus on sadu temaatiliselt

Kodumaa sünnipäev Sürgaveres
Ma elan ühel isevärki maal,
siin kasvan iga päevaga ja
suureks saan.
Ma elan ühel isevärki maal,
siin on mu sõbrad, mängud,
laulud ka.
Siin igal talvel sajab laia valget
lund
ja suvel paistab päikene, kui
vihm näeb und.
Siin igal aastaajal ise värv
ja igal kruusateel on käänuline
kurv…

Nii laulsid lapsed
meie kodumaa 101. aastapäevale pühendatud
kontsert-aktuse „Eesti
keelt hoides” lõpetuseks
ja see kaunis laul tõi nii
mõnelegi kohalviibijale
pisara silma. Suur-suur
tänu nende ilusate luuletuste, laulude, pillimän-

FOTO: Erakogust

gude ning tantsude eest
esinejatele ja õpetajatele.
Meie emakeele ilusat
kõla oli terve saal otsast
otsani täis.
Mulle väga meeldib,
et lasteaed, kool ja külaselts üheskoos juba
mitmendat korda tähis-

tavad meie riigi sünnipäeva. Siin on kõik olemas: kaunistatud saal,
külg külje kõrval hümni
laulmine, tore kontsert,
pidulikud kõned ja uhke
tordi- ning suupistetega pidulaud. Mida sa
hing veel oskad tahta,

tule aga kohale ja naudi. Siinkohal suur tänu
korraldajatele.
Sellel üritusel annab
külaselts välja küla aukodaniku tiitli. Seekord
sai selle kauaaegne rahvatantsuõpetaja, endine
kultuurimaja juhataja
ning raamatukoguhoidja Helgi Linnas. Palju
õnne talle!
Lõpetuseks katkend
ühest kõlanud luuletusest:

Vaata, see on Eestimaa –
tuleb lumi, katab maa
ja jälle jäälilli näha saab.
Maa on rahus suure lumeteki
sees,
ootuses uut ringi jälle alates…
MALLE KUKK

Kõnevõistluse võitis Ingrid Aule
Suure-Jaani gümnaasiumi õpilased ja Suure-Jaani kooli 9. klasside õpilased – kokku 15
noort – võtsid mõõtu
traditsioonilisel kõnevõistlusel, mille teemaks
oli sel aastal „Noored
muudavad maailma“.
1. koht Ingrid Aule
(9.b klass)
2. koht Robin Lepik
(12. klass)
Ingrid Aule.

FOTO: Leili Kuusk

3. koht Merilin Tkatšenko (9.b klass) ja Rain
Jürindi (12. klass)
Kuulajad valisid oma
lemmikuks Gerly Tamme (10. klass).
Lembitu ausamba
juures Eesti Vabariigi
101. aastapäeva aktusel
kõnelema valiti Rain
Jürindi.
Tekst ja foto

LEILI KUUSK

ja isikuliselt sorteeritud
pildifaile, millest Merike
on koostanud ka erinevaid näitusi.
Mitmeid aastaid on
Merike Mikkor vedanud
koduloolist sündmuste
sarja „Vanade fotode
maailmas”, mis on kogukonnas järjest populaarsust kogunud.

Merike Mikkor on aktiivne kultuuriüritustel
osaleja ja Rahvusvahelise Artur Kapp´i Ühingu
juhatuse tegus liige.
Õnnitleme kõiki preemia saanuid!
LEILI KUUSK

PILTUUDIS

Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktus Suure-Jaanis Lembitu platsil. Suure-Jaani gümnaasiumi noormehed loevad
ette Vabadussõjas hukkunute nimed.
FOTO: Marko Reimann

Kõpus tähistati Eesti sünnipäeva
22. veebruaril tähistati piduliku kontsert-aktusega
Suure-Kõpu mõisas Eesti Vabariigi 101. sünniaastapäeva. Aktuse avasõnad ütlesid Kõpu kooli direktor
Linda Soots ja Kõpu piirkonnajuht Kärt Linder. Etteastetega esinesid nii Kõpu lasteaia kui põhikooli
lapsed, kitarriringi õpilased ja Kõpu Naiskoor.
Lisaks laulule rikastasid pidupäeva kava algklasside
rahvatants ja 6. klassi esitatud UV-valgusega tants.
Peoõhtu lõpetas ühine kringlilaud.
Rõõm oli näha kodumaa sünnipäeva tähistamisel
nii palju kogukonna liikmeid. Südamlikud tänud
kõigile, kes sel olulisel pidupäeval meiega olid.
Täname kõiki, kes aitasid kaasa aktuse õnnestumisele ning olid toreda eeskava lastele selgeks
õpetanud: muusikaõpetaja Kätlin Kink, rahvatantsuõpetaja Paul Bobkov, kitarriõpetaja Tom Pakri,
algklasside õpetaja Külli Mägi, eesti keele õpetaja
Eda Niin ja lasteaiaõpetajad.
KADRI LINDER
Kõpu põhikool
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Käitumise õppimine päris maailmas ja virtuaalmaailmas
Internet ei ole olemas
olnud aegade algusest
saadik – seda hakati võimaldama tsiviilelanikele
kõigest napilt üle 25 aasta tagasi.
Selle lühikese ajaga
on maailm pöördeliselt
muutunud. Võiks lausa
öelda, et kui sind pole
Internetis, pole sind olemaski. See pooltõde ei
kehti enam ainult noorte
inimeste kohta. Paraku pole lapsevanematel
võimalik anda õpetust,
kuidas seal Internetis
käituma peaks. Esimesed kogemustest lähtuvad õpetlikud sõnad
saavad anda oma lastele
need noored, kes täna
täiel rinnal digielu ela-

Inimese kõrvaga tutvumine, kasutades keskkonda Learningapps.

vad. Seepärast ehk ei
saagi pahaks panna, kui
näiteks paroolid pidevalt
ära kaovad või kellegi
teise kätte satuvad? Ilmselt ei tulda ka selle peale, et digitaalne jalajälg
jääb meist pikaks ajaks
maha. Kui kedagi digi-

Ilmud kui unistus
„Praegu ma võitlen
piksega…surmaks hädaohu igavese ruumi sees.
Nõidadega ma pomiseks,
metsavaimuna hõljuks,
näkineidudega kirgluses
suudeldes kaoksin ma
allmaailma. Sinuga…näkineidudega…kirgluses…
kaoksin…vajuksin…rändaksin ma sinna maale,
kus muusa meile kätt sirutab ja igavene õnne laul
iialgi ei vaiki.“
Kes eesti heliloojatest
on kirjutanud sellised
read? Arvan, et isegi pal-

jud muusikateadlased ei
oskaks vastata, et see on
Mart Saar ja katkend pärineb tema 1909. aasta
kirjast oma muusale Liine Paalmannile. Liine oli
Tartu kooliõpetaja Fritz
Paalmanni kolmest tütrest
noorim, tollal alles gümnaasiumiõpilane, kelles
Mart Saar leidis oma hingesugulase.
Kahjuks pole säilinud
Liine kirju Saarele. Me
ei tea, kuidas võis see
18-aastane gümnaasiumis
õppiv neiu vastata neile
kohati eriskummalistele,

maailmas kiusata, siis
tundub see väga lihtne
ning ohutu – füüsiliselt
vastu ju ei lööda! Samas
puudub tagasiside selle
kohta, kuidas see kiusatavale tegelikult mõjub.
Kahjuks ei arvestata vahel, et ainult digitaalselt

fantastiliste kõrvalpõigetega kirjadele? Üks on
kindel – Liines leidis Saar
inimese, kes mõistis tema
pihtimusi, kes oli müstikasse kalduva heliloojaga ühel lainel. Ilmselt oli
Liine ainuke, kellele sai
romantiliste igatsuste käes
piinlev kunstnik oma hinge avada. Ja seda oli talle
väga vaja. 13 aasta jooksul
kirjutatud kirjad Liinele
loovad kujutluse Saarest
kui ülimalt romantilisest
inimesest, tema suhtumisest kodukoha loodusesse
ja muusikasse.

FOTO: Siim Brauer

võib olla rohkem kui
üks elu.
Paljud inimesed ei
adu, et Internet on avalik
koht, kus iga sinu liigutust saab jälgida ja seda
ka tehakse. See laieneb
järjest enam ka päris ellu,
sest kunagi ei tea, kus

nurga taga kaamera või
droon sind jälgib.
Raske on ennustada,
milliseks kujuneb digielu 10 aasta pärast, kuid
ajaga tuleb kaasas käia.
Ilmselt on lapsed niigi
liiga palju arvuti taga,
kuid kuna kool peaks

andma võimalikult ajastukohast haridust, siis
seetõttu kasutamegi võimaluste piires õppetöös
digivahendeid. Paljud
arvavad, et lapsed on
arvutis täiskasvanutest
targemad, kuid see ei
ole päris nii. Koolis näeme, et päris tihti jäädakse hätta elementaarsete
eluks vajalike oskustega.
Digiareng paneb proovile nii suured kui ka
väikesed. Proovime koos
sõbralikult ajaga kaasas
käia!
SIIM BRAUER
Suure-Jaani kooli
haridustehnoloog

Selle huvitava materjali
põhjal on koostatud 28.
märtsil kell 18 Suure-Jaani
Kondase majas toimuv
kontsert-vestlus. Mart Saare laule esitab metsosopran Iris Oja, klaveril Kadri-Ann Sumera, kõneleb
Maret Tomson. Õhtu pealkiri „Ilmud kui unistus“
pärineb Paul Verlaine´i
luuletusest, mille on Mart
Saar tõlkinud oma samanimelise soololaulu jaoks.
MARET TOMSON Liine Paalmann.

Mart Saar.

Meie aasta parim noorkaitseliitlane on Martin Sandermat

Martin koos rändauhinnaga „Kaitseliidu taastaja vapikilp“.
FOTO: Meelis Eelmaa

Nagu kombeks on saanud peab igal aastal vabariigi sünnipäevakuul oma

aastakoosolekut KL Sakala
maleva Karksi malevkond.
Seekordne koosolek toimus

16. veebruaril Karksi-Nuia
kultuurikeskuse saalis.
Avasõnad ütles malevkonna pealik nooremleitnant
Ervin Tamberg, kes tutvustas kohaletulnuid päevakorraga ja tegi lühiülevaate
möödunud aastast.
Veebruarikuu on meile,
kaitseliitlastele tähtis mitmeti, sest 9. veebruaril 1990
taastati Karksi malevkond
ja 17. veebruaril 1990 Järvakandis Eesti Kaitse Liit.
20 aastat hiljem kutsuti
kõik taastajaliikmed uuesti
Järvakanti, kus neile annetati „Kaitseliidu taastaja
vapikilp“ See A. Kalamile
annetatud Kaitseliidu vapikilp saigi tõukeks parima noorkaitseliitlase tiitli
väljaandmiseks. Seekord
anti seda aunimetust välja
juba üheksandat korda
ja selle pälvis KKR rühm
rühmaülem Martin Sandermat. Kes siis on see tubli
noorhärra?
Martin on pärit Järvamaalt. Ta õppis Retla põhikoolis ja kui ta oli 5. klassis,

siis juhtus ta nägema, kuidas noored kotkad tema
koolis tegutsevad. Nende
põnevad tegevused pakkusid talle huvi ning nii
sai ka temast noorkotkas.
Järvamaa maleva Retla rühma noorkotkana tegutses
Martin aktiivselt umbes 5–6
aastat. Erilist huvi pakkus
talle meditsiin – juba noorkotkana läbis ta mitmeid
erinevaid esmaabikoolitusi.
Lisaks tunnustati Martinit
oma rühma aasta parima
kotka tiitliga. Kooliajal on
ta edukalt osalenud mitmetel spordivõistlustel.
Retla kooli lõpetas ta 2015.
aastal, peale mida siirdus
õppima Viljandi Kutseõppekeskusesse, kus lisaks
õpingutele tegutses ka aktiivselt õpilasesinduse töös.
Viljandimaale õppima tulles liitus Martin KL Sakala
malevaga. Tema soov oli
saada meditsiiniga seotud
ametikohale. Seda võimalust pakkus talle KL Sakala
Maleva Karksi malevkonna
juhtimis- ja tagala rühm

ning meditsiinigrupp, ametiks laskursanitar. Rühma
reorganiseerimisel on ta
jätkanud tegevust korrakaitse rühma koosseisus.
Kui alguses tekitas selline
muudatus segadust, siis
peale osalemist PPA koostöö-õppusel sai ta uue vaate
nii PPA tegevusele kui ka
KKR rühmast.
Tänaseks on Martinil
Viljandi kutseõppekeskuses õpingud lõpetatud ja
noore, aktiivse inimesena
teenib ta elatist turvatöötajana. Miks selline töökoht?
Martinile meeldib see, kui
tsiviilisikud tunnevad end
kaitstuna ja ta on rahul,
kui tema saab selles töös
osaleda. Küsimusele, kas
noored peaksid tulema
kaitseliitu vastas ta: ”Seda
ei saa noortele peale sundida, aga oleks tore, kui
noori oleks rohkem. Siis
saaks ka jaod korralikult
täidetud ja rühmad saavad
korralikult treenimas käia.
Noored võiksid õppida
kaitsma oma ja teiste tur-

valisust, seda saate te teha
kaitseliidus!“
Martinist räägib KKR
rühma pealik Urve Loit:
„Martin on noor, edasipüüdlik ja aktiivne Kaitseliidu Sakala maleva ja minu
rühma liige aastast 2015.
Ta osaleb aktiivselt maleva
väljaõppel ja esindusüritustel, esindab malevkonda ja
rühma ka väljaspool malevat toimuvatel ettevõtmistel (PITKA, KOTKALEND
jms), ning on alati abiks
olnud ka noorteürituste
läbiviimisel. Martin on hea
algatus-, organiseerimis- ja
koostöövõimega ning tema
poolt antud lubaduste täitmises võib kindel olla. Iga
õppus on Martini arvates
eripärane ja huvitav ning
õppustel osalema kutsub
teda nii kohusetunne kui
ka seiklusjanu.”
Palju õnne Martin, palju
õnne Eesti vabariik!
ANTS KALAM
KL Sakala maleva
Karksi malevkonna
teavituspealik
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Anna endast märku!
Viljandi maakonnas tegutseb aktiivsete seltsiliste grupp. Kui tunned, et
ka Sina oled üks neist, kes
vajab oma igapäevaellu
kedagi, kellega juttu rääkida, mõtteid vahetada,
minevikumälestusi heietada, siis võta meiega
julgesti ühendust.
Eriti oodatud on inimesed, kel tahtmist olla
vahel eakale seltsiks.
Sa võid olla ka lastega
kodus olev ema või noor
pensionär. Teeme teid
tuttavaks suure elukogemusega ja huvitavate
inimestega. Võite saada suurepärase inimese oma sõpruskonda.
Me soovime leida üksiku-

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSVOOR AVATAKSE 11. MÄRTSIL
Riigihalduse minister on oma käskkirjaga otsustanud kinnitada taotlusvooru avamise tähtpäevaks
11. märtsi 2019 ning taotluste esitamise tähtpäevaks
13. mai 2019.
Programmi kaudu toetatakse hajaasustusega
maapiirkondade majapidamiste veevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning
autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele.

tele eakatele inimest, kes
neid aegajalt külastab ja
lihtsalt ära kuulab.

FOTO: Kätrin Hanschmidt

Siinkohal toome välja mõned programmi tingimused:
• Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise
aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
• Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete
kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta
1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga
toetust taotletakse.
• Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
• Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
• Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering
peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlbulikest kuludest. Toetus moodustab
kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.
• Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud
toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa.
• Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse
kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
• Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab
olema lõppenud 31. oktoobriks 2020.

16. veebruaril sai alguse Kõpu külastuskeskuses
kohaliku naisseltsi eestvedamisel tegevussari „Vanast
uus”. Nimetatud tegevussarja eesmärk on julgustada
taaskasutama ning on samas heaks võimaluseks ühiselt tegutsemiseks. Esimesel korral anti Periti juhendamisel uus elu plekkpurgile.

Taotlusi võetakse vastu 11. märtsist kuni 13. maini
2019.
Taotlus tuleb esitada käsitsi allkirjastatuna paberkandjal Põhja-Sakala Vallavalitsuse kantseleisse
aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani või saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile pohja-sakala@
pohja-sakala.ee.

Järgmine kokkusaamine on 16. märtsil kell 14
Kõpu külastuskeskuses, mil taas on valmimas miskit
põnevat.
Huvi korral jälgi meie tegevusi Facebooki lehel:
Kõpu Naisselts/tegevused/tegemised.

Täpsem info programmi tingimuste kohta ning
taotlemiseks vajalikud vormid leiab valla kodulehelt
rubriigist keskkond → hajaasustuse programm ja
aadressilt: https://www.rtk.ee/toetused/toetusterakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm.

KERSTI RAIDSALU

Põhja-Sakala vallas on hajaasustuse programmi
kontaktisikuks keskkonnaspetsialist Kärt Linder,
tel 5380 3282, e-post kart.linder@pohja-sakala.ee.

Kui teil on mõni
lähedane või tuttav, kes
elab üksinda ja soovib
vestelda, siis andke meile temast teada telefonil

5663 8655 Vally-Reet või
5691 8431 Annika.

MTÜ SELTSIKS
SINULE

Tegevussari „Vanast
uus” sai alguse

KÄRT LINDER
keskkonnaspetsialist

Veebruari Leoles ilmunud
artiklis „Muudatused korraldatud jäätmeveos” kirjutasime,
et aprillist saab korraldatud
jäätmeveopiirkonnaks ka Kõpu
piirkond ning toimuvad muudatused seoses biolagunevate
köögi- ja sööklajäätmete ning
vanapaberi ja papi liigiti kogumisega tiheasustusaladel asuvates kortermajades. Anname
teada, et hanget puudutavate
asjaolude tõttu ei toimu praeguse seisuga lähiajal jäätmeveos ühtki muudatust.
Jäätmehoolduseeskirjaga ettenähtud muudatused jõustuvad hankelepingu sõlmimisel.
Kuni hanketulemuste selgumisteni ja uue lepingu sõlmimiseni pikendatakse eeldatavalt senise vedaja veoõigust ning
vedaja saadab kõikidele jäätmevaldajatele ka vastavad veograaﬁkud.
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Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
Kõpu Peetri kogudus

Kõo raamatukogus
teisipäeval,
19. märtsil kell 16.30

IN MEMORIAM

Kui te kõigest südamest tahate pöörduda Issanda poole,
siis kõrvaldage oma keskelt võõrad jumalad, valmistage
oma südamed Issandale ja teenige üksnes Teda! 1Sm 7:3

K, 6. märtsil kell 17 Paastuaja alguse ja tuhkapäeva
palvus kirikus
kell 18 LEERIKOOLI ALGUS Kõpu külastuskeskuses.
P, 10. märtsil kell 11 Paastuaja 1. pühapäeva armulauaga jumalateenistus Kõpu külastuskeskuses.
P, 17. märtsil kell 11 Paastuaja 2. pühapäeva armulauaga jumalateenistus Kõpu külastuskeskuses.
T, 19. märtsil kell 12 Külatund Puiatu raamatukogus.
Kirikutund Kõpu hooldekodus.
P, 24. märtsil kell 11 Paastuaja 3. pühapäeva armulauaga jumalateenistus Kõpu külastuskeskuses.
E, 25. märtsil kell 12 Küüditamise aastapäeva leinakella
helistamine.
P, 31. märtsil kell 11 Paastuaja 4. pühapäeva armulauaga jumalateenistus Kõpu külastuskeskuses.
LEERIKOOL ALUSTAB MÄRTSIS –
I KOHTUMINE ON K, 6. MÄRTSIL KELL 18
KÕPU KÜLASTUSKESKUSES. TULGE KOKKU!

Ristimis- ja leeripüha on I Nelipühal, 9. juunil.
Kirikus saab pidada tähtpäevi, peresündmusi, koolitusi või seminare,
teha ringkäike või ekskursioone.
Kiriklike talituste, hingehoiu ja info osas võtke palun ühendust koguduse
õpetajaga: Hedi Vilumaa, 5348 5573, hedi.vilumaa@eelk.ee.
Veebiinfo: www.facebook.com/kopupeetri

RAAMATUESITLUS
Urmas Kuusik

„AIMLA
METSAVENNAD

EDA PIILMANN

1944–1987“

1958–2019

26. veebruaril lakkas tuksumast Eda Piilmanni
süda. Viimastel aastatel Eda tegevust pidurdanud
haigus oli alati rõõmsameelsest ja energilisest naisest võitu saanud.
Levinud on arvamine, et asendamatuid inimesi ei
ole olemas. Paraku peale Eda haigestumist peatus
mitmete kollektiivide tegevus ja tema algatatud
ettevõtmised, oodates eestvedaja tervenemist ja
tagasitulekut.
Eda oli aastakümneid kohaliku kogukonna kultuurielu pühendunud eestvedaja. Tema tegevus
selles vallas sai alguse juba muusikakooli õpilasena, kui ta alustas siinse meesansambli juhendamist. Aastate jooksul jõudis see laieneda nii
lasteaeda, kooli kui rahvamajja, kaasates muusikalistesse tegevustesse ja näitemängu vallakodanikud beebidest kõige eakamateni ning ulatudes
ka väljapoole endise Kõo valla piire.

71201 Viljandimaa

Eda kohanes hästi järjest muutuvate oludega, tal
jätkus uusi mõtteid ja kaasakutsuvaid algatusi
igal ajal. Keegi ei kuulnud teda kurtmas, hädaldamas ega kirumas. Kui ilmnes märke terviseprobleemidest, ei lasknud kohusetunne ja sõlmitud
kokkulepetest kinnipidamine sellele keskenduda.
Ta hoolis endast liialt vähe ja elas rohkem teistele,
nii oma lähedastele kui kogukonnale.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
Suure-Jaani Johannese kogudus

2. märtsil olid leinamaja saali Edat ära saatma
tulnud tema juhendatud arvukate kollektiivide
esindajad, paljud endised õpilased, õpingu- ja
töökaaslased, sõbrad, sugulased.

Täname liikmeannetuste ja toetuste eest!
Annetused saab teha EELK Kõpu Peetri koguduse nimele kirikus õpetaja
või koguduse nõukogu liikmete kaudu või ka pangas:
SEB EE161010302004842004; Swedbank EE662200221046240412.
EELK Kõpu Peetri kogudus, Pärnu mnt 1, Kõpu, Põhja-Sakala vald,

N, 7. märtsil kell 17 Paastuaja alguse palvus kirikus ja
kell 18 LEERIKOOLI ALGUS koguduse kantseleis
J. Köleri 1.
P, 10. märtsil kell 14 Paastuaja 1. pühapäeva
jumalateenistus.
P, 17. märtsil kell 14 Paastuaja 2. pühapäeva
jumalateenistus.
P, 24. märtsil kell 14 Paastuaja 3. pühapäeva
armulauaga jumalateenistus.
E, 25. märtsil kell 12 Küüditamise aastapäeva
leinakella helistamine.
P, 31. märtsil kell 14 Paastuaja 4. pühapäeva
jumalateenistus.
LEERIKOOL ALUSTAB N, 07.03 KELL 18 KOGUDUSE

KANTSELEIS J. KÖLERI 1. JÄRGMISED AJAD LEPIME
KOOS KOKKU!

Ristimis- ja leeripüha on I Nelipühal, 09.06.
Liituda saab jooksvalt!
Kiriklike talituste, hingehoiu ja info osas võtke palun ühendust
koguduse hooldajaõpetajaga: Hedi Vilumaa 5348 5573,
hedi.vilumaa@eelk.ee.
Koguduse juhatuse esimees on Jüri Mikkor.

Veebiinfo: www.facebook.ee/EELK-Suure-Jaani-kogudus
Toeta koguduse ettevõtmisi ja kiriku korrastamist!
Liikmeannetused ja toetused palume teha:
EELK Suure-Jaani Johannese kogudus
SEB EE941010302008924009; Swedbank EE772200221058655147
Annetuse saab teha ka kirikus.
Suur tänu igale annetajale ja toetajale!
EELK Suure-Jaani kogudus, J. Köleri 1, Suure-Jaani,
Põhja-Sakala vald, 71503 Viljandimaa

Lähedaste soovil toimub Eda urni muldasängitamine Pilistvere kalmistule tema sünniaastapäeval, 16. juunil 2019 kell 12. Viimane puhkepaik
saab ema ja isa kõrvale.
ILLE RIISK

PILISTVERE
KOGUDUSE
TEATED
2. novembril,
K Hingedepäeva
õhtu külalisega kell 18.00
E, 25. märts
Paastumaarjapäev.

Leinapäev, 70 aastat märtsiküüditamisest.
Jätkuvalt saab liituda leerikooliga.
KüünaldeLisainfo
süütamine
kivikangrul
kell 13.
koguduse
vaimulikult.
Kogudus
korraldab soovijatele
transportikell
pühapäevasele
Igal pühapäeval
jumalateenistus
13.
jumalateenistusele.
Näiteks iga kuu
esimesel
pühapäeval,
Kuu esimesel pühapäeval
kaetud
armulaud.
kui on armulauapüha.
Andke soovist koguduse vaimulikule teada.
Info koguduse
vaimulikult.
EELK Pilistvere kogudus
tänab kõiki
toetajaid ja annetajaid.
Liikmemaksu saab tasuda või annetust teha EELK

Jumalateenistused
igal pühapäeval
kell 13.00
Pilistvere Andrease koguduse
kontole Swedbank
Iga kuu 1. pühapäeval on kaetud armulaud.

EE69 2200 0011 2022 4888 või koguduse kantseleis sularahas.
Pilistvere
Põhja-Sakala
Viljandimaa
Teelisteküla,
kirik.
Avatud igavald,
päev70502
kell 10–17
tel 553 2789, pilistvere@eelk.ee

Kontakt: Hermann Kalmus 55 32 789
hermann.kalmus@eelk.ee

Kõik on kutsutud, kõik on oodatud.
Pilistvere kogudus

Raamat viib lugejad Põhja-Viljandimaa metsadesse
ja rabadesse. Tegemist on dokumentaalse uurimusega sündmustest, mis toimusid selles piirkonnas.
Sündmustes osalenud inimesed ja kohanimed on
tuttavad paljudele vanema põlvkonna inimestele nii
Kolga-Jaanis, Soosaares, Paenastis kui ka Kõos.
Allikatena on kasutatud kohalike elanike meenutusi,
arhiivis olevaid juurdlustoimikuid ja arheoloogilist
luuret.
Autor ootab kõik huvilisi!
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Üllar-Peep
Tamme
9. märtsil kell 11

LILLEMAALIDE
NÄITUS
Kõo raamatukogus
märtsikuus

SEEBIMULLI SHOW.

Pilet 5 eurot. Piletid müügil Suure-Jaani kultuurimajas

9. märtsil kell 18

VASTEMÕISA RAHVAMAJAS

23. märtsil kell 12

XX III V I ljan dIImaa
maa
rah VVakunst
akunst I päeV
6. aprillil kell 10–14
Võhma Vaba Aja Keskuses
• Külas on käsitöömeistrid.

Pilet eelmüügist 3 €, kohapeal 6 €.
Info ja laudade broneerimine tel 5332 1335
NB! Kohtade arv on piiratud!

Üritus toimub rahvamaja peeglisaalis ja on tasuta.

heliloojate Kappide muuseumis

27. märtsil kell 11

SUURE-JAANI JA PILISTVERE GRANIIDIST
MÄLESTISED. GRANIIDI MÕISTATUS.

Räägib treener Robert Jürimaa.
Pange selga mugavad, sportlikud riided.

ÜLERIIGILINE ERIVAJADUSTEGA
LASTE LAULUVÕISTLUS.
Tasuta.

29. märtsil kell 21

• Näpunäiteid „Vanutatud villast rõivad,
linast ja korgist kotid“ jagab Eneli Bergmann.

ansambliga Köler-Band.

• Kuulutatakse välja Viljandimaa
Rahvakunstimeister 2019.
• Kontsert Võhma isetegevuslastelt.

tegevussari „Vanast uus“.
Teeme koos kinkeümbrikku.

Kõneleb Tõnu Kukk

14. märtsil kell 12.35

emakeelepäeva puhul Suure-Jaani koolis.
TASUTA!

TANTSUÕHTU

16. märtsil kell 12

Pääse 8 eurot.

TERVISELOENG „MINU HEA TERVISE VALEM”.
Võimalik osta kirjandust, saab registreeruda tervisetestile.
Osaluspanus 3 €.
Lisainfo tel. 556 86413 Eda Kaunissaar,
530 24606 Heli Tombak

Info ja broneerimine 526 4590 (Rein).

10. aprillil kell 19

Toomas Kalli estraadikava

„JA MIDA TEILE, PALUN?“

Pääse 17 eurot, õpilane ja pensionär 15 eurot.

16. märtsil kell 14 Kõpu Külastuskeskuses

10. märtsil kell 16

EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA
TUDENGITE KONTSERT

Kahekümnes erinevas rollis:
Anne Paluver, Pille Pürg ja Mait Trink.

KÕPU NAISSELTS KUTSUB:

Tantsuks mängib KülaMees.
Esinevad erinevad härrasmehed!

„LIIKUMINE JA TERVIS“.

• Näitusel on oma töödega: Eneli Bergmann,
Monika Hint, Võhma käsitöömeistrid.

• Oma tegemistest räägib ja annab nõu
Viljandimaa Rahvakunstimeister 2018
Monika Hint.

NAISTEPÄEVA TANTSUÕHTU.

Info ja broneerimine 526 4590 (Rein).

13. aprillil kell 12

VI ÜLERIIGILINE
MEESANSAMBLITE FESTIVAL.
Tasuta.

26. märtsil

VILJANDIMAA KOOLINOORTE TEATRIPÄEV
Suure-Jaani koolis.
Üles astuvad Viljandimaa koolinoored.
TASUTA!

28. märtsil kell 18

SALONG JA MUUSIKA KONTSERT-VESTLUS
MART SAAREST
„ILMUD KUI UNISTUS“.
Esinevad Iris Oja (laul), Kadri-Ann Sumera (klaver),
vestleb Maret Tomson.
Pilet 5 € / 3 € (õpilane ja pensionär).

30. märtsil kell 16

ÜRITUSTESARJA
„SINULT MINULE JA MINULT SINULE“
KONTSERT KOOS KLUBIGA MEELESPEA.

Võta kaasa käärid ja osalustasu 4 eurot.

Info ja registreerimine: 5342 2864 Margit.

Tantsuks mängib ansambel A.G.E.
Lauake kata end! Tule ise ja võta sõber kaasa!

31. märtsil kell 16

heliloojate Kappide muuseumis

KOHTUMINE ENNÄE INIMEST!

Juttu, laulu ja elutarkust. Külas on Rein Õunpuu.
TASUTA!

1. aprillil kell 18

Väljasõit Suure-Jaani keskväljakult Ugala teatrisse Endla
teatri etendusele „Elu ja armastus“. Piletid välja müüdud!

4. aprillil kell 16.00

MUUSIKATUND KOOLILASTELE “APPI! OOPER!?
EESTI LAVAMUUSIKA” II OSA.

Juba hästi tuntud ooperitunni õpetajad Merle Jalakas ja
Jaan-Willem Sibul tutvustavad selles õppetükis eesti
lavamuusikaajalugu. Kontsertmeister on Ele Sonn.
Tundide toimumist toetavad: Heliloojate Kappide majamuuseum, EELK Suure-Jaani Johannese kogudus, teater
Vanemuine, Suure-Jaani kultuurimaja ja Suure-Jaani
gümnaasiumi huvikool. TASUTA!

9. aprillil kell 19

Suure-Jaani kooli aulas

www.puurvesi.ee
Puurkaevude ja maasoojus-puuraukude puurimine,
projekteerimine ning hooldus.
Vee- ja kanalisastioonitorustiku rajamine, reoveemahutite,
veemahutite,
septikute, biopuhastite, süvaveepumpade ja veefiltrite
paigaldus ning hooldus.

+372 5569 4310; taavi@puurvesi.ee

puurvesi

OMA LAVA ETENDUS „AVAMEELSELT ABIELUS“.
Laval: Margus Tabor (Tallinna Linnateater), Janek Joost,
Külli Reinumägi, Pirjo Levandi.
Pilet 16 € /14 € (pensionärid, õpilased).

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

Õnnitleme
lapse sünni
puhul!
Merike Roonil ja Margus Siimonil Kabila külast
sündis poeg STEN RUUDI Siimon
Kristiina Saagpakil ja Gaspar Värvil Ängi külast
sündis tütar ARABELLA Värv

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

Asume Kõidamal
Kontakt: Kalev
telefon 523 9493

Kõik katusetööd
Katuste tarvikud
Katuste pesemine
Fassaaditööd

VILMA MANKIN
MARIE SÄRG
ANETE LILLEMAA
ELLEN VILMS
LEIDA KÄRNER
LINDA PÕLDES
MILVI KIRSIPUU
RAISSA PAJO
ELMAR KUKK
REGINA PUUSEPP
LINDA LIBE
VAIKE TULTS
MATS ÕUNAP
MAIA ÕUNPUU
ANNA KÕLI
HILJA SALUSTE
MARIA TSÕMBALOVA
LEILI KAHU
MAIMU TEPPER
LEIDA-ROSALIE KUKK
MILVI TOOMIK
MAI PRUUS
PAUL HIIR
SALME UUSNA
LEHTE OTT
AADU TOMSON
EVI-MARE TOOBAL
HELGA KOLK
AINO REINARU
ELLE JAESKI
ARVI PUSKAR
LAINE-HELJA REINART
HELVE KÄÄR
IRENE RAUDAVA

08.03.1925
25.03.1926
24.03.1927
14.03.1928
18.03.1928
18.03.1928
12.03.1929
18.03.1930
24.03.1930
11.03.1931
08.03.1932
08.03.1933
11.03.1933
25.03.1933
29.03.1933
02.03.1934
08.03.1934
09.03.1934
13.03.1934
16.03.1934
17.03.1934
29.03.1934
23.03.1935
30.03.1935
01.03.1936
01.03.1936
03.03.1936
22.03.1936
24.03.1937
26.03.1937
27.03.1937
31.03.1937
06.03.1938
11.03.1938

94
93
92
91
91
91
90
89
89
88
87
86
86
86
86
85
85
85
85
85
85
85
84
84
83
83
83
83
82
82
82
82
81
81

Kõpu põhikooli pere tänab
Kõpu naisseltsi ja selle esinaist
Viive Lehtlat abi eest põhikooli
õppeköögi sisustamisel.

MAIE LABI
LUULE TREIER
MAI KALLAK
ELLI RIISALO
ELVE PALU
LEILI OTS
MARE RABA
VIIVI PÕDER
EEVI SAKIAS
ERNST KOVAL
EEVI TIIT
MARET JAKOVLEVA
BORIS KRÕLOV
MARE PÕDER
ENE METSTE
VIIVI KANDE
ÜLLE LIPPUR
AINO PIIRSALU
MAIE SÄRG
MÄRT SIMS
VELLO SILLASTE
PEETER KOITLA
HELLE AALIK
RIIDA RUNGI
HELLE LILLEMÄE
VELLE MÄNNIK
RIINA JAANVERE
TIIA REBANE
TIINA UIBO
RAAVO REMMEL
HANS ROON
LIIDIA MILJUKOVA
TEET HEINLA

15.03.1938
22.03.1938
30.03.1938
10.03.1939
11.03.1939
20.03.1939
28.03.1939
01.03.1944
02.03.1944
05.03.1944
10.03.1944
22.03.1944
03.03.1949
05.03.1949
07.03.1949
08.03.1949
12.03.1949
13.03.1949
15.03.1949
23.03.1949
26.03.1949
27.03.1949
27.03.1949
01.03.1954
01.03.1954
08.03.1954
11.03.1954
12.03.1954
17.03.1954
23.03.1954
25.03.1954
28.03.1954
30.03.1954

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

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.
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.

e-post:
info@ksgmetallic.ee

Ostan vanemaid RIGA võrre (Riga 5, Riga 7, Riga Gauja).
Võib pakkuda ka mittetöötavaid. Tel 521 2590.
Ostan sinu seisma jäänud korteri Suure-Jaanis.
Võib vajada remonti. Sobib ahju- kui ka keskküte.
Helista ja paku 5556 4471.
Amendero OÜ valmistab salvkaeve aasta ringi, rajab
kanali- ja veetrasse, paigaldab septikuid.
Tel 5620 2420; kaevud@amendero.eu.

Mälestame
MILVI JAESKI

09.02.1934 – 01.02.2019

VALVE SUBI

21.06.1942 – 06.02.2019

LILJA OLEV

HELLE TOMSON

07.10.1946 – 20.02.2019

ASTA ROHTLA

19.10.1930 – 20.02.2019

EDA PIILMANN

22.02.1938 – 08.02.2019

16.06.1958 – 26.02.2019

PEETER SIROTIN
26.09.1950 – 19.02.2019

22.08.1958 – 26.02.2019
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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 €

