ÜHINEMISLEHT

Kõo valla, Kõpu valla, Suure- Jaani valla ja Võhma linna ühine väljaanne

Pool sammu haldusreformi pikal teel!
Haldusreformist on räägitud kakskümmend aastat ja seda on käsitletud väga
erinevalt. Selle aja jooksul on kirjutatud
tuhandeid lehekülgi uuringuid ja kolm
regionaalministrit – Vallo Reimaa, Tarmo
Loodus ja Siim Kiisler jõudsid ka valitsusele esitada oma haldusreformi kontseptsiooni või seaduseelnõu. Tegelikult on toimunud mõned omavalitsuste vabatahtlikud
ühinemised ja tervikliku haldusreformini
pole jõutud. Kõige enam vabatahtlikke
ühinemisi on toimunud Viljandimaal, kus
kahekümnest omavalitsusest on saanud
kaksteist, samas Tartumaal pole toimunud
ühtegi ühinemist.
Nüüd on riigihaldusministri Arto
Aasa ettepanekul neljas katse. Seekord on
jõutud kõige kaugemale ja Riigikogu on ka
vastava seaduse vastu võtnud, mis on küll
Riigikohtus vaidlustatud ning mille lõplik
saatus sõltub kohtuotsusest.
Õiguslikest probleemidest ja juriidilistest nüanssidest olulisem on ümberkorralduste sisu. Haldusreformi seaduse sisu
on omavalitsuste liit(u)mine nii, et elanike
arv oleks vähemalt viis tuhat, soovitavalt
üksteist tuhat. Liitumine peaks toimuma
vabatahtlike läbirääkimiste või hiljem
valitsuse sundliitmise tulemusena. Aga
liit(u)mine ilma ülesandeid ja rahastamist
ümberkorraldamata on poolik lahendus.
Loodetavasti esitab valitsus lähitulevikus
vastavad seadusemuudatused, kuigi
mõistlikum oleks olnud seda teha terviklikult korraga.
Kuna haldusreform ei toimu valitsuse
poolt väljatöötatud kogu Eesti territooriumi terviklikuna käsitleva ettepaneku
alusel, siis on tõsine oht, et toimuvad
liit(u)mised vales suunas ning tekivad ka
kunstlikud ja ebaloogilised omavalitsused.
Haldusreformi seadus ei anna valitsusele
võimalust takistada selliste omavalitsuste
tekkimist. Näiteks Põhja-Viljandimaal
oleks minu arvates parim lahendus, kui
Võhma linna, Kõo, Imavare ja endise
Kabala valla liitumise tulemusena tekiks
maavald endise Pilistvere kihelkonna
piires. Suure-Jaani vald jääks enam-vähem
tänastes piirides ja Kõpu vald liituks Viljandi suunas. Sellist lahendust takistavad
aga varasem Kabala valla liitumine Türi
suunas, Järva- ja Viljandimaad eraldav
maakonnapiir, omavalitsusteliitumisläbirääkimisi reguleeriv puudulik seadus
ja valitsuse piiratud volitused ning nõrk
valmisolek haldusreformi terviklikuna
käsitleda.
Õnneks on praegu Võhma linna, Kõpu,
Kõo ja Suure-Jaani valdadel kogemustega
ja asjalikud juhid ning Suur-Jaani vallal
ka nelja omavalitsuse ühinemise kogemus
olemas. Seepärast olen kindel, et vaatamata

keerulisele olukorrale leitakse siin parim
võimalik lahendus. Oluline on, milliseks
kujuneb läbirääkimiste tulemusena sõlmitav liitumisleping. Aga siin on lisaks
volikogu liikmetele vajalik ka piirkonna
elanike ning ettevõtjate aktiivne huvi ja
osalus.
Veel üks oluline teema seoses haldusreformiga on maakondade tulevik,
mida seadus kahjuks ka ei käsitle. Kõigi
Viljandimaa elanike huvides on maakonna
terviklikkuse säilitamine ja riigi esindatuse suurendamine ning avalike teenuste
kättesaadavuse parandamine. See eeldab
kõigepealt riigi lahkumise peatamist
maakondadest. Müstilise kolme või nelja
regiooni moodustamine maakondade
asemel, mida võib välja lugeda ettevalmistatava riigireformi aluspõhimõtetest, oleks
Eestile ebaloomulik ja sobimatu. Lühikest
aega on Eestis kolme oblasti haldusjaotus
kehtinud, aga see eksperiment ebaõnnestus. Ka Põhja-Viljandimaa inimestele on
Viljandi loomulikuks keskuseks – maakonnahaigla ja eriarstiabi, ühistranspordi
korraldus, töökohad, huviharidus, kultuuriakadeemia, Ugala teater, väljakujunenud
teevõrk ja raudteeühendus, traditsioonilised kultuuri- ja spordiüritused ja palju
muud seovad maakonna tervikuks, mille
tugevdamine aitaks kaasa maapiirkondade
arengule.
Avatud maailm, tehnoloogiline
areng ja vähenev elanikkond on seadnud meid uute väljakutsete ette. Haldusreformi põhiküsimus ongi, kuidas
ühendada kodukandi tunne ja omavalitsuslik valitsemine efektiivse juhtimisega, säilitades vajalikud teenused,
luues aja nõuetest tulenevalt uusi võimalusi arenguks ka hõredalt asustatud
Eestimaa piirkondades. Selleks ei piisa
praegusest haldusreformi seadusest.
Vajame ümberkorraldusi ka riigi keskvalitsuse tasandil ja loobumist primitiivse tsentraliseerimise filosoofiast.
Aga sellele saame me kaasa aidata,
kui osaleme ise ümberkorraldusprotsessides ja ütleme julgelt välja oma
arvamuse, milliseks peaks kujunema
meie koduvald ja maakond tulevikus.

Helir-Valdor Seeder

Riigikogu aseesimees,
Järva- ja Viljandimaa saadik

Muudatusettepanekud ühinemislepingu eelnõule ja
ettepanekud, millist nime võiks kanda ühinenud
omavalitsus, on oodatud kuni 31. oktoobrini 2016
juhtrühmale aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani,
71502, Viljandimaa ja e-posti aadressil
yhinemine.pv@gmail.com

Võhma linn
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ee on kindlasti nii vajadus kui ka paratamatus, sest
vaadates viimaste aastate rahvaarvu vähenemist ning
omavalitsustele täiendavalt lisatud ülesandeid, on selge, et
muutusi on vaja. Samas peame arvestama, et elame ikkagi
hajaasutusega piirkonnas ning teenuste viimine keskusesse
vähendab kättesaadavust kaugemates kohtades.
Vallakeskuses paraneb pärast liitumist kindlasti avalik
teenus. Kaugemates piirkondades on oluline, et igapäevaselt
vajaminevad teenused (eelkõige sotsiaalteenused) jääksid
inimestele võimalikult lähedale.
Tarkust tulevastele juhtidele teha otsuseid, et ka valla
äärealadel elavad inimesed ei tunneks
pärast suurvalla tekkimist ennast kuidagi
unustatuna. Samuti sooviks, et ainsaks
kriteeriumiks valla edasisel arendamisel
ei oleks raha – vald peab eelkõige tegelema
vallakodanike huvides.
Avo Põder
Kõo Vallavolikogu esimees

P

õhja-Viljandimaa valdade ühendamine on pigem
paratamatus, sest otsest vajadust meil selleks ei ole
ega paista lähiaastatel ka tulema. Kõo vallas on mitmeid
edukaid ettevõtteid, mis pakuvad tasuvat tööd ja maksavad
korralikult makse. Lasteaias käib üle 50 lapse ja Kirivere kooli
õpilaste arv peaks järgmisel õppeaastal taas üle 100 olema.
Hulganisti on suuremates külades titevankreid lükkavaid
emasid ja see annab lootust, et külaelu jätkub ka vaatamata
järjekordsetele reformidele. Vanemad põliselanikud, kes
on elanud nii Suure-Jaani, kui ka Põltsamaa rajooni aegse
valitsuse üle, ei saa aru, miks seda komejanti jälle vaja peaks
olema.
Keeruline on seletada seda, millest isegi õieti aru ei saa,
aga olen lubanud eakamatele elanikele, et harjumuspärased
teenused jäävad ka edaspidi samas mahus kättesaadavateks,
kui seni olnud ja väga loodan, et uue suure valla juhtkond
sellega arvestab. On ju haldusreformi üks eesmärke parema
toimetuleku korraldamine elanikele. Väga tahaksin loota, et
järgmisel sügisel toimuvatel valimistel võtab meie valija asja
tõsiselt ja hääletab uude ühisvalla volikokku need inimesed,
kes tõeliselt kohaliku elu edenemise nimel
on nõus vaeva nägema.
Usun, et meie inimesed harjuvad uue
elukorraldusega kiiresti ja jääme põnevusega ootama seda õnne, mis meie õuele on
lubatud saata.
Tarmo Riisk
Kõo vallavanem

E

ks selles on palju muudki veel, mida me võib-olla
mõistame alles hiljem. Kui Vabariigi Valitsus ei oleks
valdade ühinemist algatanud, siis otsene vajadus kohe täna
selleks puudus. Küll aga on aeg ja arusaamised sealmaal, et
põhjendatud muutused on paratamatud.
Koostöö ja hea sõna abil on kõik alati võimalik. Eestvedajate tarkusest ja tasakaalukusest
oleneb palju.
Uus omavalitsus on näoga maa poole
ja see teeb meid sarnaseks. Oleme n-ö
omad. Kõik eeldused eduks on olemas.
Jääb üle vaid seda soovidagi!
Kaja Lind
Kõpu Vallavolikogu esimees

K

eeruline vastata. Arvestades pikaajalist rahvastiku
vähenemist, võib nentida, et paratamatus. Samuti
tingib ühinemise haldusreformi seaduses sätestatu – tähtajad, mistõttu oleks mõistlik vabatahtlikult liituda, sest nii
on tagatud iga kogukonna õigused kohaliku piirkonna arengule. Nii Võhmas kui ka Kõpus. Arvestades seadust, kui ka
pikemat perspektiivi, võib nentida vajaduse olemasolu, mis
tingib paratamatuse.
Kuigi ametnike spetsialiseerumine toob kaasa konveiermeetodi omavalitsuse töös, leian, et parema teenuse tagab
kohaliku elanikkonna ärakuulamine ja kui tuleb teha ebameeldiv otsus, siis ka otsuse selgitamine ja põhjendamine,
mis on olulisem kui haldusakti resolutiivosa. Sellega minimaliseeritakse vaideid ja halduskohtusse pöördumisi. Eks hea
avalik teenus on tagatud siis, kui ta on kodukoha lähedane
ning arvestades maapiirkonna intiimsust arvestatud maksimaalselt kohaliku elaniku arvamusega. Vallaelanikega tuleb
kirjalikult suhelda nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik.
Soovin, et kogu valla piirkonna areng oleks kõikides osades ühtlane, mitte ressurss ei hakka koonduma keskusesse
ja oleks põhjendamatu konkurents tulevase valla eelarve
osas. Samuti, et uus vald läheks oma elanikele korda ning
et oleks väikse valla intiimsus. Aktiivne
elanikkond ja külakogukond, kes räägiks
kaasa arengukavade koostamisel ja muudes küsimustest. Külaelu oleks aktiivne
ning jaanipäeval põleks igas talus jaanituli ka edaspidi.
Siim Avi
Kõpu vallavanem

A

rvan, et ühinemine tuleneb pigem vajadusest.
Liigume üha rohkem – teedevõrk koos autodega
mängivad oma osa. Kasutame enam internetti – nii kaupade kui teenuste saamiseks. Vaja on ametnikeks pädevaid
spetsialiste jne.
Läbi teeninduspunktide on avalik teenus kättesaadav.
Kindlad päevad, millal mingi ametnik kuskil on. Korralik
internetis paiknev koduleht, mille kaudu saab infot ja on
võimalik vajadusel dokumendid ära täita. Kõik praegused
vallaasutused jätkavad tööd. Sotsiaaltöötajad kõigis kontaktpunktides.
Soovin ühinevale omavalitsusele
koostöömeelt. Et ei oleks intrigante.
Heatahtlikkust. Koostöös saadakse kõigist raskustest üle. Et arendataks valla
kõiki piirkondi.
Andres Vinni
Suure-Jaani Vallavolikogu esimees
Praeguse haldusreformi valguses on ühinemine muidugi
paratamatus. Maapiirkondade rahvaarvu vähenemist arvesse
võttes oleks selle teemaga tulnud tulevikus nagunii tegeleda.
Vabatahtlik arutelu, nagu toimus 2005. aastal, oleks olnud
parem.
Hea avaliku teenuse tagamiseks peaksid riik ja kohalik
omavalitsus palju rohkem koostööd tegema ja seda just
maapiirkondades. Peale 2009. aasta majanduskriisi on riik
suhtunud omavalitsustesse suhteliselt üleolevalt ja sisuline
dialoog on olnud pealiskaudne. Kohapealne avalik teenus
sõltub ennekõike vallavolikokku ja vallavalitsusse valitud
inimeste vastutustundest ning koostöövõimest. Väga olulised
on ka vallaametnike isiksuseomadused ja arusaam oma töö
sisust – pakkuda oma kodanikele avalikku teenust.
Soovin ühinevale omavalitsusele läbirääkimis- ja koostöövõimet, kannatlikkust, silmaklappidest loobumist ja
oskust asjadele avarama pilguga vaadata.
Maailm meie ümber muutub pidevalt ja
meie võimalus on neid muutusi arvesse
võttes kohaneda ning otsida uusi ideid
ning lahendusi kohaliku elu paremaks
korraldamiseks.
Arnold Pastak
Suure-Jaani Vallavolikogu aseesimees
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J

uba aastaid on haldusreformi teema päevakorral püsinud. Vabatahtlikuna ühinemise lepingud peavad valmiskujul maavanema laual olema 31. detsembriks, vastasel
korral toimub sundliitmine. Võhmale on jäänud ainult üks
valik – ühinemine Kõo, Suure-Jaani ja Kõpu vallaga. Lepingus
sätestavad ühinevad omavalitsused vabatahtliku ühinemise.
Ühinemise eesmärgiks on hästi toimiv üks suur terviklik
üksus: nii sotsiaalselt, majanduslikult, kultuuriliselt kui ka
territoriaalselt toimiv piirkond. Tagatakse kõigile inimestele
kodukoha lähedane kvaliteetne avalik igapäevateenuste
osutamine vastavalt nende vajadustele.
Uues ühinenud omavalitsuses on parem majanduslik
suutlikkus ja valitsemine toimib professionaalse meeskonnaga. Püsima jäävad vallasiseste linnadena Suure-Jaani ja Võhma
linn. Suure ühinenud omavalitsuse nimi
on veel lahtine, siin on koht mõtetele.
Leida Kuld
Võhma Linnavolikogu esimees

O

mavalitsuste ühinemine on võimalus koos ühiseid
ressursse efektiivsemalt rakendada ja mõelda ühiselt
piirkonna elanike heaolule. Me teeme juba aastaid koostööd
noorsootöö, huvihariduse ja kultuuri valdkonnas. Kaotades
piirid Võhma, Kõo, Suure-Jaani ja Kõpu vahel saame ühtlustada teenuseid, otsustada ühiselt. Oma igapäevases elus
püüame me ka paremuse poole, seame omale eesmärke ja
püüame majandada efektiivsemalt. Oleme pidevas muutumises ja arengus. Nii on ka omavalitsustega – me vajame
uusi väljakutseid ja võimalusi. Jätkuks meil ainult mõistust
ja oskust uue olukorraga kohaneda. Selles ühinemise virrvarris soovin kõigile Karlssoni sõnadega „Rahu, ainult rahu“.
Me oleme kõik väiksed omavalitsused, kes on alati soovinud olla elanikele kättesaadavad. Nii ka peale ühinemist.
Esmased teenused, mida inimene haldushoonest vajab,
jäävad kohapeale. Endistesse omavalitsustesse jäävad piirkonnajuhid/abivallavanemad, kelle poole saab vajadusel
pöörduda. Püüame muuta paremaks transpordikorraldust
ühinenud omavalitsuste vahel. Teeme kõik selleks, et elanikule ei läheks miskit halvemaks.
Ma soovin oskust ja mõistmist
üksteist ära kuulata, teha otsuseid elanikkonna vajadustest lähtuvalt, mitte
poliitilisest vaatenurgast. Me vajame
tugevaid ja demokraatlikke omavalitsusi, mis oleks elanikele toeks ja riigile
partneriks.
Anneli Siimussaar
Võhma linnapea

Tule arutama ja kaasa
rääkima!
Avalikud koosolekud ühinemislepingu
eelnõu tutvustamiseks toimuvad

30. oktoobrist kuni 4. novembrini 2016.

Kõo vallas

2. novembril kell 17.30 Kõo vallamajas

Kõpu vallas

1. novembril kell 18 Suure-Kõpu mõisas

Suure-Jaani vallas
31. oktoobril
2. novembril
3. novembril
3. novembril
4. novembril
4. novembril

kell 18 Suure-Jaani vallamajas
kell 15 Vanaõue puhkekeskuses
kell 17 Olustvere põhikoolis
kell 19 Sürgavere spordihoones
kell 17 Vastemõisa rahvamajas
kell 19 Tääksi koolimajas

Võhma linnas

30. oktoobril kell 14
Võhma Vaba Aja Keskuses
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. oktoobri Sakala vahel oli lisaleht “Haldusreform”,
kus kõik kiitsid suurte ja ühinenud valdade eeliseid
väikeste valdade ees. Ainult, et need kiitjad olid kõik kõrged ametnikud, tavakodaniku arvamust ei küsinud keegi.
Samal ajal helistas mulle vallalehe toimetaja Ille Riisk ja
palus haldusreformi kohta arvamust avaldada.
Mida ma oskan arvata? Meil on kaks võimalust, kas
ühineda Suure-Jaani või Põltsamaa vallaga. Põltsamaa
oleks küll suurem tõmbekeskus kui Suure-Jaani või Võhma,
eriti Kõo, Pilistvere, Venevere ja Paenasti elanike jaoks, aga
selle juures on üks suur „aga“ – niikaua kuni eksisteerivad
maakonnad praegusel kujul, jääksime me tahes tahtmatult
Jõgeva maakonda. Ja see on meile täiesti tundmatu maailm.
Ei hakka valitsus ühe väikese valla pärast suurendama
Viljandi maakonna piire. Kõo oleks siis ainukene vald
teisest maakonnast ja seetõttu võime jääda unustatud
ääremaaks.
Liitumisel Suure-Jaani vallaga meil seda muret vast ei
tule, meie oleksime ikkagi nagu võrdsed võrdsete seas.
Samuti jääksime Viljandi maakonda ja Viljandiga oleme
ikkagi kaunis palju seotud. Seetõttu arvan, et praegu oleks
meil küll sobivam liituda Suure-Jaani vallaga, kui pugeda
Põltsamaa piirkonna külje alla.
On muidugi räägitud ka maakondade kaotamisest ja
nende muutumisest Tallinna, Tartu, Jõhvi ja Pärnu piirkonnaks. Sel juhul Põltsamaa jääks Tartu piirkonda, mis
oleks meile sobilikum. Suure-Jaani jääks kindlapeale Pärnu
piirkonda, mis meile ei sobiks. Aga kõik tundub olevat
praegu veel nii tume ja ähmane, mille kohta ei oska midagi
kindlat öelda, sest ka valitsused vahetuvad ja seisukohad
muutuvad.
Praeguses liitumistuhinas eelistaksin siiski liitumist Suure-Jaaniga,
selline oleks minu arvamus.
Evald Põdra
88-aastane Venevere küla elanik,
kes elab praegusest vallakeskusest
5 km kaugusel

H

äid valikuid lähenev haldusreform meile ei too,
äärealaks jääme nii või teisiti. Enamus, kellega
asi jutuks tulnud, peab oluliseks Viljandi maakonda jäämist, kuniks maakonnad veel kestavad. Minu meelest on
lihtsameelne loota, et saaksime sinna kuuluda koos Jõgeva
maakonnas asuva Pajusi või Puurmani vallaga.
Päevast päeva kordub inimeste jutus murelik küsimus:
„Mis siis saab?“ Hoolimata kõrgete ametnike ladusatest
selgitustest pahandab inimesi, et jutt käib peamiselt arvudest, lihtinimesele ei pööra keegi tähelepanu. Muretsetakse
inimsõbralike teenuste kaugenemise või hoopis kadumise
pärast: arstiabi, bussiringid, ka raamatute laenutamine oma
külas. Eeskätt saavad kannatada kaugetes külades elavad
vanurid, kellel eluga toimetulek juba praegu keeruline. Kui
paarikümne aasta pärast on nad surnud ja külad tühjad,
laheneb see probleem iseenesest, aga praegu nad seal elavad, tahavad arstiabi ja süüa saada, ajalehte või raamatut
lugeda, makseid maksta. Noored, kelle sissetulek võimaldab autot omada ja kasutada, kehitavad ainult õlgu – neil
pole vahet, kuhu tööle või poodi minna, peaasi, et lasteaed
ja kool alles jäävad.
Olen ise lapsepõlves kogenud, kuidas minu koduküla
1970. alguses välja suri – kõigepealt likvideeriti meierei,
suleti postkontor, siis kaotati kool, liideti väike kolhoos
suurema ja vaesema külge, pandi kauplus kinni, raamatukogu pidas kõige kauem vastu. Kas tuleb tuttav ette?
Lastega pered kolisid paari aasta jooksul minema ja seda
küla ei suutnud enam elule äratada ka laulev revolutsioon.
Keegi ei ütle praegu, milline tulemus sellel ülepeakaela
tehtud reformil aastate möödudes on, maaelu väljasuremist
hoogsalt jätkav on see kohe kindlasti. Ja bürokraatiat tuleb
lausa iga päevaga mühinal juurde, igasugused ametnikud,
üks teise sabas, käivad selle täitmise kohta omavalitsuses
näpuga järge ajamas. Suur omavalitsus ei saa asjaajamist
küll kuidagi paindlikumaks muuta, kui see meie vallas
praegu on.
Kuna lootus sureb viimasena, siis
kokkuvõtteks tahan minagi loota, et
muretseme ja hädaldame siin praegu
asjata ning kõik sujub täiesti normaalselt.
Ille Riisk
Kõo Vallalehe toimetaja, Kõo/Pilistvere
raamatukogu juhataja, Kõo küla elanik
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lustuseks on ilmselt kohane välja tuua, et Kõo
valla volikogus pooldasin mina ühinemist Põltsamaa piirkonnaga tingimusel, et see hakkab kuuluma
Viljandimaa koosseisu. See tingimus kirjutati selgelt ka
ühinemislepingusse, kuid volikogu valis siiski ühinemiseks
Suure-Jaani suuna. Sellest on kahju, sest tugeva keskusega
uus omavalitsus oleks kindlasti olnud meile kõigile kasuks.
Samas oli tegemist ühinemistingimuste mõttes kahe
võrdse lepinguga ning elu jätkub kindlasti ka SuureJaaniga ühinedes. Tegemist ei ole aga Kõole ja Võhmale
loomuliku koostöö piirkonnaga ning see on väljakutse
uuele omavalitsusele. See väljakutse seisnebki selles, et
uus omavalistus mõistab olukorda ja ka korraldab oma elu
vastavalt sellele. See tähendab, et piisavalt tugev ja toimiv
omavalitsuse esindus peab jääma ennekõike Võhmasse.
Et pikemas perspektiivis see jääks ka Kõosse, sellesse mul
usku ei ole. Kohapeale peab jääma tugev noorsootöö, kultuuritöö ja sotsiaaltöö. Samuti peab meie piirkonna inimene
saama viis päeva nädalas oma ametlikud asjad aetud valla
esinduspunktis.
Teine oluline väljakutse on säilitada tugev, iseseisev ja
arenev Kirivere kool ja lasteaed, koos selle juurde kuuluva
hea laste transpordiga. Siin on hirmud kõige suuremad,
sest Kõo vald on korraldanud oma õpilastranspordi väga
hästi. Loomulikult kuuluvad toimiva transpordi juurde ka
vanemad inimesed ja nendele väga heade liikumisvõimaluste pakkumine, mida samuti Kõo vald on siiani teinud
väga hästi. Hea lasteaed, kool ning mõistlikud transpordivõimalused on aga inimeste maale jäämise seisukohalt
kesksel kohal.
Kolmandaks pean oluliseks selget arengut läbimõeldud
ja süsteemsete suhete suunas seltside ja seltsingutega.
Omavalitsuse sisuline suhe kohalike kogukondadega
muutub olulisemaks just suuremates omavalitsustes. Siin
tuleb teha head ja avatud koostööd seltsidega ning neid
ka rahaliselt toetada.
Suure-Jaani suhtes on ka lootust, et edasi arendatakse
lairiba internetiühendust, sest sellealane tubli tegevus on ju
neil olemas. Selliste kommunikatsioonide arendamine loob
uusi võimalusi maale just pikemas perspektiivis mõeldes.
Tuleviku investeeringute osas on ootused kõige segasemad, sest pole millelegi toetuda. Kuidas asjad minema
hakkavad? Kui surutakse läbi Suure-Jaani veekeskuse
plaan, siis see võib neelata võimalikud investeeringurahad. Samuti osutub see suure tõenäosusega tulevikus
meie maksuraha n-ö mustaks auguks. See ei ole mõistlik
ja sellest ideest tuleks loobuda. Kõo piirkonnas on oluline
korda teha Koksvere reoveepuhasti ja Kõo ning Koksvere
kanalisatsioonitorustikud. Ka Pilistvere ühine veemajandus
vajab arendamist. Kõo valla noorem rahvas ootab jõusaali,
millest on palju juttu olnud. Pilistvere rahvamaja vajab investeeringuid soojustuse, küttesüsteemi, köögi ja tualettide
osas. Sellel väärikal majal on perspektiivi olla armastatud
pulma-, juubeli- ja peolauapaigaks. Küllap seisab ees ka
selge otsus Kõo vallamaja tulevikust. Kas leida oluliselt
rohkem sisulist kasutust sellele suurele hoonele või oma
tegevus ümber korraldada ja hoone maha müüa? Maksumaksja raha kulutamine tühjalt seisvatele ruumidele ei ole
mõistlik. Omavalitsuse rahalist panust ootab ka Pilistvere
kirikuhoone, sest mädanevad põrandad ja lopendav katuseplekk on juba praegu suureks mureks. Nagu siin kirjutades selgelt ilmneb, on investeeringuvajaduste osa kõige
pikem, seepärast olen ka algusest peale olnud valdade
liitmise toetaja. Lootus on, et mingid vajalikud suuremad
investeeringud saavad tehtud ja selle
eest saame kõik üheskoos hea seista.
Kokkuvõtlikult loodan, et ühinemine paneb julgemalt tegutsema
kohalikud kogukonnad, seltsid ning
seltsingud. Et inimesed ise hakkavad nägema võimalust oma külaellu
panustada ning mõistavad, et kohaliku elu edendamine on nende endi
kätes.
Hermann Kalmus
Pilistvere küla elanik ja koguduse vaimulik

O

len üks neist paljudest, kes käib tööl Viljandi linnas, kuid samas olen väga rahul praeguse suuna
valikuga, et ühineda Suure-Jaani vallaga. Olen arvamusel,
et liitudes Suure-Jaani vallaga, säilib soe kodukoha tunne.
On ju Kõpu naiste rahvariietelgi Suure-Jaani triibustikuga
seelikud.
Kui aga edasi mõelda, siis ehk leitakse võimalus jätta
Kõppu esmavajalikud spetsialistid (sotsiaaltöötaja jne),
kelle poole saab pöörduda ilma kaugele sõitmata. Soovin, et
siia jääks alles ka põhikool ja lasteaed, et kohalikud lapsed
ei peaks hakkama kaugemale kooli ja lasteaeda käima. Väga
oluline on apteegi ja perearsti koha peal olemine. Kindlasti

3

küsimust
tulevas
e valla
elanikel
e

Mida ar
vate nin
g mida
ootate K
õo valla
, Kõpu
valla, S
uure-Ja
a
n
i valla j
Võhma
a
linna üh
inemise
st?

vajab kaasajastamist või lausa uue ehitamist hooldekodu, mis on
väga oluline tööandja kohalikele inimestele.
Usun, et siiani kättesaadavad teenused jäävad samaks või
ehk isegi paranevad. Näiteks inimesed, kes
käivad rehabilitatsiooni-teenuseid Viljandi
haiglas saamas, neile makstakse sõidukompensatsiooni. Praegu on sätestatud nii,
et sõidukompensatsiooni ei maksta, kui
teenuse osutaja asub samas omavalitsuses.
Kersti Raidsalu
Kõpu valla elanik

L

ihtsat ja lühikest vastust ei oska anda. Olen juba paar
ühinemist üle elanud. Kõigepealt elukoha järgi toimus
üleminek väikesest Olustvere vallast Suure-Jaani valda. Töiselt
olen seotud suure Viljandi valla kujunemisega. Pean tunnistama,
et ega ma midagi ebameeldivat pole kogenud, lihtsalt on tulnud
mõningate uuendustega harjuda ja sama on olnud ka võimalus
paljude uute inimestega tuttavaks saada. Nüüd siis jälletundmaõppimiseks uued külad, inimesed ja traditsioonid, millest
praegu midagi ei tea.
Kodanikuna leian, et väga suuri muutusi ühinemine elukorraldusse ei too. Oleme Kuhjavere külaga ikka valla servas, aga
ääremaast me ei räägi, sest ise tuleb oma elu elamisväärseks elada,
kogukonnas ühistegevust arendada. Uus ühinemise plaan tekitab
ka küsimusi, aga olen veendunud, et ka nii on võimalik valitseda
ja inimestel oma elu korraldada. Kuidas korraldada uue suure
valla ühisüritusi nii, et võimalikult palju inimesi sellest osa saaks,
kui vahemaad on pikemaks veninud ja pole nii suuri saale, kus
kokku tulla? Näiteks Kõost Kõppu jõuda või vastupidi? Miks
tegi just piisavalt suur Suure-Jaani teistele ettepaneku, mitte
vastupidi? Miks Kõpu eelistas just Suure-Jaani kutset Viljandi
omale? Eks kindlasti on igal otsusel omad argumendid. Kindlasti
mõjutab edasist arengut ühinemisleping, kus usun, et on kõikide
ühinevate piirkondade arenduseelistustega arvestatud. Vähemalt
neli esimest aastat kulgeb elu ju kokkulepete järgi. Kuidas edasi, seda veel ei tea. Kohaliku omavalitsuse valimised järgmisel
aastal on murekoht. Seni on Aimla-Kuhjavere (valla ääremaa)
piirkond olnud ikka esindatud volikogus ja komisjonides ning
info liikumine on olnud hea. Ühinemislepingus olev ettepanek
valida 21-liikmeline volikogu ei pruugi sellist esindatust enam
võimaldada.
Arvan, et karta pole ka vaja, viriseda-vinguda pole mõtet,
sest elu peab edasi minema uut moodi, kui vanaviisi enam ei
saa. Senine praktika on näidanud, et suurem
tulubaas annab võimaluse ellu viia ka suuremaid projekte. Igale probleemile on võimalik
lahendus leida ja tulemus sõltub sellest, kuidas me ise panustame.
Urve Mukk
külaliigutaja Kuhjaveres
Haridus on piirkonna jätkusuutlikkust kindlustav alustala.
Loodan, et uue omavalitsuse hariduskorraldus tagab võimalused
kaasaegse õpikäsitluse rakendamiseks, võimalused elukestvaks
õppeks ning kaasaegse õpikeskkonna, mis
igakülgselt toetab õppija arengut. Ühinenud
omavalitsuses peaks põhirõhk olema inimese
konkurentsivõime tõstmisel nii haridus- kui
tööturul.
Kristel Vahtra
Võhma kooli direktor
Järgneb lk 6

4

5

6

Ajavahemikus 12.–15. november 2016 viiakse Kõo, Kõpu ja Suure-Jaani vallas ning Võhma linnas läbi

RAHVAKÜSITLUS
Küsitlusest saab osa võtta järgnevalt:
Kõo vallas

13. novembril kell 9–17 Kõo vallamajas
14. novembril kell 9–17.30 Kõo vallamajas
15. novembril kell 9–17.30 Kõo vallamajas

mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus omavalitsuste kavandatava ühinemise kohta. Küsitlusest on
õigus osa võtta igal vähemalt 16-aastasel elanikul, kes
rahvastikuregistri andmetel elab püsivalt asjaomase omavalitsuse territooriumil.

Suure-Jaani vallas

13. novembril kell 9–17 Suure-Jaani vallamajas
14. novembril kell 10–18 Vastemõisa rahvamajas
15. novembril kell 10–18 Olustvere põhikoolis

Küsitlusel osalemiseks peab kaasas olema
kehtiv isikut tõendav dokument.

Tervisliku seisundi või muu mõjuva põhjuse
tõttu võib taotleda küsitluslehe täitmist
Võhma linnas
Kõpu vallas
kodus. Selleks tuleb esitada taotlus küsit12. novembril kell 9–17 Kõpu külastuskeskuses 13. novembril kell 9–17 Võhma linnavalitsuse luskomisjonile või valla(/linna)sekretärile.
13. novembril kell 9–17 Kõpu külastuskeskuses saalis
Taotluste vastuvõtmine lõpeb 15. novembril
14.
novembril
kell
10–18
Võhma
lv
saalis
15. novembril kell 10–18 Kõpu külastuskeskuses
kolm tundi enne küsitluspunkti sulgemist.
15. novembril kell 10–18 Võhma lv saalis

P

robleemilahendamise teooriast lähtuvalt peaksime
ennekõike alustama puudustest, mis panevad meid
tegutsema. Kui reastada puudused, võime probleemi
sõnastada ning asuda järgnevate probleemi lahendamise
etappide juurde – uurimisküsimused, hüpoteesid, mõõtmised, analüüs, süntees. Kas ühinemisel otsime lahendusi
probleemidele, mida püüame parandada? Soovin, et ühinemine oleks ajendatud soovist muuta midagi paremaks ja
see muutus peab olema ka tulevikus mõõdetav. Siinkohal
on oluline, et muutus oleks ka päriselt tajutav, mitte vaid
statistika põhjal tõestatav oluline mõju.
Kas omavalitsuste ühinemine liidab ka inimesi? Tegelikult on ühinemise mõte ju idee, et inimeste käekäik muutuks paremaks. Kui olen küsinud tuttavate käest, mida nad
arvavad ühinemisest, siis mingit erilist sidet ühinemisega ei
nähta. Pigem kardetakse hästitoimivate struktuuride purunemist või ümberkorraldusi inimeste poolt, kellel puudub
otsene side piirkonna, inimeste ja ajalooga. Mõned ütlevad,
et neid ühinemine ei puuduta ja on neid, kelle arvates läheb
elu veelgi keerulisemaks, sest teenused liiguvad kodukohast
kaugemale. Suurt hulka teenuseid on muidugi võimalik kasutada interneti teel ja teenuse pakkuja asukoht ei ole enam
niivõrd tähtis. Seega on teenuseid, mille puhul ei ole vahet,
kas liituda või mitte.
Minule teeks heameelt, kui 10 aastat peale liitumist saame
väita, et tänu sellele protsessile on meie piirkonnas rohkem
inimesi ja seda mitte liitumisel summeerunud inimeste hulga,
vaid selle tõttu, et pered, kes siinkandis on elanud, on jäänud
endiselt paikseks, sest siin on turvaline, siin on töökoht, siin
on hea elada. Soovin, et noor, kes lõpetab gümnaasiumi,
võib peale täiendavaid õpinguid ülikoolis või kutsekoolis
tulla kodukanti ning julgelt alustada siin kodu ehitust ja
pere kasvatamist.
Selleks, et noored võiksid tulevikus kodukanti elama
tulla on haridusel oluline roll, seda loomulikult ajalooliste ja
kultuuriliste sidemete tekitamisel. Aga tänane noor teab üha
rohkem, et hariduse omandamisel tuleb
näha võimalusi töökoha leidmisel ja samaväärselt töökohtade loomisel. Soovin,
et ka vanemad ja kogukond innustaksid
noori olema ettevõtlikud ning valmis
looma töökohti, et tulevikus oleks koht,
kuhu tulla elama ja tööle.
Evald Sepp
Suure-Jaani Gümnaasiumi direktor

K

una mul on sügava puudega laps (nüüdseks küll juba
täisealiseks saanud), siis loodan ja ootan kõige enam
valdade ühinemisel arengut sotsiaalvaldkonnas. Hetkel on
meie põhiprobleemiks see, et laps sai augustis täisealiseks,
kuid kohta erihoolekandeasutusse pole ja pole ka teada,
millal saab. Erihoolekandeteenust pakkuvaid asutusi (eriti
liitpuudega täiskasvanutele) on tänasel päeval väga vähe
ja tänu sellel on järjekorrad väga pikad. Kõpus on olemas

hooldekodu, kuid selle seisukord on väga kehv ja vajab
hädasti kaasajastamist.
Ühinemiselt ootan, et sotsiaalvaldkonnale pööratakse
suuremat tähelepanu ning paraneb ka endaga mittetoimetulevate inimeste eluolu. Ootan, et valdade ühinemisel arvestatakse Kõpu valla prioriteetitega – renoveerida hooldekodu
ning säilitada haridusasutus.
Olles osalenud Kõpu mõisas toimunud rahvakoosolekul ning kuulanud ära
ka Viljandi valla poolse seisukoha, olen
igati rahul Kõpu valla volikogu otsusega
pidada läbirääkimisi Suure-Jaaniga.
Külli Röand
Kõpu valla elanik

O

mavalitsustele on hulga aastate jooksul aina uusi
ja uusi kohustusi turjale pandud. Kuigi Võhma linn
on oma kompaktsuses nendega tegelikult hästi hakkama
saanud, teeb ühel hetkel ikka küll küllale liiga. Kui kosjatee
jalge alla sunniti, oli pea muidugi laiali otsas ja ei teadnud,
mis suunda sammud seada. Aeg, mis on targaks arutlemiseks
tegelikult napp olnud, on siiski arutust andnud ja paistab,
et partnerid on leitud ning lähisuhe kujunemas.
Küsimusi ja hirmukesi on ikka – nii, nagu alati kõige
uue ees. Võhma volikogu on aga üsna mõistlikult suutnud
asjadest rääkida ja nendega tegelda ning praeguseks ollakse
valmis muutusteks. Mis ja kuivõrd paremaks muutub, ei oska loota. Usume ja
loodame aga eelkõige seda, et erinevused
rikastavad ja igal ühineval osapoolel on
oma toredad tarkused, mida kujuneva
valla elanike parima eluolu heaks rakendada.
Luule Tiirmaa
Võhma Linnavolikogu liige

M

eile on tähtis, et meie eakas saaks haldusreformi
teemast õigesti aru, üheselt ja õigesti. Endiselt on
oluline, et teenused jääks kohapeal kättesaadavaks. Paljus
oleme vanas kinni ning see tekitab segadust ja hirmu. Ümberharjumine on raske ja uuendustega kaasaminek võtab aega.
Meie jaoks on oluline ühinenud omavalitsuse nime
küsimus. Meie kodu on Võhma linn ja
valla õige nime valik on väga oluline.
Uuendustega tuleb kaasa minna ja eks
aeg näitab, kas on tehtud õiged otsused.
Riina Pakane
eakas, sünnilt võhmakas

TAHAKS
TEADA
Vastab juhtrühma
töö korraldaja
Kalevi Kaur
Mis saab kodanikelt ühinemislepingu eelnõu kohta
tehtud ettepanekutest edasi?
Kodanikelt laekunud ettepanekud ühinemislepingu
eelnõu kohta suunatakse juhtrühmale. Juhtrühm kaalub
kõiki laekunud ettepanekuid ja põhjendab, miks mingi ettepanek lisati eelnõusse või ei lisatud. Seejärel esitab juhtrühm
täiendatud eelnõu volikogudele arutamiseks.
Mis saab siis, kui mõne valla/linna elanikud ütlevad
rahvaküsitlusel ühinemisele “ei”? Kas ühinemisläbirääkimisi pidada otsustanud volikogud võivad teha otsuse,
et ei soovi ühineda?
Rahva arvamuse selgitamine rahvaküsitluse kaudu on
volikogudele otsuste tegemisel toeks, et selgitada ühinevate
omavalitsuste elanike meelsust ühinemise osas. Otsustamisel on volikogud vabad. Volikogudele ei saa keegi öelda,
millise otsuse nad vastu võtavad, kas ühinemist toetava või
mitte. Samas on ühinemisläbirääkimised kõigi osapoolte
vahel kokkulepitud tegevus ja loodan, et viivad lõpptulemuseni, mis on kasulik kogu piirkonnale.
Kes ja mis ajani – ning kuhu – saavad teha ettepanekuid tulevase valla nime osas? Kas rahvaküsitlusel
saab hääletada, millist nime ühinenud vald kandma
hakkab – ja kas kõik ettepanekud lähevad hääletusele?
Kas hääletusel enim hääli saanud nimest saab kindlasti
ühinenud valla nimi?
Uue, ühinemise tulemusena tekkiva valla nimi on oluline
kokkulepe ühinevate omavalitsuste vahel, siin peaks nimi
sobima kõigile. Juhtrühm tegi ettepaneku minna seda teed,
et ei kasutata olemasolevate omavalitsuste nimesid. Praeguseks on uue valla nimena läbirääkimistel kõige enam poolehoidu leidnud Põhja-Viljandimaa vald. Kõigil on võimalus
teha ettepanekuid valla nime osas ja saata need juhtrühmale.
Rahvahääletusele juhtrühma ettepanekul nime teemat ei
panda, põhjendus üsna loogiline, ühinevate omavalitsuste
elanike arvud on väga erinevad – 680 kuni 5300 – ja tulemus
vägagi ettearvatav. Kõo, Kõpu ja Suure-Jaani valla ning
Võhma linna ühinemisel tekkiva uue omavalitsuse nime
otsustavad praegu tegutsevad volikogud.

Milliseid nimesid on ühinenud omavalitsusele
pakutud, saab näha ja nende kohta oma arvamuse teada anda aadressil
http://www.suure-jaani.ee/et/yhinenud-valla-nimi

Kõo Vallavalitsus – Kõo küla, Kõo vald, 70501, Viljandimaa; koo.vv@neti.ee
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