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Tarvastus pandi olümpiasangar
Martin Klein kätel käima

etsembrikuu 19. päeval oli
Tarvastu inimeste jaoks
kauaoodatud võimalus
tunnustada 105 aastat tagasi
Eestile esimese olümpiamedali
toonud maadlejat Martin Kleini.
Mustla bussijaama esisel Kleini
platsil eemaldasid olümpiasangar Martin Kleini lapselaps Martin Klein, Viljandi vallavanem
Alar Karu, skulptuuri autor Mati
Karmin ja Viljandi Maadlusklubi
Tulevik president Valdeko Kalma katte Tarvastust pärit Eesti
esimese olümpiamedalivõitja
Martin Kleini auks valminud
pronksskulptuurilt “Poiss kätel“.
Skulptor Mati Karmin sai
skulptuuri idee Martin Kleini
kaasaegsete mälestustest, mille
põhjal olid Kleini poisid kõik
kõvad hundiratast viskama, heinaküünis turnima ja kätel käima. Karja järel kätel käimine oli
külas ikka tugevate poiste trikk.

Martin oli teiste hulgas osavaim,
leeripäeval läks ta Tarvastu kiriku kellatorni kätel. Suur spordihuvi viis ta lõpuks Stockholmi
olümpiamängudele, kus Eesti
esimene olümpiamedal tuli
Guinnessi rekordite raamatusse kantud 11 tundi ja 40 minutit
väldanud maratonmaadlusest.
Martin Kleini tähtsusest ja tähendusest Eesti olümpiaajaloos
ning noorte maadluse hetkeolukorrast rääkisid Eesti Maadlusveteranide Ühenduse esindaja Loit
Part ja Viljandi Maadlusklubi Tulevik president Valdeko Kalma.
Spordi tähenduse kohta on
olümpiasangar ise lausunud
järgmised sõnad: “Mis on sport?
See on tervis, jõud ja ilu. Kui inimene on tugev ja terve, siis on ta
ka õnnelik ja rõõmus.“
Maive Feldmann,
Viljandi valla haridus- ja
kultuurinõunik

KOMMENTAARID
Martin Klein,
olümpiasangar
Martin Kleini
lapselaps
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ina ise ei ole oma kuulsa
vanaisaga kohtunud, sest
ta suri enne minu sündi, aga
olen uhke tema saavutuste üle.
Hakkasin noorena vanaisa eeskujul maadlusega tegelema ja
lõpetasin ka Tallinna spordiin-

Mati Karmin,
skulptor

I

metlusväärne lugu Martin
Kleinist on saanud legendiks.
Tema võimest noorpõlves kätel
karja kõndida ja noorukina kätel mööda puidust keerdtreppi
kirikutorni tõusta kõneldakse
tänaseni. Elulugu kulmineerub
olümpiavägiteoga, mis jõudis isegi Guinnessi rekordiraamatusse
kui maailma kõige pikem maadlusmatš. Kohtunikud väsisid
õhtuks ega lubanud võistlejatele
enam puhkust … ega ka vett. Et
saaks ise ometi ükskord õhtule.
Mõeldes neile kahele faktile, ei
taha selle erakordse elu ja füüsilise töökuse kogu suurus pärale
jõuda. Ja nii loobudki mõtlemast
ning endaga võrdlemast, mida iga
inimene alateadvuses alati teeb.
Olles nooruses mõnda aega tegelenud džuudoga, arvan teadvat
võitlusspordi kogu raskust: vastane varitseb kogu aeg ja ootab vaid
üht sinu hajeviloleku hetke … ja
nii 11 tundi ja 40 minutit.

ternaatkoolis maadluse eriala.
Olen mitu korda oma vanaisa
mälestusvõistlustel medali kaela
saanud. See oli uhke tunne.
See on väga ilus kuju, tore on
näha oma vanaisa poisina kätel
kõndimas. Traditsioonilisem
Martin Kleini skulptuur on ju
nagunii Viljandis olemas. Tänan
Tarvastu valda, vallavanem Alar
Karu ja skulptor Mati Karminit
selle skulptuuri eest ja loodan, et
see innustab ka kohalikke noori
rohkem sporti tegema.
Skulptuuri valmimine on väga
töömahukas protsess; palju suurem, kui enamik inimesi ette kujutab. Modelleerimine savis, vahavariandi korrigeerimine, juba
valatud pronksfiguuri viimistlemine … Tunnid, päevad ja kuud;
palju rohkem, kui oled arvanud.
Vahel loodad, et aeg lendaks kiiremini, et juba saaks valmis. Siis
mõtledki lõputult omi mõtteid –
kõige sagedamini isikule, kes on
su käte all valmimas. Pildid vähestelt fotodelt ja juttude alusel
tekkinud kujutlused keerlevad
silmade taga. Püüad panna valmivasse töösse kogu lugupidamise ja imetluse. Tead, et ise ei
suudaks iialgi midagi seesugust,
ja püüad teha vähemalt oma tööd
nii hästi, kui suudad. Ka siis, kui
oled tüdinud ja enam ei jaksa.
Kujutled, kuidas paarikümne,
ehk ka neljakümne aasta pärast
vaatab seda kuju …
Küllap on eestlase põhiloomuomadusteks visadus ja sihikindlus, mis on omased ka praegustele inimpõlvedele. Tänu neile
omadustele otsustas ja suutis
Tarvastu ja Mustla rahvas jäädvustada oma tööka kangelase
uhke elu.

Eesti esimese olümpiasangari kuju avamisele oli tulnud ka Eesti Maadlusveteranide Ühenduse esindaja Loit Part,
kes jäi nähtuga igati rahule.

Fotod: Joonas Talvik
Talvisele ilmale vaatamata astusid akrobaatikakavaga üles Tarvastu gümnaasiumi võimlejad.
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Head 2018. aastat
meie perele!

üüd on ta sündinud, suurem
kui meie esimene!
Neli aastat tagasi sündis
meie perre laps nimega Viljandi vald.
Ühele Eesti perele kohaselt sündis
meie perre teinegi laps, kelle nimeks
sai Viljandi vald, sünnikaalult oli ta
suurem kui meie esimene laps.
Põnnid saavad omavahel hästi läbi,
nad jagavad üksteisega oma mänguasju; kui on vaja, astuvad üksteise eest
välja. Meie lastel on palju sõpru.
Meie perel on targad ja töökad
emad, isad, vanaemad ja vanaisad, kes Kaupo Kase
iga päev seisavad selle eest, et lapsed
kasvaksid õnnelikus peres.
Tänan endiseid Kolga-Jaani valla, pisikese Viljandi valla ja
Tarvastu valla juhte ja kõiki ametnikke, kes te olete siiani meie
perede eest hoolt kandnud. Teie töö on olnud tähtis.
Soovin, et 2018. aasta tuleks meie Viljandi valla perele edukas,
et jätkuks lusti ja rõõmu, tööd ja leiba.
Ja kes teab, kui peres on juba kaks last, siis tihti on nii, et sünnib
ka kolmas.
Palju lapsi meile!
Kaupo Kase,
Viljandi vallavolikogu esimees

A

Olmejäätmete veo hind
Viljandi vallas muutub

lates 1. jaanuarist 2018 loetakse lõppenuks 2016. aastal
Viljandi Vallavalitsuse ja AS-i Eesti Keskkonnateenused
vahel sõlmitud leping.
See tähendab, et jäätmevedu küll jätkub, aga teenuse osutamisel kehtivad vabaturureeglid ehk jäätmete äraveo teenust võivad
osutada kõik jäätmeluba omavad ettevõtted. Hinnakiri, mille alusel teenust osutatakse, ei kuulu kooskõlastamisele Viljandi Vallavalitsusega, vaid teenuse hind lepitakse kokku jäätmevaldaja
ja jäätmeveoteenust osutava ettevõtte vahel sõlmitavas lepingus.
4. detsembril 2017 edastas AS Eesti Keskkonnateenused Viljandi valla elanikele teate Viljandi vallas korraldatud jäätmeveo
teenuste kontsessiooni lepingu lõpetamisest alates 1. jaanuarist
2018. Alates sellest kuupäevast osutab AS Eesti Keskkonnateenused jäätmeveo teenust ning rendib jäätmemahuteid edasi alljärgneva hinnakirja alusel.

Kõige lihtsam lahendus jäätmevaldajale on jätkata sama vedajaga koostööd. Sel juhul pole vaja saadetud teatisele reageerida ega
teavitada, et on soov jäätmevedu uue hinnakirja alusel jätkata.
Viljandi Vallavalitsus on MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liige. MTÜ on loodud eesmärgiga abistada omavalitsusi
jäätmehoolduse korraldamisel ja üle võtta jäätmeseaduse ning
teiste jäätmehooldust reguleerivate õigusaktidega kohalikule
omavalitsusele pandud ülesanded.
Jäätmeseaduse § 67 lõike 2 alusel võib kohaliku omavalitsuse
volikogu riigihangete seaduse §-s 43 sätestatud korras korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seonduvate ülesannete täitmiseks volitada mittetulundusühingut, mille liige vastav
kohaliku omavalitsuse üksus on ning mille liikmeteks saavad
vastavalt põhikirjale olla ainult kohaliku omavalitsuse üksused
või kohaliku omavalitsuse üksuste liit.
Vabaturu tingimustel jäätmeveo hinnangulise perioodi pikkus
võib olla kuni 6 kuud. Kui uue hanke korraldamine ja lepingu
sõlmimine möödub tõrgeteta, siis teoreetiliselt saaks uus vedaja alustada jäätmevedu hiljemalt 1. juulil 2018. Uus hange toob
kaasa muutusi teenuse osutamise hindades. Loodetavasti jäävad
need meie elanikele soodsaks.
VVT

Viljandi Vallavalitsuse 13.12.2017 korraldusega nr 1266 algatati Valma külas katastriüksuste 89202:002:0049 (Lorupi) ja
89801:001:0138 (Seikluspargi) detailplaneeringu koostamine.
Planeeringu peamine eesmärk on olemasolevate äri- ja puhkeotstarbeliste ehitiste ehitusõiguse täpsustamine ja uute
ehitiste ehitusõiguse määramine.

Viljandi Vallavolikogu istungil detsembris
• Võeti vastu Viljandi Vallavalitsuse põhimäärus ning Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse
palgajuhend.
• Otsustati korraldada Viljandi valla ametiasutuse tegevus 1.
jaanuarist 2018 ümber liitumise
teel. Viljandi Vallavalitsuse ametiasutusega liituvad Kolga-Jaani
Vallavalitsus ja Tarvastu Vallavalitsus. Ühtlasi lõpetatakse
1. jaanuarist 2018 Kolga-Jaani
Vallavalitsuse ja Tarvastu Vallavalitsuse tegevus ning arhiveeritakse nimetatud asutused.
• Kinnitati Viljandi Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisud ning valiti haridus- ja
noorsootöökomisjoni ning kodanikeühenduste ja külaarengu
komisjoni esimehed ja aseesimehed.
• Kinnitati Viljandi valla kuulumine kahte kohalikku LEA-

DER-tegevusgruppi. MTÜ Mulgimaa Arenduskoda kohalikku
tegevusgruppi kuuluvad endise
Tarvastu valla piirkond ja endise Viljandi valla piirkond. MTÜ
Võrtsjärve Ühendus kohalikku
tegevusgruppi kuulub endine
Kolga-Jaani valla piirkond.
• Kinnitati 2017. aasta teine
lisaeelarve.
• Viljandi valla territooriumil
kehtestati maamaksumäär 2,5%
maa maksustamishinnast aastas
ning põllumajandussaaduste
tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa
maamaksumääraks kehtestati
2% maa maksustamishinnast
aastas. Määrus jõustub alates 1.
jaanuarist 2018.
•
Tunnistati
kehtetuks
28.09.2016 määrus nr 123 “Viljandi valla õpilaste ja nende juhendajate tunnustamise kord“

ning võeti vastu “Tunnustamise kord Viljandi vallas“. Viljandi valla tunnustusavaldused
on: aunimetus “Viljandi valla
aukodanik“; Viljandi valla teenetemärk; Viljandi valla aukiri;
Viljandi valla tänukiri.
• Kehtestati Martin Kleini nimeline spordistipendium tunnustamaks Viljandi valla sportlasi ning spordielu edendajaid.
Stipendium antakse välja parimale naissportlasele, parimale
meessportlasele ning parimale
spordielu edendajale. Stipendium antakse üle Eesti Vabariigi
aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.
• MTÜ Tarvastu Motoklubi
arendab Raassilla moto- ja vabaajakeskust ning Viljandi vald
garanteerib projekti omaosaluse
tasumise 15% ulatuses aastatel
2019-2021.

Viljandi Vallavalitsuse istungitel detsembris
• Määrati Viljandi Veekeskuse
aktsiaseltsi nõukogu liikmeteks
Ain Sibul ja Rein Anton.
• Nimetati Viljandi valla osalusega mittetulundusühingutesse Viljandi valla liikmeõigusi
teostama volitatud isikud.
• Tunnustati väljapaistvate
sportlike saavutuste eest Joonas
Toomi, Leo Muistet, Erli Mat´i.
Tunnustati ja määrati hariduspreemia Carmen Victoria Ven-

derile, kes saavutas rahvusvahelistel iluvõimlemisvõistlustel Novembritähed I koha. Tunnustati ja
määrati hariduspreemia ka tema
treenerile Kersti Petersonile.
• Tunnustati ja määrati hariduspreemia Viljandi valla tublidele
sportlastele Rainer Õnnele, Marttin Vendelinile, Martin Braunile,
Kevin Hundile, Carl-Alex Kukele,
Karl Kasele ja nende treeneritele
Marko Koksile ja Viljar Kannelile.

• Tunnustati ja määrati hariduspreemia Paistu kooli võistkonnale koosseisus Ranno Kirss,
Karoline Volkov ja Elise Koppel
ning nende juhendajale Triin
Vaiksoole II koha eest maakondlikul infootsivõistlusel “Raamatutes peitub tarkus“.
• Toetati MTÜ Klubi Interlan,
kes korraldas sündmuse “Võrgupidu interLAN vol 7“.

Põhjalikum info Viljandi valla koduleheküljel, alajaotuses dokumentide register:
http://www.viljandivald.ee/dokumendiregister
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Uuel aastal uue ajalehega
Kristi Ilves,
Viljandi Valla
Teataja
toimetaja

M

ul on suur au olla päris
uue ajalehe, Viljandi
Valla Teataja esimene
toimetaja. Ameti poolest olen
küll kooliõpetaja, aga juba 2008.
aastast toimetan mulgikeelset
ajalehte Üitsainus Mulgimaa
ja 2011. aastast kuni lõppenud
aastani tegin Tarvastu Teatajat.
Tahan seni saadud kogemusi
Viljandi Valla Teataja heaks rakendada.
Miks uus ajaleht? Kuna Viljandi vald ise on tublisti kasvanud,
tundus mõistlik ka omavalitsuse
häälekandjat just nüüd reformida. Esimene suur ja silmatorkav
muutus on toimunud lehe välimusega, uus formaat on lugejasõbralikum, “ajalehelikum“ ja
võimaldab kujundajal lugusid ja
pilte paremini lehele paigutada.
Vastavalt materjali hulgale võib
ajaleht olla kuue-, kaheksa- või
kümneleheküljeline.

L

Päris uus on ka nimi. Üheskoos oli hea nimi ja sobis hästi ühinemisaega, kuid selleks
korraks on liitumised läbi ja
selline nimi pole enam põhjendatud. Täname kõiki, kes võtsid vaevaks toimetusele oma
nimepakkumisi saata. Nende
hulgas oli väga toredaid nimesid. Otsustasime jääda siiski
üsna traditsioonilise, võib-olla
natuke igava, kuid see-eest selge nime juurde. Nimi Viljandi
Valla Teataja annab meile teada,
et tegemist on just Viljandi valla
häälekandjaga.
Kui see lehenumber tuli Sinu
postkasti, siis pole Sul valla ajalehe saamiseks ka edaspidi vaja
mitte midagi teha: leht saadetakse tasuta kõigisse Viljandi valla
inimeste postkastidesse. Need,
kes soovivad Viljandi Valla Teatajat tellida väljapoole meie valla
piire või tahavad lehega rõõmustada kaugel elavaid sugulasituttavaid, peaksid oma soovist
teada andma e-posti aadressil
viljandivald@viljandivald.ee või
helistama telefonil 435 0112. Tellijatele on ühe lehenumbri hind
50 senti, aastatellimus maksab
seega kuus eurot. Tasuta saab
lehte võtta ka Viljandi vallama-

ja nelja meetri kõrguselt. Sissesõiduteede otsad tuleb märgistada helkuriga varustatud postidega. Ära tuleb märkida ka kohad
või esemed, mis võivad lumelükkamisel traktorile kahju teha
või mida soovite masinate eest
kaitsta. Märgistamata kaitsmist
vajavad kohad ei kuulu hiljem
hüvitamisele. Juhul kui inimesed
ei soovi, et nende kinnistu(te) tee

PiirPiirkond küladena
kond
1
Mustivere, Jämejala, Aindu, Pärsti,
Savikoti, Vanamõisa, Kookla
2
Mustivere, Pinska, Päri, Matapera, Alustre
3
Rihkama, Tõrreküla, Marna, Laanekuru,
Raudna, Heimtali, Vardi, Kiisa, Turva
4
Kiini, Leemeti, Väike-Kõpu, Tohvri,
Kingu, Puiatu, Rihkama, Alustre
5
Rahetsema, Ramsi alevik, Sinialliku
6
Karula, Peetrimõisa, Taari, Kokaviidika,
Saarepeedi, Moori, Välgita, Võistre,
Auksi, Tõnissaare
7
Tobraselja, Võistre, Auksi, Aindu, Karula,
Peetrimõisa
8
Valma, Rebaste, Jõeküla, Loime
9
Vardja, Mäeltküla, Kibeküla, Verilaske
10
Vanavälja, Tänassilma, Surva, Mähma,
Tusti, Kuudeküla
11
Ruudiküla, Vasara, Saareküla, Uusna,
Tõnuküla
12
Mustapali, Rebase, Pirmastu, Luiga
13
Intsu, Hendrikumõisa,Paistu, Loodi,
Aidu, Sultsi, Kassi, Tömbi, Pulleritsu,
Holstre, Viisuküla, Lolu
14
Saarepeedi asula
15
Viiratsi, Vana-Võidu, Verilaske
16
Mustla alevik, Mõnnaste-Raassilla,
Suislepa-Vooru, Soe piirkond
17
Väluste - Kalbuse piirkond
18
Kärstna- Veisjärve piirkond
19
Anikatsi - Pahuvere piirkond

21
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õiguse vajadusel kuulutusi kärpida, paluda väiksemat kuulutust või edastada info teatena.
Küsimuste korral palume pöörduda toimetuse poole ja usun, et
saame alati kokkuleppele.
Tahame seada nii, et vallaleht
jõuaks inimeste postkastidesse
iga kuu keskel ehk siis paari
päeva jooksul enne või pärast
15. kuupäeva. Kuna ajalehe tegemine on pikk protsess, mis
nõuab mitme inimese koostööd ja aega, siis algab töö kohe
kuu algul. Seepärast ootan uue
lehe materjale iga kuu 1. kuupäevaks. Kui infot soovitakse
edastada mõni päev hiljem, siis
tuleb see enne toimetajaga kokku leppida.
Meie oma ajaleht on meie endi
nägu. Kui tahame, et see nägu
oleks meeldiv ja kähku ära ei tüütaks, peame pingutama. Ka fotodega, sest pilt on sageli tähtsam
kui sõna. Avaldamiseks saadetav
foto peab olema *.jpg formaadis.
Toimetus jätab endale õiguse
mittekvaliteetseid fotosid mitte
avaldada ja kui neid on mitu, siis
valida Teie poolt saadetud piltide
hulgast. Palun fotot mitte kopeerida artikli sisse, vaid saata eraldi
failina. Iga foto juures peab olema

Lumekoristus erateedel

ugupeetud Viljandi valla
elanikud! Viljandi vallavalitsus tuletab meelde,
et Viljandi valla elanikud, kes
soovivad talvel lumelükkamist,
peavad tegema oma sissesõidud
korda nii, et traktor mahuks lund
lükkama ja et oksad ei lõhuks
traktorite peegleid. Oksad ja
võsa tuleb eemaldada vähemalt
kahe meetri kauguselt tee äärest

20

jast ning Mustla ja Kolga-Jaani
teeninduspunktidest.
Nagu iga teinegi leht, avaldab ka Viljandi Valla Teataja
reklaami. Ja reklaami või sisuturundusliku materjali eest
tuleb maksta. Arvestades meie
lehe tiraaži ja lugejate arvu, on
ka reklaami hinnad varasemast
kõrgemad ja sõltuvad reklaampinna suurusest. Reklaamimoodulite hinnad on vallavalitsuse
poolt kinnitatud ja leitavad valla
kodulehelt www.viljandivald.
ee. Toimetus võtab vastu nii
juba kujundatud reklaame kui
ka tekste ja pilte, millest saame
ise kokkuleppel tellijaga kuulutuse kujundada.
Viljandi valla hallatavatele
asutustele ja vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele on
kuulutamine ja reklaam endiselt
tasuta. Seega ärikuulutused on
tasulised, aga mittetulunduslikku tegevust saab tutvustada ja
reklaamida tasuta. Samas peame
alati mõtlema, et kasutaksime
oma ajalehe pinda mõistlikult ja
heaperemehelikult. Väga suured
kuulutused ei ole teretulnud,
alati ei sobi plangu peale kleebitav kuulutus samas formaadis
ajalehte. Toimetus jätab endale

Viljandi vald kaardil

lumest puhtaks lükatakse või kui
on vaja kindlasti teatud kellaajal
liikuma pääseda, palume anda
sellest teada Viljandi valla teede
spetsialistile, püüame teie soovidega arvestada!
Lumelükkajate kontaktid piirkondade kaupa on esitatud alljärgnevas tabelis.
Tanel Raud, tel 522 3550
tanel.raud@viljandivald.ee

Teostaja

Kontaktisik

Telefon

Pihlama Agro OÜ Sander Kannel

5656 1883

Pihlama Agro OÜ
Heimtali Hobusekasvandus
Heimtali Hobusekasvandus
Pihlama Agro OÜ
Taari Talu FIE

Sander Kannel
Feliks Kõiv

5656 1883
516 7445

Feliks Kõiv

516 7445

Sander Kannel
Margus Juurik

5656 1883
529 5491

Taari Talu FIE

Margus Juurik

529 5491

Paugo Põld OÜ
OÜ Argenta
Kange Karu OÜ

Andrus Jõemaa 506 7695
Andres Kahu
527 4937
Avo Grünberg 5567 9508

Kange Karu OÜ

Avo Grünberg

5567 9508

Nõmme Sova talu
OÜ Argenta

Veiko Nõmm
Andres Kahu

521 2194
527 4937

Tinni Agro OÜ
Valla traktorid
Undi Vili OÜ

Martin Juurik
Tanel Raud
Peeter Peek

5394 5649
522 3550
512 1691

Raivo Tepandi
Valmar Haava
Elmar Lips

506 0942
5627 2188
523 6886

Alari Pullisaar

510 5309

Allan Paal
Ivar Laansalu

513 0192
5343 9668

OÜ Väluste PL
Kärstna Vili OÜ
Lipsu-Männiku
talu
Leie, Oiu, Kaavere, Lalsi, Meleski, Vaibla, Alari Pullisaar FIE
Lätkalu, Otiküla
Parika, Oorgu, Odiste, Eesnurga
Vadi Talu FIE
Kolga-Jaani alevik, Vissuvere,
Kukevälja Talu OÜ
Järtsaare, Taganurga

info, millise loo juurde see kuulub, kes on foto autor ja kes või
mis on pildil (foto allkiri).
Tänapäeva inimene ei taha
ajalehest lugeda väga pikki artikleid. Seega palun püüdke
oma sõnum ära mahutada ühele
leheküljele (kuni 2500 tähemärki
koos tühikutega). Toimetus jätab
endale õiguse vajadusel lugusid
kärpida ja keeleliselt toimetada. Kindel on see, et kõik meile
saadetud ja pakutud lood lehte
ei mahu. Õnneks on vallal oma
koduleht, kus kavatseme sobiva
valdkonna alajaotuses edaspidi
avaldada ka need artiklid, mis
lehte ei mahtunud või ei jõudnud.
Iga algus on huvitav, aga ka
keeruline. Palun ette vabandust, kui esimene lehenumber
jõuab postkasti pisut hiljem
ega sisalda kogu vajalikku infot
kõigi valla piirkondade kohta.
Oma soovidest ja ettepanekutest andke julgesti toimetusele
teada e-posti aadressil ajaleht@
viljandivald.ee või kristi.ilves@
viljandivald.ee.
Ainult koos saame teha ajalehe, mis on huvitav ja informatiivne!

Raivo
Laidma,
planeeringu
spetsialist

V

iljandi vald sündis
2013. aastal, kui liitusid
ümber Viljandi linna
asunud Pärsti, Saarepeedi,
Viiratsi ja Paistu vallad. Nii
moodustus ligikaudu 653 km²
suurusel alal omavalitsus, mis
pindala järgi oli Eestis viies.
2017. aastal käis ühinemislaine
üle terve Eesti ja Viljandi vallaga liitusid veel Kolga-Jaani ja
Tarvastu vald. Nii kasvas vald
veel omakorda ligikaudu poole suuremaks ja on haldusterritoriaalse reformi järel Eestis
suuruselt neljas omavalitsus,
ligikaudu 1370 km².
Suur omavalitsus ei taha kuidagi väikesele kaardile mahtuda, aga kaasaeg muutub üha
digitaalsemaks ja kolib järjest
rohkem arvutisse. Selleks, et
oluline ruumiinfo võimalikult hästi valla elanikeni ja ka

igaühe taskutelefoni jõuaks,
saab valla veebilehe kaudu
siseneda valla geoportaali.
Selle eesmärk ei ole kopeerida
Maa-ameti samasugust avalikku rakendust, vaid eelkõige
anda edasi sellist informatsiooni, mida riigi rakendusest
ei leia. Lihtsalt uudishimulik
võib seal praegu vaadata, kus
asuvad kõik need 126 küla ja 4
alevikku, millest Viljandi vald
koos seisab, aga vastuse saab
sealt ka küsimusele, mis aastal
milline munitsipaaltee remondi või mustkatte saab (teehoiukava), kus on detailplaneeringu koostamise kohustusega
alad, tehtud topogeodeetilised
tööd ja planeeringud. Lähiajal
avaldame kaardirakenduses
ka lumetõrjepiirkondade ja
lumetõrjet teostavate isikute
info. Viimati liitunud omavalitsuste osas on digitaalse info
osakaal veel suhteliselt tagasihoidlik, aga geoportaal uueneb
pidevalt. Ootan valla elanikelt
meelsasti tagasisidet, millist infot oleks vaja veel geoportaali
vahendusel jagada. Tagasiside
palun saata e-postile raivo.
laidma@viljandivald.ee.

Kultuurkapital tunnustas
tublimaid

E

esti Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp
tunnustas 2017. aasta lõpus kultuuri- ja spordiinimesi,
kes on oma saavutuste ja loominguga silma paistnud. Teiste hulgas pälvisid auhinna ka
mitu Viljandi valla kultuuri- ja
sporditegelast.
Peep Maasik ja Silver Kaljula said aastapreemia eduka
suvelavastuse “Lembitu – kuningas ilma kuningriigita” loomise eest.
Zurab Kvaratshelija pälvis

tunnustuse pühendunud treeneritöö eest Tarvastu jalgpalli
eestvedajana.
Ene Uuland on pühendunud
väikekoolide koorijuht.
Tantsuõpetaja Ave Alvre sai
stipendiumi ”Loo ja sära”.
Kergejõustiklane Kristjan
Tafenau sai stipendiumi “Noor
ja andekas Viljandimaa sportlane”.
Palju õnne kõigile tunnustatutele!
VVT
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Muudatused Viljandi valla
sotsiaalhoolekande
korralduses
Irma Väre,
Viljandi
Vallavalitsuse
sotsiaal
nõunik

A

lates 1. jaanuarist 2018
on küll lõpetanud ametiasutustena tegevuse
Tarvastu Vallavalitsus ja Kolga-Jaani Vallavalitsus, kuid
endistes vallamajades töötavad ikka edasi sotsiaaltöö
spetsialistid, kes lahendavad
kodanike probleeme sotsiaalhoolekande valdkonnas.

Tarvastu endises vallamajas
(Posti 52e, Mustla) on ametis
järgmised ametnikud:
1. Sotsiaaltöö spetsialist Kaie
Pukk, tel 435 1813 ja 517 6711
Tegevusvaldkonnad: toimetulekutoetuse määramine,
ühekordse toetuse avalduste
vastuvõtmine ja menetlemine,
hooldajatoetuse määramisega
seonduvate dokumentide vastuvõtmine, koduteenuse määramisega seotud dokumentide
vastuvõtmine, puudega isikutele parkimiskaartide väljastamine, sotsiaalnõustamine jne.
2.
Lastekaitsespetsialist
Marta Rohtla, tel 435 1814 ja
5307 8882
Tegevusvaldkond: piirkonna
lastekaitsealane tegevus.
Kolga- Jaani endises vallamajas (Viljandi mnt 6, KolgaJaani) on ametis sotsiaaltöö
spetsialist Annely Oruman,
tel 432 8169 ja 525 4077.
Leie vastuvõtupunktis (Leie
HLÜ ruumides) on ametis sotsiaaltöö spetsialist Õnne Raamat, tel 439 5119 ja 5919 9906.
Leie ja Kolga-Jaani sotsiaaltöö spetsialistide tegevusvaldkonnad: toimetulekutoetuse
määramine, ühekordse toetuse avalduste vastuvõtmine ja
menetlemine, oma tööpiirkonna lastekaitsealane tegevus,
hooldajatoetuse määramisega

seonduvate dokumentide vastuvõtmine, koduteenuse määramisega seotud dokumentide
vastuvõtmine, puudega isikutele parkimiskaartide väljastamine, sotsiaalnõustamine jne.
Tarvastu ja Kolga-Jaani piirkondade inimeste avaldusi
menetletakse esialgu olemasolevate endiste valdade volikogude määruste järgi. Iga
abivajaja saab pöörduda oma
elukohale kõige lähemasse teeninduspunkti, kust saab vastuse küsimustele ja lahendused
probleemidele sotsiaalhoolekande valdkonnas.
Viljandi vallamaja (Kauba
9, Viljandi) sotsiaalametnike tegevusvaldkonnad ei ole
muutunud ning endiselt teenindatakse vallakodanikke
lastekaitse, sotsiaalhoolekande
ja eestkostega seotud küsimustes. Valdkonna eest vastutab
sotsiaalnõunik Irma Väre, tel
435 0128, 507 1370, e-post irma.
vare@viljandivald.ee.
Kõik vastuvõtupunktid on
avatud E,T,K 8.00-16.30, N
8.00-18.00, R 8.00-15.00, lõuna
12.00-12.30.
2018. aastal on sotsiaalvaldkonnas seoses valdade liitumisega ees ootamas palju muutusi kõikides toetusi ja teenuseid
puudutavates õigusaktides,
aga nendest muudatustest teavitatakse vallakodanikke esimesel võimalusel.

Matusetoetuse
maksmisest
Matusetoetuse
avaldusi
võetakse vastu surma registreerimisel Viljandi vallamajas
(Kauba 9, Viljandi), aga ka kõikides teeninduspunktides üle
valla (Tarvastus, Kolga-Jaanis
ja Leies). Matusetoetuse suuruse kehtestab Viljandi vallavolikogu jaanuari lõpul.

Foto: Kristi Ilves
Mulkide Seltsi senine vanem Kaupo Ilmet andis ameti Ene Saarele üle heade soovide ja õpetussõnade saatel.

Ene Saar valiti Mulkide
Seltsi vanemaks
T
eisel detsembril kogunesid
Mulkide Seltsi kogukondade esindajad üle Eesti
Viljandi vallamajja, et vaadata
tagasi möödunud aastale ja arutada uue aasta plaane. Seekord
oli vaja valida seltsile ka uus vanem.
Mulkide Seltsi Viljandi kogukond tegi ettepaneku valida
uueks vanemaks Viljandi valla
abivallavanem Ene Saar. Hääletamine läks kiiresti, sest rohkem
kandidaate üles ei seatud ja kõik

kohalviibijad olid Saare valimise
poolt.
“Mulkide Selts on olnud tubli
tegija, tähtis on sama hästi edasi
minna. Kaupo Ilmet on siin aastate vältel kõvasti tööd teinud.
Nüüd tuleb hoida seda, mis on
juba olemas, ja uusi asju koos
rahvaga juurde mõelda,“ ütles
Ene Saar pärast uude ametisse
valimist.
Ene Saar peab end läbinisti
mulgiks. Isa poolt on ta pärit
Paistu kihelkonna Jaasi talust

ja ema poolt Helme kihelkonna
Nägutsi talust.
Aastatel 1990–2017 juhatas
Mulkide Seltsi tööd Mulgimaa
Uhkuse aunime kandja, teenekas metsamees, Elistvere
loomapargi rajaja Kaupo Ilmet.
86aastane Ilmet ütles, et annab
ameti Ene Saarele kerge südamega üle ja usub, et uus vanem
hoiab mulkide lippu ikka kõrgel.
Kristi Ilves,
toimetaja

Täiendav info:
www.viljandivald.ee
www.tarvastu.ee
www.kolga-jaani.ee

Foto: Ille Mirka
Saarepeedi rahvamaja eakate jõulupeol astus üles eakate tantsurühm Tantsulust.

Saarepeedi rahvamaja soovib edukat
kultuuri- ja spordiaastat!
Ille Mirka,
Saarepeedi
rahvamaja
juhataja

I

lmunud on Viljandi valla 2018. aasta kalender, mille said kõik
Viljandi valla lehe tellijad koos aasta viimase ajalehenumbriga.
Vallamajas (Kauba tn 9, Viljandi) on veel 100 eksemplari tasuta
võtmiseks.
Kalendris olevad pildid joonistasid Viljandi valla lapsed joonistusvõistluseks “Minu Eesti, minu kodu” 2017. aastal.
Võistlus toimus kolmes vanusegrupis, 5-7 aastased, 8-12 aastased ja 13-18 aastased. Kalendrikuid ehivad iga vanusegrupi
I-IV koha tööd.

A

astanumber on vahetunud ning kõik algab uue
ja parema ootuses algusest peale.
Kui vaadata tagasi 2017. aastale, siis möödus aasta Saarepeedi
rahvamajale väga rahvarohkelt
ja edukat.
Möödunud aasta oli noorte
laulu- ja tantsupeo aasta, käes-

olev aasta on Eesti vabariigi juubeliaasta.
Üle pika aja oli meil asja XII
noorte laulu- ja tantsupeole.
Rohkem kui pool aastat elasime
kaasa väikeste tantsijate proovidele ning ettetantsimistele.
Suvi oli meie rahvatantsijatele
ja -muusikutele festivaliaeg. Seekord sai Prahas folkloorifestivalil ära käidud.
Sügisel tuli juurde kaks kollektiivi: rahvamajas tegutsevad
nüüd eakate tantsurühm Tantsulust Virve Vuntuse juhendamisel ning toredad pillimehed
svingbändist. Aitäh teile, et olete
oma koduks valinud Saarepeedi
rahvamaja.

Oleme aasta jooksul väga suure töö ära teinud. Tänan kõiki
väga tublisid kollektiive ja ringijuhendajaid.
Jagame rahvamaja saali sõbralikult ka spordiinimestega.
Jaanuaris on ees ootamas toredad rahvateatri etendused ja
veebruaris ootame huvilisi maakondlikule line-tantsu päevale.
23. veebruaril tähistame pidulikult kontsertaktusega Eesti
sajandat sünnipäeva. Olete kõik
oodatud.
Lähemalt saate tutvuda rahvamaja sündmustega 2018. aasta
kultuurikalendris.
Uute ja põnevate kohtumisteni Saarepeedi rahvamajas!
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RAMSI LASTEAED

us, ilus, valge, kena, soe,
armas... Selliseid kiitvaid
sõnu on viimased viis
kuud oma igapäevase töökoha
aadressil kuulnud Ramsi lasteaia
Taruke töötajad. Pakkunud uue
maja võlusid alles nii lühikest
aega, on meie lasteaial seljataga
pikk ajalugu ja ees väärikas 50.
aastapäev.
Sünnilugu jääb aastasse 1968,
mil 12. veebruaril avati Viljandi EPT Ramsi lastepäevakodu
Taruke. Esimene maja jäi peagi
mudilastele kitsaks ning suur
juurdeehitus avati 1985. Pea 30
aastat anti lasteaiamaja ühes osas
kooliharidust, esialgu Raudna
põhikooli filiaalina ja 22 aastat
Ramsi lasteaed-algkoolina.
Aeg ei jäta puutumata meist
kedagi, erandiks ei ole ka majad.
Vana maja kulumisest tingituna
võeti vallas plaani ja pandi paberile meie lasteaia uue hoone
projekt – energiasäästlik, tark
maja. Valminud tänapäevase
ehitustempo ja kvaliteediga ainult aastaga otse meie kõigi silme all, avas uus maja pidulikult
uksed mullu 10. oktoobril.
Ka kõige uhkem hoone oleks
sisutu, kui temas poleks inimesi.
Kõige tähtsamad on meie 71 mudilast, kelle tegemised, toimetamised, rõõmud ja ka mured las-

E

... juba 50
M

Foto: Maret Tamme
Taruke on praegu valla uusim ja moodsaim lasteaed.
teaia päevad elavaks muudavad.
Mängudele ja õppetegevustele
on lisandunud lastele suurt rõõmu pakkuv ujumisõpetus basseinis. Tänu sellele võimalusele
on meie lapsed sel sügisel palju
tervemad olnud. On ilmselge, et
olenemata lasteaia suurusest või
töötingimustest on meie töötajatel hea koos olla, tööd tehakse
üksmeelselt ja üksteist toetades
ning abistades. Ega muidu oleks
paljudel meie kollektiivi liikmetel põhjust tähistada juba 30.,
35., 40., 45. ja 49. tööaastat ikka
sellessamas majas koos omaseks
saanud kolleegidega. Olles juubelisünnipäeva lävel, pole me
unustanud ka neid inimesi, kes
kunagi meie kollektiivi kuulu-

sid, ning kasvandikke, kes siit
majast kooliteed alustasid. Nemad ongi ajalugu, kõik need 50
aastat.
Sünnipäevanädal 12.–16. veebruarini on täis üllatusi, rõõmsaid
kohtumisi ja muidugi külalisi. Laste pidu on 12. veebruaril, lahtiste uste päevad 13.–14.
veebruaril. Ootame külla neid,
kes veel pole leidnud võimalust
või aega tulla vaatama ja uudistama! Tulge, avastage, meenutage möödunud aegu ning otsige
üles endised head kaaslased,
kasvatajad-õpetajad, söögitädid
jt. Nädal lõpeb ametlikumalt ja
pidulikumalt kutsutud külalistele ja meie lasteaia töötajatele.
Sirje Pruusapuu

Heimtali Muuseum sai
kolmekümneaastaseks

ttepaneku rajada vanasse lagunenud vallakooli
hoonesse kohalik muuseum tegi Karl Habicht juba
1972. aastal. Kui mõttega liitusid 1980. aastatel tolleaegsed
majandijuhid Harri Raudkivi ja
Ilmar Mändmets, hakkas asi ilmet võtma: paralleelselt algasid
nii ehitustööd kui vanavara kogumine. Muuseum avati 28. novembril 1987 puhkpillihelide
saatel, muuseumi juhiks sai kodu-uurija Johannes Kokk. Taasiseseisvumise järel sai muuseumi omanikuks tekstiilikunstnik
Anu Raud ja muuseumiseinte
vahel leidis uue kodu ka rikkalik tekstiilikogu. 2009 kinkis
Anu Raud muuseumi riigile ja
see kannab nüüd nime ERMi
Heimtali Muuseum.
9. detsembril kogunesid muuseumi sõbrad Heimtali rahva-

UUED AMETNIKUD

majja, et meenutada olnut ja
koos tulevikku vaadata.
Muuseumi algusaegu ja Johannes Koka tegevust meenutas
oma ettekandes Imbi-Sirje Torm.
Oma mälestusi ja muljeid
Heimtali Muuseumist ja Kääriku
talust kui rahvakunstipraktika
paigast vahendasid Ave Matsin
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiast,
Aet Ollisaar Tartu Kõrgemast
Kunstikoolist ja Piret Puppart
Eesti Kunstiakadeemiast.
Eesti Rahva Muuseumi direktor Tõnis Lukas puudutas oma
sõnavõtus ERMi-poolset nägemust Heimtali muuseumi tulevikust.
Oma värvikaid visioone muuseumi ja vallakeskuse tulevikust
tutvustas Anu Raud.
Ettekannete vahele esitasid
tantsupalu Viljandi naisrühm ja
Heimtali Põhikooli tantsuneiud.

Peale õnnitluste-kallistuste
vahetamist siirduti muuseumi.
Värskenduskuuri läbinud klassitoas tutvustas uuenenud näitust
sisekujundaja Taimi Soo. Loodetavast jätkub koostöö temaga
ekspositsiooni uuendamise osas
ka sel aastal.
Pidupäev lõpetati vanas Heimtali vallamajas head-paremat
maitstes ja sõpradega juttu puhudes.
Kutsume ka teid meie muuseumi uuenenud ekspositsiooni ja välisilmega tutvuma. Kes
lisaks silmailu nautimisele ka
hingekosutusest lugu peab,
neid ootame 3. veebruari õhtul
kell 19 Heimtali rahvamajja, kus
kontsert-mõtisklusega „Teekond
rõõmu allikale“ astuvad publiku ette Jaan Tammsalu ja Robert
Jürjendal.
Merle Puusepp

Abivallavanem Ene Saar

inu ülesandeks on vastutada
järgmiste valdkondade sujumise ja arengu eest: haridus, kultuur,
noorsootöö, sotsiaalhoolekanne, välissuhted. Seega meie meeskond vastutab teemade eest, mis puudutavad
otse või kaudselt enamikku vallakodanikke. Need teenused on igapäevaelus väga tähtsad ja sinna läheb üle
50 % valla eelarvest.
Elu muutub pidevalt, kuid iga otsust tehes tuleb meeskonnaga läbi
kaaluda, kuidas teha nii, et teenused oleksid inimestele kättesaadavalt korraldatud.
Olen olnud kõnealuste valdkondadega seotud 27 aastat omavalitsustööd tehes. Mul on Tallinna pedagoogilises ülikoolis omandatud sotsiaaltööalane kõrgharidus.
Abivallavanemana ma otseselt klienditööd ei tee, kuid minu
ülesanne on hea seista selle eest, et vallavanem ei peaks tegelema
teemadega minu vastutusalas.
Olen koostöövalmis ning avatud kõigile ettepanekutele ja pöördumistele, valmis otsima lahendusi, arvestades meie vajadusi ja
võimalusi.

M

Abivallavanem Rein Anton

öödunud aasta novembri lõpus
toimunud Viljandi vallavolikogu istungil nimetati mind vallavalitsuse koosseisu majandusvaldkonna
abivallavanemaks.
Tarvastu vallavalitsuse liikmena ja
valla majandusnõunikuna olen 12 aasta jooksul tegelenud kõige sellega, mis
on vallakodanikule hästi nähtav: ehitustööd, valla heakord, teede ja tänavate hooldus ning remont. Lisaks veel
erinevate hangete korraldamine, mitmete projektitaotluste koostamine ja nende elluviimise juhtimine.
Sisuliselt samad tööd ootavad mind ees ka laienenud Viljandi vallas. Kuna haldusala mastaabid oluliselt suurenevad, siis
on esimeseks tähtsamaks ülesandeks konkursi korras vabadele
ametikohtadele pädevate spetsialistide leidmine. Seda enam, et
kümmekond ametnikku uues vallavalitsuse struktuuris enam
jätkata ei soovinud.
Üksnes kombinatsioon motiveeritud vallavalitsusest ja kompetentsetest ametnikest tagab püsiva arengu Viljandi vallas.
Väljaspool ametniku kohustusi olen nüüd juba 15 aasta jooksul
juhtinud MTÜ Kärstna Külaliikumise tegemisi, lisaks kuulun
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond juhatusse.
Minu peres kasvab kaks alaealist last ning ma olen vanaisaks
ühele väikesele toredale poisile.

Tarvastu piirkonnajuht Mati Valli

S

ündisin 30. jaanuaril 1966 Tartus,
olen abielus ja peres on neli last.
Mul on keskeriharidus, ametilt olen
tehnik- elektromehaanik. Viimased
18 aastat olen töötanud Viljandi kutseõppekeskuses haldusjuhina.
Olen Viljandi vallavalitsuse liige ja
Tarvastu piirkonnajuht, kelle tööks
on teenuskeskuse haldusterritooriumil nõustada ja abistada kodanikke,
külavanemaid, kodanikuühendusi ja
valla hallatavaid asutusi.
Mustla teeninduspunkt on avatud järgmistel aegadel: E,T,K
8.00-16.30, N 8.00-18.00, R 8.00-15.00, lõuna 12.00-12.30.
Minu kontaktid: mati.valli@viljandivald.ee, tel 509 1772.

Kolga-Jaani piirkonnajuht Rivo Aren

V

Foto: Arp Karm
Tartust Eesti Rahva Muuseumist tõid sünnipäevalistele tervisi Kristjan Raba ja Tõnis Lukas (keskel). Õnnitlused
ja lilled võttis vastu Anu Raud.

iljandi Vallavalitsuse poolt korraldatud konkursi tulemusena nimetati mind Kolga-Jaani piirkonnajuhiks.
Kolga-Jaani vallavalitsuse liikmena ja valla erinevatel ametikohtadel
töötanuna olen 20 aasta jooksul tegelenud maakorraldusega, keskkonna
valdkonnaga, valla teede ja tänavate
korrashoiu ja remondiga, planeeringutega, koostanud mitmeid projektitaotlusi ja jõudnud pidada ka vallavanema ametit. Seega hindan oma
kursisolekut omavalitsuse tööga küllaltki heaks.
Minu soov ja ülesanne on esindada Kolga-Jaani piirkonna elanikke, seista selle eest, et Kolga-Jaani halduspiirkonnas oleks tagatud elanikele normaalne elukeskkond ning anda oma panus
Viljandi valla arengusse ning seista Viljandi valla huvide eest.
Väljaspool ametniku kohustusi olen juba 15 aasta jooksul töötanud Kolga-Jaani Põhikoolis ringijuhina, lisaks kuulun OÜ Põltsamaa Vallavara juhatusse.
Minu peres kasvab kaks alaealist last.
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Paistu rahvamaja
ringijuhid pälvisid
tunnustuse

MEENUTUSED

M

Taigna tants

is tants see selline
küll on? Pole sellist
isegi kuulnud! Mis
taktimõõdus, missugused on
sammud? Kas paaris- või grupitants? Ütlen vaid nii palju, et
käed on üleval püsti, pilk üles
suunatud ja jalad veidi harkis.
See on lähteasend.

Nõnda siis
Iga tallinlane teab seda kohta. Ilmselt ka väljastpoolt Tallinna tulijad teavad, eriti siis,
kui nad on koos lastega. See on
Pikal tänaval asuv Maiasmoka
kohvik, kunagine Georg Studele kuulunud kohvik-kauplus. Lisaks kohvile, kookidele, saiakestele ja kommidele
müüakse seal ka martsipanist
tooteid.
Just seal Pika tänava poolses
küljes selline tants alguse saigi. Suvel saab sellest loost juba
50 aastat.
Elasin tol ajal Pika ja Laia tänava vahel, praeguse „Tallnna
Linnateatri” vastas. Nõnda
olid minu sagedasteks külalisteks ka näitlejad.
Ei, jutt ei tule üldsegi teatrietendustest! Asi sai alguse
kohvikumaja kõige ülemiselt
korruselt, kus tol ajal oli pagariõpilaste väljaõppebaas.
Suvine aeg, aknad olid lahti
ja kui kambakesi öösiti kodu
poole suundusime, peatusime
ikka seal akende all ja hõikasime üles. Sealt siis visati meile
paberkotiga värskelt ahjust tulnud sooje saiakesi. Alati tänasime ja läksime jälle oma teed.

Lihtsameelsed poisid ja
kavalad tüdrukud
Kord tulime järjekordselt
koosistumiselt Harju tänavalt
Tallinna Kinostuudiost, kus
pesime odava moldaavia kuiva veiniga Vitjass (68 kopikat
pudel) oma seedekulglat. Süüa
meil aga suutäitki ei olnud. Kui

Pikale tänavale Maiasmoka
juurde jõudsime, vaatasime
üles ja hõikasime nagu tavaliselt: „Tüdrukud, visake saia!”
Tüdrukud aga olid selleks
valmistunud: „Võtke end koomale, nüüd viskame kohe suurema kotitäie!” Meie, tookord
viiekesi, kes Eesti filmi, kes
teatri, kes mõlema, aga kindlasti kõik eluteatri näitlejad,
ajasime käed üles. Suur tahe
oli see priske saiakott kinni
püüda…
Pärgamendipaberist kott oligi õhus. Ent selles kotis ei olnud värsked saiad, vaid poolvedel saiatainas…
Silmist pimedad, kõik riided
tainast täis ja naeru lagistavad
tüdrukud üleval akendel.
Sammusime siis minu poole.
Peagi mõistsime, et puhastamisest ei tule midagi välja.
Veega nühkimisest läks asi
vaid hullemaks. Viskasime siis
põrandale pikali, sest taignaga
määrdununa ju voodisse magama minna ei saa.
Aga kes siis sellest taigna
tantsust osa võtsid? Kõige
suurem mees meist oli Heino
Raudsik, suuruselt järgmine
Peep Seppik, edasi Robert
Gutman, Enn Klooren ja siis
mina. Järgmise päeva jooksul
sai küll uusi riideid otsitud, aga
neid leidmata mindi pimeduse
saabudes laiali.
Hiljem saime selle üle ainult
naerda, aga tüdrukuid me
enam rohkem ei usaldanud.
Neil endil hakkas meist kahju
ja edaspidi oli neiukestel igav,
kuna me rohkem neid ei hõiganud.
Kuna need Eesti teatri ja
filmi suurkujud on kõik juba
meie hulgast lahkunud, olgu
see kirjatükk nende mälestuseks!
Ilmar Kikas,
Adoni

Tänuavaldus

V

iljandi Vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti poole pöördus AS Viiratsi Saeveski (Nordwood) personalijuht
Raili Kiin sooviga aidata viit peret jõululaua katmisel ning
kommikottide ja jõulukingitustega. Nende sooviks oli, et
perede elukoht võiks olla Vana-Võidu ja Viiratsi, sest Viiratsi
Saeveski nimi ja asukoht on just nende paikadega seotud.
Viljandi Vallavalitsus ja paki saanud pered tänavad AS-i
Viiratsi Saeveski juhtkonda viiele perele tehtud toreda jõuluüllatuse eest! Tagasiside paki saanutelt oli väga positiivne,
pakid olid sisukad ja peredele vajalikud.
Viljandi Vallavalitsus

Piia Mänd,
Paistu
rahvamaja
juhataja

V

ana aasta lõpul, 29. detsembril jagati Kõpu mõisas Viljandimaa rahvakultuuri auhindu. Teiste hulgas
pälvisid rahvakultuuri auhinna
Paistu rahvamaja ringijuhid
Maie Roosimaa ja Valli Pang.
Maie Roosimaa hoole all on
38 aastat olnud Viljandi naisrühm
Leola. Aastast 2002 juhendab ta
memmede rühma Mulgi Marid, 2007. aastast Paistu rahvamaja memmede rühma Paistel
ja 2010. aastast on tema juhendada ka eakate segarühm Elurõõm.
Maie Roosimaal ei ole rahvatantsualast eriharidust, ta on
iseõppija, kes on end täiendanud õppepäevadel, seminaridel
ja kursustel, aga rahvatants on
köitnud teda kogu elu.
Maie on ka tubli käsitöömeister,
kelle nobedate näppude vahelt
tulevad väga ilusad pitsid, mütsid, sallid ning ta on väga hinnatud Mulgi kaabude valmistaja.
„Rahvatants on mind saatnud
kogu elu ja see on andnud palju

emotsioone ja rõõmu, sekka ka
muret. Rühmadele rahvariiete
muretsemine on olnud samuti
suur osa sellest tööst. Nii mõnigi asi on tulnud ise teha. Olen
õmmelnud ja teen mitmesugust
muud käsitööd. Et linna rühmad
tegutseda saaksid, tuleb kirjutada pidevalt projekte ja hiljem
aruandeid. Viljandi vallas on
väga tore see, et rahvatantsukollektiivide tööd hinnatakse
ja toetatakse. Koostöö on väga
meeldiv,“ kommenteeris Maie
Roosimaa ise oma tegemisi.
Valli Pang on väga pikka aega
töötanud muusikaõpetajana
ja hetkel teeb ta seda Viiratsi
koolis. Peale koolitöö leiab ta
endas energiat astuda iga nädal
ingerisoome segakoori Sävel
ette, juhendada meesansamblit
Pange Poisid ning mitmeid laste
lauluringe.
Valli ise peab oma tähtsaimaks
tööks Vastemõisa rahvamaja
meesansambli Pange Poisid
juhendamist. Ta on olnud ansambli energiline, elurõõmus
ja väsimatu juht juba 30 aastat.
Valli koos laulumeestega alustas
3. veebruaril 1988 ja nad plaanivad laulda ka kõigi järgmiste
juubeliteni, sest nii Vallit kui ka
lauljaid ühendab suur armastus laulmise ja muusika vastu.
Meestele annab kindlust juurde

Maie Roosimaa

Valli Pang
hästi valitud repertuaar ning
Valli oskuslik juhendamine.
Koostöö Paistu rahvamajaga
sai alguse 2016. aasta sügisel, mil
üle pika aja tekkis jälle võimalus
tööle panna laste lauluring. Olen
Vallile väga tänulik tema positiivse ellusuhtumise eest!
Õnnitlen Maie Roosimaad ja
Valli Pange tunnustuse puhul!

Algas neljas Viljandi valla
mälumänguturniir

10.

jaanuaril 2018 kogunesid Saarepeedi
rahvamajja Viljandi
valla mälumänguhuvilised, et
alustada Viljandi valla mälumängu uut hooaega. Kolm eelmist turniiri on olnud huvitavad
ja osalejaterohked. Osalenud on
võistkonnad Ramsilt, Pärstist,
Paistust, Sultsist, Uusnast, Saarepeedilt, Vardja külast ning
vallavalitsusest.

Sel hooajal on mängud plaanitud pidada veel 7. veebruaril
Uusna külamajas, 7. märtsil Tänassilma rahvamajas, 11. aprillil
Ramsi Vaba Aja Keskuses, 10.
oktoobril Viiratsi kooli saalis ja
7. novembril Paistu rahvamajas.
Turniir koosneb kuuest mängust ja osalema oodatakse kuni
viieliikmelisi võistkondi.
Väga oodatud on ka Tarvastu
ja Kolga-Jaani piirkonna võist-

konnad! Võimalus liituda ka
veebruarikuu mängust alates,
kuigi ühe mängu punktid jäävad siis saamata, aga ega mäng
mõisa peale ole.
Mängu auhinnad paneb välja
Viljandi vallavalitsus.
Info ja registreerumine telefonil 5302 3135, Piia.
Piia Mänd,
Mängu korraldaja
Paistu rahvamaja juhataja

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kuulutab välja
EMKF meetme 3.3 „Kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegia rakendamine“
2018. aasta projektitaotluste I taotlusvooru
Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:
• Tegevussuund 1: Kalapüügivõi vesiviljelustoodete väärindamine ja turustamine
• Tegevussuund 2: Majandustegevuse mitmekesistamine
Projektitaotlusi saavad esitada
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond territooriumil tegutsevad
ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, kohaliku
omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksuse asutused. Võrtsjärve kalanduspiirkonna territooriumi moodustavad enne haldusreformi kehtinud Kolga-Jaani, Laeva, Puhja,
Puka, Põdrala, Rannu, Rõngu,

Tarvastu ja Viljandi vallad.
Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu 19.02 – 26.02.2018.
Taotluste menetlemise tähtaeg
on 26.03.2018, üldkoosoleku
heakskiitu vajavate taotluste
menetlemise tähtaeg 29.03.2018.
Digitaalselt allkirjastatud taotlused võib saata e-posti aadressile kaljuveejaanika@gmail.com
E-postiga saadetud ja digitaalselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu kuni 26. veebruar
kell 17.00.
Projektitoetuste taotlusi saab
esitada ka paberkandjal Valma
infopunktis tööpäevadel kella
10.00 – 16.00.
Posti teel võib taotlusdokumendid saata aadressil Valma

infopunkt, Valma küla, Viljandi
vald, 70121 Viljandimaa. Postiga saadetud taotlused peavad
kandma hiljemalt 26.02.2018
postitemplit.
Taotlusvormid ja täpsem info
projektide menetlemise, hindamise, paremusjärjestuse moodustamise korra ning hindamiskriteeriumite kohta on leitav
http://www.vortskalandus.ee/
projektitoetuste_taotlemine/
Lisainfo ja nõustamine:
kaljuveejaanika@gmail.com
tel 529 8561.
Piirkondlikud teabepäevad
projektitoetuse taotlemise võimalustest toimuvad: 14.02.2018
Valma infopunktis kell 11.00 ja
Rannu Rahvamajas kell 14.00

TEATAJA · 7

H

Nääritervitus Kolga-Jaanist

ead sõbrad! Äsja tohtisime mööduda meie rahva
ja riigi mitmetest olulistest verstapostidest: 100 aastat
Villem Reimani lahkumisest,
100 aastat Eesti Evangeelset Luteri Kirikut ja 500 aastat reformatsioonist ehk usupuhastusest.
Kohe-kohe võime pühitseda
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
ja panustada taas oma vaprate
eelkäijate väärikasse varasalve
hää sõna, mõtte või teoga. Teie
oletegi seda juba teinud, kui
olete andnud endast möödunud aastal osa oma kodukiriku
karedale maastikule. Väikese
Johannese koguduse õpetaja ja
nõukogu tänavad teid kogu südamest, et tulite meiega kaasa, et
jätkata suurte külvimeeste Reimani, Bergmanni ja Viksi tööd.
Kolga-Jaanis ja Viljandis. Nimetatud väärikad vaimuelu edendajad vaatavad teie peale sealt
pilve piirilt ja õnnistavad, et teil
oleks tervist, rahu ja rõõmu jätkuvalt lüüa kaasa ristiinimeste
ahastel teedel, otsimata odavat
tähelepanu ja populaarsust.
Meie alanud aasta Piibliraamatu juhtmõtteks on Vana Testamendi psalmist 33. laulu 12
salm: “Õnnis on rahvas, kelle Jumal
on Issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks.“.

TEATED
Talvike Mändla debüütkogu esitlus 19. jaanuaril kell 15 Tarvastu
raamatukogus.
* * * * *

20. jaanuaril kell 12 räägib loodusfotograaf Urmas Tartes Viljandi linnaraamatukogus (Tallinna 11, III korrus) loodusest ja
loomingust ning näitab oma pilte. Pääsmed kohapeal 3 €/ 5 €.
* * * * *

27. jaanuaril kell 12 annab Valtu külateater Anderaasuke etendusi Saarepeedi rahvamajas.
* * * * *

27. jaanuaril esineb Paistu rahvamajas Valtu külateater Anderaasuke: kell 16 Klara Biegleri näidend “Võõrasema“, kell 17 Küllike
Veede komöödia “Ema läheb mehele“. Pilet ühele etendusele 2 €.
* * * * *

Foto: Peeter Parts
Kolga-Jaani kirik.

29. jaanuaril kell 19 Kolga-Jaani rahvamajas Komöödiateater
Andrus Vaariku etendusega “Elu on parim meelelahutus”. Pääse
14 €/ 12 €. Eelmüük Kolga-Jaani raamatukogus ja enne etendust
kohapeal.
* * * * *

Meie usuisa Martin Lutheri
järgi kingitakse neile, kes Jumala riiki otsivad, kõike, mida me
tõeliselt vajame, kuninglikult.
Jeesus ei ole kuri ega kiivas deemon, kes keelab, käsib, poob ja
laseb! Ta tahab vaikselt ja rahulikult meie rahvast õnnistada,
kasvatada ja toetada. Juba aastaid tagasi Mustlas ajalooõpetajana töötanud nägija, isand
Villu Põldma ennustas Eestile
oma 1997. aastal ilmunud raa-

matus “Eesti ajalugu ja tulevik
kosmilistes rütmides“ pöörast
ja uskumatut edulugu. Kui vaid
oskaksime kõiki meile kingit
imelisi võimalusi kasutada ja
arendada. Selleks aidaku meid
kõiki esivanemate Elu-Jumal:
Isa, Poeg ja Püha Vaim. Meie
uuele Viljandi vallale õnne ja
õnnistust!
Soovib Kolga-Jaani
koguduse nõukogu
ja õpetaja Peeter Parts

Tartu rahu 98. aastapäeva tähistamine reedel, 2. veebruaril kell
18 Kolga-Jaani rahvamajas. Päevakohaste ettekannetega esinevad
riigikogu liige Helir-Valdor Seeder, Viljandi muuseumi direktor
Jaak Pihlak, kirjamees Heiki Raudla, Sakala ringkonna NKK
esindajad, Kolga-Jaani rühma kodutütred. Laulavad Kolga-Jaani kooli õpilased.
Osalejaid ootab tee- ja kohvilaud. Meeleolu loob lõõtsamees
Henrik Hinrikus. Olete oodatud! Sissepääs tasuta.
* * * * *

Vana-Võidu küla MTÜ asutamiskoosolek toimub 9. veebruaril
kell 18.30 Vana-Võidu spordihoones.
* * * * *

Tasakaalustatud toitumise loengud Viiratsi päevakeskuses, Tehnika tn 3 toimuvad 1.02, 8.02, 15.02, 22.02 kell 11 ja 18.
Info ja registreerimine tel 5818 1866.
* * * * *

Paistu kogudus tänab aitajaid

P

aistu Maarja kogudusel on
olnud hea aasta. LEADERprogrammi II meetme toel
restaureeriti 105-aastane orel,
mille uuenenud helid rõõmustasid rahvast jõuluteenistusel.
Paistu kiriku orelikultuur on
pika ajalooga, sest esmakordselt mainitakse Paistu orelit 14.
sajandil. Täname orelimeister
Olev Kentsi ja tema meeskonda
suurepärase töö eest ja oleme tänulikud LEADER-programmile.
2017. aastal lõpetati pühakodade programmi poolt rahastatud
kiriku käärkambri põrandate
restaureerimine, tehtud said nii
sise- kui ka välitööd.
Tahame südamest tänada
kohalikku omavalitsust, muinsuskaitseametit, pühakodade
programmi
koordinaatorit,
Mulgi Ehitus OÜ meeskonda ja
kõiki annetajaid. Eriti täname
neid, kes ei unustanud tasuda
oma 2017. aasta liikmeannetust.
Annetuse tegemiseks ei pea tingimata olema koguduse liige.
Täname kõiki, kellele Paistu kirik kui sümbol ja pühakoda on
oluline.
2017. aasta oli eriline veel
selle poolest, et kogudus osales talgupäeval “Teeme ära!“

Võtan rendile
põllumaad.
Hind kokkuleppel.

Paistu kirik

ja koguduse rahvaga liitusid
mõned külaelanikud. Aitüma
talgulistele!
2018. aastal on plaanis restaureerida kiriku seinabraad ja
tegeleda kiriku soojaks saamisega, samuti soovime korraldada
oreli 105. aastapäevaks kontsertsarja, mis koosneb viiest kont-

serdist.
Selleks kõigeks on vaja
veel palju raha. Annetusi saab teha arveldusarvele
EE751010022042915008 SEB-s.
Möödunud aastal arvati koguduse õpetaja Raivo Asuküla
tervise tõttu emerituuri. Kogudusele on määratud hooldaja-õpetaja Marko Tiitus (tel
5341 3394).
Koguduse kantselei (tel
439 3116) ja humanitaarabi
punkt on avatud teisipäeval,
neljapäeval ja reedel kella 12–16
ja pühapäeval kell 13–16.
Jumalateenistused Paistu kirikus toimuvad iga kuu esimesel
ja kolmandal pühapäeval algusega kell 16.
Käesoleva aasta 4. augustil tähistab kirik oma esmamainimise
784. aastapäeva, mis ühtlasi on
ka Paistu algusdaatumiks. Meie
kirikud on meie rahvuslik rikkus
ja meie kodude õnnistus. Kui
hoiame oma kirikut, hoiab kirik
meid. Aidakem siis hoida Paistu
Maarja kirikut nii palvete kui
tegudega.
Paistu Maarja koguduse
juhatus ja
Villu Jürjo

SPORDITEATED
Põltsamaa Jõe XXXVI talimängud 16. jaanuarist 25. jaanuarini.
Juhend asub Jõgeva Spordiliidu Kalju kodulehel jslkalju.ee.

FIE Karl Lehemets,
tel 5813 7322.

Omavalitsuste ja MTÜde registreerimine 16. jaanuarini https://
goo.gl/forms/tqlJWel1mswgUk522.
* * * * *

25. jaanuaril kell 18 Soe külamajas saskuturniiri IV etapp.

MTÜ Ühinenud Metsaomanikud kutsub külastama näitust ja
tutvuma uue kontoriga Viljandis, Lossi 22, II korrus. Üleval on
näitus “Pärandkultuur maastikus“, avatud teisipäeval ja reedel
kell 9-16.
* * * * *

Sellel suvel toimuvatesse noortelaagritesse, mida korraldatakse
üle Eesti, on võimalus broneerida soodustuusikuid 24. jaanuarini
2018. Laagrite toimumisajad ja tegevused ning kontaktid on Eesti
Noorsootöö Keskuse kodulehel www.entk.noortelaagrideestis.
Huvitatud pered ja noored, võtke ise soovitud laagriga ühendust
ja pange suveks koht kinni, sest kohad täituvad laagrites kiiresti!
* * * * *

Ostame metsa ja põllumaad. Küsi pakkumist 5851 4964 või Estmets@online.ee.
* * * * *

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
Müüa Pärsia vaip suurusega 2x3m. Hind 100 €. Tel 5668 5462.

8 · TEATAJA

VANA FOTO

Foto: Viljandi muuseum
Heimtali koolimaja otsavaade 20. sajandi alguses.

Treeningute ajakava
2018. aasta
talveperioodil
Kolga-Jaani
spordihoones
Esmaspäev
18–19
korvpall
19–20
aeroobika
Teisipäev
18–20
võrkpall
Kolmapäev
18–19
korvpall
19–20
aeroobika
Neljapäev
18–20
võrkpall
Reede
18–20
korvpall
Laupäev
18–20
korvpall
Pühapäev
10–12
jooga
13–15	võrkpall eelneval
kokkuleppel

Mälestame
UNO AINOLA
19.04.1941 – 6.12.2017
Marna küla
IGOR TIUSHKA
31.10.1950 – 6.12.2017
Tõnissaare küla
AILI MÕTTUS
20.03.1949 – 6.12.2017
Savikoti küla

Õnnitleme veebruarikuu sünnipäevalapsi!
EVA GANITŠEVA
ARMILDE KLIMAND
HARRY ERM
HILJA ORASMÄE
JEKATERINA SOOTS
ALBERT KÄRT
ALMA JÜRGENSON
VILMA ROO
ÕIE KÜTT
VIKTOR TERAS
HELJU TULP
VOLDEMAR PIIR
SALME PÄHN
ELFRIIDA SADAM
ELFI-ROSALIE KOIK
AINO VARIS
ILMAR SUITS
LAINE JÜRIS
JÜRI BLEIVE
ILME MUTS
ÜLO PÕLDMAA
TIIU TOOMING
EHA JAAGO
MARI KOKLA

98.
3.02.1920
97.
18.02.1921
95.
7.02.1923
7.02.1923
93.
27.02.1925
92.
9.02.1926
91.
4.02.1927
15.02.1927
19.02.1927
23.02.1927
90.
3.02.1928
9.02.1928
24.02.1928
85.
5.02.1933
22.02.1933
24.02.1933
24.02.1933
80.
9.02.1938
9.02.1938
11.02.1938
16.02.1938
16.02.1938
21.02.1938
24.02.1938

Jämejala küla
Mustla alevik
Vana-Võidu küla
Lätkalu küla
Vooru küla
Sinialliku küla
Mustla alevik
Valma küla
Pinska küla
Vardi küla
Marna küla
Lalsi küla
Raudna küla
Viiratsi küla
Lolu küla
Ramsi alevik
Kalbuse küla
Viiratsi alevik
Pikru küla
Mähma küla
Tõnissaare küla
Ramsi alevik
Anikatsi küla
Mähma küla

31. jaanuaril kell 19
Mustla rahvamajas.

ELISABETH ANT
11.12.2016 – 6.12.2017
Leie küla
VELLO PAJUMÄGI
18.01.1942 – 7.12.2017
Järtsaare küla
GUIDO KALLAS
7.01.1963 – 7.12.2017
Uusna küla
LEMBIT RULL
30.09.1937-8.12.2017
Ramsi alevik
HARALD REINMAA
12.04.1929 – 10.12.2017
Pinska küla
AKSANA REI
18.12.1976 –10.12.2017
Aidu küla
TÕNU HAAMER
12.12.1954 – 12.12.2017
Mustla alevik
VILMA KALA
18.01.1928 – 12.12.2017
Mähma küla
MAIMU SUIGUSAAR
7.10.1946 – 14.12.2017
Vanausse küla
MILVI RISTISAAR
1.12.1939 – 15.12.2017
Kolga-Jaani alevik
AIVAR NÕMMISTE
6.03.1967 – 28.12.2017
Kolga-Jaani alevik
TIINA MÄESALU
25.11.1959 – 28.12.2017
Kiisa küla
IMBI KOKK
30.11.1930 – 28.12.2017
Laanekuru küla
ENNO ÖÖVEL
28.09.1939 – 29.12.2017
Mustapali küla

Lisainfo 5858 8787.
Pilet 13 €/15 €. Piletid müügil Mustla
rahvamajas ja Piletimaailmas.

KIRIKUTES
Jumalateenistused Kolga-Jaani
koguduse pastoraadis jaanuarist
kuni 25. märtsini igal pühapäeval kell 14. Vastuvõtuaeg kolmapäeviti kell 11–14, muul ajal kokkuleppel, tel 5568 4711.
Paistu kirikus toimuvad jumalateenistused iga kuu esimesel ja
kolmandal pühapäeval algusega
kell 16.

Tarvastu Peetri kiriku pastoraadi saalis:
28. jaanuaril kell 11 kolmas pühapäev enne paastu.
4. veebruaril kell 11 teine pühapäev enne paastu.
11. veebruaril kell 11 pühapäev
enne paastu.
14. veebruaril kell 11 tuhkapäeva palvus.

Viljandi Valla Teataja

Viljandi Vallavalitsuse väljaanne
Toimetaja Kristi Ilves
Toimetusel on õigus tekste lühendada ja korrigeerida.
e-post ajaleht@viljandivald.ee
Kontakttelefon 435 0112 (üldinfo), 5344 8176 (toimetaja)
Kodulehekülg www.viljandivald.ee

