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Viiratsis avati moodne katlamaja

novembril avati pidulikult Viiratsi uus hakkpuidul töötav katlamaja.
Peeti kõnesid, jagati tänukinke,
maitsti suupisteid ning tutvuti
katlamaja ning soojamajanduse
toimimisega. Kuid milleks see
kõik?
Nendes kaugkütte piirkondades, kus soojust toodetakse
ainult maagaasist, on soojuse
piirhinnad sellel sügisel märgatavalt tõusnud. Adven Eesti
tegevjuhi Urmo Heinami sõnul
oli olukord murettekitav ning
seetõttu reageeriti hinnatõusule
juba varakult. “Kõigepealt koostasime tasuvusanalüüsi ning
kalkuleerisime, kas üleminek
hakkpuidule on investeeringu
suurust ja piirkonna tarbimismahtu arvestades majanduslikult mõistlik. Kuna analüüsi
tulemusena nägime, et meil on
võimalik klientidele paremat
hinda pakkuda ning seeläbi ka
keskkonna jalajälge vähendada,
siis loomulikult võtsime selle
teekonna ka ette,“ seletas Heinam protsessi.
Adven Eesti arenduse ja investeeringute valdkonna juhi
Priit Tiidu sõnul lähtuti eelkõige elanike huvidest. „Ülioluline
oli teha investeering nüüd, sest
meil oli võimalik taotleda KIK-i
toetust. Ilma toetuseta oleks terve investeering soojuse hinnas
kajastunud ning seda kindlasti

Foto: Kadri Koppel
Viiratsi katlamaja lindi lõikasid läbi Adven Eesti tegevjuht Urmo Heinam, Viljandi vallavanem Alar Karu, KIK
esindaja Kristjan Kalda, ICP Solutions esindaja Kaido Tamme ning Adven Eesti hooldustehnik Rainer Pere.
tõstnud. Kokkuvõttes suutsime
hoida samasugust hinda. Pikemas perspektiivis hakkab hind
langema. Kuna soojuse tootmise püsikulud jagatakse vastavalt
piirkonna tarbimise mahule, siis
kindlasti avaldab hinnale positiivset mõju, kui kaugküttega
liituvad uued tarbijad, näiteks
need koretermajad, kes täna kasutavad lokaalseid küttelahendusi.”
Uue Viiratsi katlamaja kogumaksumus oli ligikaudu 520 000
eurot, millest Adveni osalus oli
270 000 ning Keskkonnainves-

teeringute Keskus toetas hakkpuidule üleminekut Euroopa
Liidu 2014-2020 Ühtekuuluvusfondi toetusskeemist “Efektiivne soojusenergia tootmine ja
ülekanne” ligi 250 000 euroga.
„Hakkpuit on Eestis kohapeal
puidu raiest tekkiv jääkmaterjal,
mis on suurepäraselt kasutatav
taastuv biokütus ning mille hinda on Eestil paremad võimalused
mõjutada kui maagaasi maailmaturuhinda. Hakkpuit on taastuvenergia, mis jätab keskkonnale
võrreldes fossiilsete kütustega
märgatavalt väiksema jalajälje

ning selle kasutamine vabastab
meid gaasiimpordi vajadusest.
Samal ajal tõstab see ka Eesti
taastuvenergia näitajaid,“ selgitas Heinam hakkpuidu eeliseid.
„Otsime pidevalt võimalusi,
kuidas oma teenust paremaks
muuta ning hindu madalal hoida. Hakkpuidule üleminek on
hea näide sellest. Sooja müügihind Viiratsis käibemaksuta on
63,62 eurot megavatt-tunni eest
(piirhind on 66,77). Kui oleksime
gaasile edasi jäänud, oleks hind
78,86 eurot ehk 15,24 eurot kallim,“ selgitas Heinam olukorda.

Kõik projektid on erilised
ning omamoodi uudsed, nii ka
Viiratsi kaugkütte katlamaja.
Priit Tiidu sõnul oli katlamaja
juures üheks suurimaks väljakutseks kütuse ladustamiseks
parima lahenduse väljamõtlemine. „Katlamaja hoovi peale tuli
kolm kütusekonteinerit, kust
automaatika abil liigub kütus
otse katlasse. Esialgu ei osanud
me arvestada, et konteinerite vahetusest tekivad segavad helid.
Oleme tänulikud tagasiside eest,
tänu millele oskasime kiirelt reageerida. Tänaseks on probleem
lahendatud ning täname omalt
poolt kohalikke elanikke mõistva suhtumise eest,“ selgitas Tiit
töö käigus tekkinud olukorra
käekäiku.
Viiratsisse ehitatud uus katlamaja on automaatne, mis tähendab, et igapäevaselt kohapeal
inimest pole. See vähendab
inimressursi pealt veelgi soojuse hinda.
Maret Martsepp,
Adven Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht
Adven Eesti on üks suurimaid
energiatootjaid Eestis, pakkudes
terviklikke energialahendusi ja energiamüüki tööstus- ja kinnisvara sektoris. Lisaks toodab ja edastab Adven
toasooja 19 kaugküttepiirkonnas üle
Eesti ja edastab maagaasi 18 võrgupiirkonnas.
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Vallamaja rahvas soovib rahulikku jõuluaega ja lõbusat aastavahetust kõigile! 		
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Aasta lõpu ootuses

õuluaeg ja aastalõpp on peagi jälle oma ilus ning kordumatuses
kohal. See on ka traditsiooniliseks
kokkuvõtete tegemiseks õige aeg. Mis
läks hästi ja millega saime hakkama?
Aasta algas meie vallale toredasti ja
efektselt, sest osa liitunud valdade varem alustatud ettevõtmisi sai valmis
ning avati juba uue valla poolt. Eesti
sajandale aastapäevale pühendatud
Mulgi Majaka avamine Eesti vabariigi
sünnipäeval oli meeldejääv ja kindlasti tekitab see rajatis ka tulevikus palju
kõneainet. Alles hiljuti sai sellesama Alar Karu
torni tipus ju ka Mulgimaa uus vanem
endale ametiketi kaela.
Kindlasti oli Viiratsi rahvamaja rekonstrueerimine Viiratsi rahva
jaoks kaua oodatud tegevus, aga muidugi oleks veel parem olnud,
kui vald oleks suutnud maja ka seestpoolt korda teha. Seekord jääb
rahvamaja sisemuse renoveerimine õiget aega ootama. Vähemalt
on nüüd rahvamaja väljast ilus ja kindlasti ka palju soojem.
Vallal on hästi palju teid, mis vajavad igapäevast hooldust ning
mida sooviksime võimalikult tolmuvabaks teha. Kahjuks kõike
korraga ei jõua. Siiski arvan, et oleme sel aastal päris palju jõudnud:
Hendrikumõisa tee, Tänassilma rahvamaja tee, Kärstna Hooldekodu tee, osa Viiratsi ja Mustla tänavaid on tolmuvaba katte saanud.
Et paremini mõista, kui palju vald 2018. aastal teede korrashoidu
panustas, on paslik siinjuures ära tuua ka summa – 1 049 440 eurot.
Kõik tööd pole meil veel valmis, aga kindlasti tuleb aasta lõpuks ära teha. Kõige olulisemad on kindlasti Kolga- Jaani aleviku
soojatrasside ja Mustla reoveepuhasti rekonstrueerimine. Tähtsad on ka hinnalt väiksemad, kuid samas kohalikele elanikele
väga olulised objektid, nagu Tohvri sauna põhjalik renoveerimine ja Ramsi sauna remont. Usun, et saame ka nende objektidega
enne aasta lõppu valmis.
Esimene liitumisjärgne aasta on kujunenud paljuski suureks
hoovõtuks, sest oleme ette valmistanud uusi projekte järgnevate
aastate tegevusteks. Suuremad nendest on Tarvastu Lasteaia Soe
maja rekonstrueerimise, Tarvastu jõe Linnaveski paisu, Ramsi-Rahetsema kergliiklustee jt projektid. On ka palju projekte,
mis on pooleli ja kestavad edasi: puuetega inimeste eluruumide
kohandamise projekt, tuleohutuse projekt „500 kodu korda“ jne.
Soovime ka uuel aastal osaleda seni väga populaarses hajaasustuse projektis, kui riik sellesse ka järgmisel aastal panustab.
Muidugi jätkub meie koostöö uuel aastal ka linnarahvaga, et
toetada Viljandi linna Viljandi järve äärde ilusa ja kaasaegse
spaahotelli kerkimist.
Rahulikku jõuluaega pere seltsis ja ilusat uut aastat meile kõigile!
Alar Karu,
vallavanem

Foto: Airika Vettik

15.

novembril toimus Viljandi valla lusikapidu tänavu kolmandas kvartalis sündinud lastele ja nende peredele. Kutsutud
oli 41 last: 17 poissi ja 24 tüdrukut, sealhulgas üks paar kaksikuid.
Lisaks osalesid peol kaksikud poisid, kes suvel tulla ei saanud.

Foto: Raivo Laidma

Viljandi Vallavalitsuse istungitel novembrikuus
• Anti luba Puiatu gaasikompressorjaama juurdepääsutee ehitamiseks.
• Kinnitati Ramsi lasteaia Taruke ujula ja saali kasutamise
rendihinnaks 10 eurot tund.
• Algatati projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus Viljandi vallas Anikatsi
külas Lauda ja Saarelauda katastriüksustel, et projekteerida
uus vedelsõnnikuhoidla ning
olemasolev laut rekonstrueerida.
• Lihthankel ,,Pärsti Pansio-

naadi rekonstrueerimise projekteerimine“ tunnistati edukaks
OÜ Kuressaare Kommunaalprojekti pakkumus kui majanduslikult soodsaim (maksumus
käibemaksuta 37 000 €).
• Kinnitati Pärsti Pansionaadi kohamaksu määr (ei sisalda
tasu retseptiravimite eest) alates
1. jaanuarist 2019: hoolduskoha tasu 720 ja põetuskoha tasu
770 € kalendrikuus.
• Kuulutati välja riigihange
„Tarvastu Lasteaia Soe lasteaia-

hoone rekonstrueerimine“. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 2.
jaanuar 2019 kell 10.
• Otsustati võõrandada enampakkumise korras internetiportaalis osta.ee Viljandi vallale
kuuluv kinnistu Pärsti külas,
Mõisa tee 1. Enampakkumise
alghinnaks on 25 000 €.
• Määrati Holstre-Polli vabaajakeskuse nõukogu liikmeteks Rivo Aren ja Mati Valli.

Viljandi Vallavolikogu novembrikuu istungil
• Võeti vastu Viljandi valla
2018. aasta teine lisaeelarve.
• Tunnistati edukaks väikehanke „Heimtali staadioni projekteerimine“ pakkumus ning
anti luba hankelepingu sõlmimiseks.

• Anti luba isikliku kasutusõiguse seadmiseks Viljandi valla
kasuks Sinialliku külas asuva kinnistu Ramsi tee osale ja Vardi külas asuva kinnistu Raudna-Loodi
tee osale jalgratta- ja jalgtee ning
tänavavalgustuse rajamiseks.

Järgmine vallavolikogu
istung toimub
27.12.2018 kell 17
Heimtali koolis.

Määruste ja korraldustega saab tutvuda Viljandi valla koduleheküljel
www.viljandivald.ee alajaotuses Dokumentide register.

Elektrilevi kogub täiendavaid sooviavaldusi
kiire interneti võrguga liitumiseks aasta lõpuni

V

õrguettevõte Elektrilevi,
kes tunnistati edukaks
pakkujaks riigi kiire interneti võrgu „viimase miili“
konkursil, pikendas sidevõrguga liitumise sooviavalduste tähtaega aasta lõpuni. Ettevõte kavatseb internetivõrgu ühendusi
luua nii riigi toetusega „valgetele
aladele“ kui ka omafinantseeringuga väljapoole seda, klientide
jaoks on liitumistingimused samad.
Elektrilevi rajab sidevõrgu
elektritaristule ja pakub neutraalset võrku, mille kaudu toob
internetiteenuse kohale kliendi
valitud operaator. „Tegemist
on sarnase mudeliga nagu täna
elektriturul: võrk on sama, aga
teenusepakkujad – kas siis elektrimüüjad või kõnealusel juhul
sideoperaatorid – erinevad vastavalt kliendi valikule,“ selgitas
Elektrilevi juhatuse liige Taavo
Randna.
Augusti lõpuks laekus Elektrilevile üle Eesti ligikaudu 35 000
sooviavaldust avatud internetivõrguga liitumiseks. Sooviavaldused olid oluline alus internetivõrgu planeerimisel ja riigi
toetuse konkursil „viimase miili“ aladele pakkumise tegemisel.
„Kuid riigi toel ehitatav sidevõrk
on vaid üks osa meie koguplaanist. Täiendavalt ehitame veel
võrguühendusi nii maale kui
ka linna, kus täna kvaliteetset
kiiret internetiühendust ei ole.

Kui riigi toel jõuame 40 000 hooneni, siis kokku plaanime kiire
interneti tuua vähemalt 100 000
kinnistuni ehk kortermaju arvestades ligikaudu 200 000 koduni,“ selgitas Randna.
Tulles vastu omavalitsuste
soovile, avas Elektrilevi võrguga liitumise taotluskeskkonna
veebilehel elektrilevi.ee/kiireinternet, mille kaudu saavad aasta lõpuni sooviavaldusi esitada
kiire interneti huvilised kõikjalt Eestis. Riigi toetust saavate
ühenduste arv ei muutu, kuna
see esitati juba konkursil, kuid
Elektrilevi omafinantseeringuga loodavate liitumiste arv võib
suureneda. „Kogume täiendavat
huvi üle Eesti kõigilt, kes ei ole
veel Elektrilevile kiire internetivõrgu sooviavaldust teinud.
Täpsemaid võrgu rajamise plaane maakondade lõikes saame
tutvustada siis, kui Elektrilevi
on sõlminud konkursi korraldajaga lepingu,“ ütles Randna.

Erinevalt varasematest maakondlikest digiprojektidest vajab Elektrilevi sooviavalduse
registreerimiseks isiku tuvastamist. Sooviavaldused ei garanteeri küll võrguühenduse saamist, kuid on võrgu hooldus- ja
arendamisplaanide ning vajalike tehniliste lahenduste hindamise kõrval üheks oluliseks
aluseks ehituskavade tegemisel.
Kogu viieaastase projekti vältel sidevõrku ehitades teavitab
Elektrilevi piirkonnas ehitustöid alustades ümbruskonna
elanikke ja ka siis on võimalik
täiendavalt väljendada liitumishuvi neil, kes pole seda teinud.
Elektrilevi sidevõrguga liitumine maksab kliendile ühekordselt
200 eurot, sõltumata sellest, kas
ühendus on ehitatud riigi toel
või mitte. Igakuise internetiteenuse eest tasub klient oma valitud operaatorile.
Elektrilevi pakkumine „viimase miili“ sidevõrgu väljaehitamiseks tunnistati parimaks 26.
oktoobril. Konkurss oli korraldatud riigi poolt 20 miljoni eurose
toetuse eraldamiseks kiire internetivõrgu ehitamiseks piirkondadesse, kus praegu kvaliteetne
internetiteenus puudub ja kuhu
Eesti sideoperaatorid ei oleks
hinnanguliselt
planeerinud
investeerida lähema viie aasta
jooksul.
Peeter Liik,
kommunikatsioonispetsialist
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ähistasime novembri alguses meie valla viiendat
sünnipäeva. Siinkohal on
vaja selgitada: Viljandi vald oli
Viljandimaal ka aastail 1939–
1950. Uuesti moodustati see
2013. aasta sügisel, kui Paistu,
Pärsti, Saarepeedi ja Viiratsi
vald liitusid. 2017. aasta sügisel
liitusid Viljandi vallaga ka Kolga-Jaani ja Tarvastu vald.
Seega viiendat sünnipäeva
tähistasime, arvestades 2013.
aastal loodud Viljandi valda.
Kõnelejad nimetasid pidu pigem
humoorikalt pulma-, mitte sünnipäevapeoks.
Juhtisin seda valda esimesed
neli aastat viiest ja panen sünnipäevale mõeldes kirja mõne
oma mõtte.
Oleme keerulisel liitumiste perioodil suutnud palju ja
kindlasti ei ole õige rääkida
tardunud olekust, vaid meil on
põhjust koos rõõmustada. Kiitmise tähtsat tööd ei saa ometi
jätta teistele – oleme keeruliste
protsessidega üheskoos toime
tulnud. Jääb vaid soovida, et
meie samm pikeneb, astume
edasi sirge seljaga ja tunneme
koos meeskonna tugevust, et
vähem komistada.
Ei ole meie ega teie valda,
üheskoos tuleb seada eesmärgid ja sageli ongi nii, et eesmärkide seadmine on keerulisem
kui nende elluviimine. Meie
suures Viljandi vallas on kindel
see, et eesmärkide elluviijate
meeskonnal on piisavalt jõudu
ja koostöötahet. Ja meeskonnajuht, praegune vallavanem, on
tugev. Kui liitumise samm kord
juba tehtud sai, siis peame me
ka väärikalt edasi astuma, mitte
näima astujatena.
Vald on edukas, kui tema inimestel läheb hästi. Meie heaolu olulisimad märksõnad on
ettevõtlikkus, aga kindlasti ka
säästlikkus. Rohkem ettevõtlikku meelt tähendab paremat elu
kõigile, vastsündinuist eakateni
välja. Kõik me oleme vajalikud.
Peame teadma – niipalju, kui
luuakse ressurssi, niipalju saab
seda ka tarbida. Elu peab olema
tasakaalus.
Heites pilku aastatele 20132017 nii valdkonniti kui piirkonniti, toon välja mõned arvud. Investeerisime tol perioodil ning
hankisime põhivara 7,7 miljoni
euro eest, sellest läks haridusse
3,6 miljonit; kultuuri 950 000;
elamumajandusse ja taristusse
540 000, keskkonda ja veemajandusse 340 000; teedesse ja tänavatesse 1,1 miljonit; ettevõtluse
toetuseks 150 000 eurot. Suurim
investeering oli 3 132 704 eurot,
mis läks Ramsi lasteaeda aastal
2017. Nüüd on kõigil meie valla

Viis aastat Viljandi valda

Ivo Linna ja Supernova meelitasid Heimtali ringhoones toimunud sünnipäevapeol tantsupõranda pidulisi täis.

Fotod: Martin Kosseson

lasteaedadel võimalus kasutada
Ramsi lasteaia ujulat ujumisõppeks.
Nelja aasta investeeringud jagunesid piirkonniti liitunud valdade territooriumidele selliselt:
Pärsti piirkond
3 646 020
Viiratsi piirkond
1 646 257
Paistu piirkond
390 000
Saarepeedi piirkond
455 000
määratlemata
1,5 miljonit
Käesoleva aasta Viljandi valla
tegemistest annab vallavanem
ülevaate lehe vallavanema veerus lehekülg 2.
Kahtlemata on suurel vallal
rohkem jõudu panustada arengusse, teedesse, tänavatesse ja
haridusasutuste võrgu haldamisse ning eeldus omada kompetentset meeskonda.
Hea on tõdeda, et viis aastat
pärast liitumist töötavad nii vallavolikogu kui vallavalitsus ühtse valla arengu nimel ega lähtu
otsustustes eelkõige kodukülast
ja oma taluteest.
Õnne ja koosmeelt meile kõigile valla kuuendaks toimimise
aastaks, raskete hetkede üle saab
alati üheskoos paremini võitu
kui üksi!
Teeme sügava kummarduse
valla ettevõtjatele-tööandjatele,
külade sädeinimestele, meie rahvakultuuri hoidjatele, valla asutuste töötajatele ja loomulikult
kõigile vallaelanikele!
Ene Saar,
Viljandi vallavanem 2013-2017

Vallavolikogu esimees Kaupo Kase andis vallavanemale Alar Karule valla sünnipäeva puhul kingiks jänese, mis võiks
jääda vallamaja õnnetoovaks maskotiks.

Sünnipäevalised peolaua ümber. Vasakult seisavad vallavanem Alar Karu, vallavolikogu esimees Kaupo Kase ja Mari
Kase, Kadri Maling ja Mulgi vallavolikogu esimees Arvo Maling ning Viljandi linnavolikogu esimees Helir-Valdor Seeder.

Sünnipäevapeol mängiti ka "Rooside sõda". Küsimustele vastavad Renee Trei ja Deena Mäger.

Toimus ka robotite juhtimise võistlus. Fotol püüab robotit õigel teel hoida vallavolikogu liige
Juhan Änilane. Toimuvat jälgib haridusspetsialist Anne Põldsaar.
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Kahest kadrisandist sai kiiresti kuus

ii nagu igal aastal, tuli
ka sel sügisel olla valmis selleks, et õhtupimeduses saabuvad ukse taha
ootamatud tegelased – kas siis
küsima kommi või pommi või
hoopis lauluga kurtma, kuidas
neil varbad valutavad ja küüned
külmetavad.
Kõigepealt käisid oktoobri lõpus ukselt uksele need, kes olid
võtnud vaevaks tähistada kõrvitsapüha ehk halloween´i. Kuigi eestlased kommi või pommi
küsijatesse ülearu heakskiitvalt
ei suhtu, läheb selle püha tähistamine korda ennekõike nooremale põlvkonnale ja kaubandusele. Õnneks hoitakse jätkuvalt
au sees ka mardi- ja kadripäeva.
Kui enamasti võtavad mardivõi kadrijooksu ette lapsed, siis
vahel võib juhtuda, et ka täiskasvanud satuvad hoogu. Nii läks
tänavu ka Tänassilma kandis,
kus ideest teha paaris majapidamises kahekesi nalja, kasvas
spontaanselt välja kuuepealine
seltskond kadrisante, kes jõudis
mitmesse külla ja umbes kümnesse tallu.
Et kadrijooks võib olla nakkav,
saime aru, kui tegime esimese
külastuse Tänassilma külavanema Mait Siiruse juurde. Ta toi-

metas parasjagu oma töökojas,
kus rippus nagis valge kaitseülikond – sellest sai kiiresti tema
kadrirüü. Edasi viis tee juba Tänassilma rahvamajja, kus liitusid
meiega rahvamaja juhataja Pille
Sihver ja tema pillimehest kaasa Meelis Utt. Kuna rahvamajas
tegutseb näiterühm, polnud
ka seal kostüümide leidmisega
mingit muret. Samuti said kaks
naiseks riietunud meest rahvamajast sülle tited. Järgmises
talus, kuhu nüüd juba viis santi
läks, liitus meiega pereema.
Kahe autoga kadrijooks kulges
lõbusas meeleolus. Inimesed,
kes meid uksest sisse lasid, olid
väga külalislahked ja pakkusid
lisaks muule heale-paremale ka
külmarohtu. Meie soovisime
omalt poolt head õnne ja jätsime
selle märgiks kodudesse maha
kuivatatud herneid. Lisaks laulsime, tantsisime ja esitasime
mõistatusi. Ettevõtmine näitas,
et piisab väikesest algatusest, et
enda ja teiste ellu pisut vaheldust ja nalja tuua. Samuti seda,
et iga võõras auto, mis hilisel kellaajal hoovi sõidab, et pruugigi
olla täis pahatahtlikke inimesi
või Leedu autovargaid. Elagu
külaelu ja toredad traditsioonid!
Ketlin Beljaev

Kes ikka nalja teeb, kui ise ei tee! Fotol on kadrisandid Mait Siirus, Meelis Utt ja Timo Tiik.

Valma infopunktis
na laste jõulupidu.
15. detsembril kell 13 Valma piirkon
rad“. Kinke jagavad päkapikud!
Jõuluetendus „Aknalaua Juss ja sõb
istamine Valmas.
26. detsembril teise jõulupüha täh
ljad.
Esinevad Tänassilma rahvamaja lau
idu!
29. detsembril kell 19 aastalõpup
lahedad mutid Senni, Anni ja Tooni!
Silmailu ja meelelahutust pakuvad
pisted.
Pilet 5 €. Soovi korral võta kaasa suu
Tantsuks mängib M. Kukk Pärnust.

17. detsembril 11.30-12.30 Viiratsi
Kooli
jõululaat kooli saalis.
Meeleolu loovad etteasted.
20. detsembril kell 18 Viiratsi Kooli
jõulukontsert Viljandi Jaani kirikus
.
21. detsembril kell 20 Viiratsi jõulup
idu.
Info tel 5342 9902.

28. detsembril kell 20
Uusna külamajas
aastalõpupidu
ansambliga Sada ja Seened.
Muusikaviktoriin, mängud,
üllatusesineja. Piletid
tööaegadel külamajast.

Tänassilma rahvamajas

29. detsembril kell 19
aastalõpupidu
si
Ram Vaba Aja Keskuses.
Tantsuks ansambel
Mesipuu. Pilet 10 €.
Laudade ettetellimine
tel 5197 4211.

ulupidu.
21. detsembril kell 21 jõ Poisid,
tsad
Tantsuks ansambel Lih
it Pilipenko.
Ra
eb
te
meeleolumuusikat
hapeal 8€.
Pilet eelmüügist 5€/ ko
5332 9889.
l
Info ja broneerimine te
ulupüha tähistamine.
26. detsembril teise jõ
oma maja lauljatelt,
Ühislaulmine, etteasted .
kohvilaud

Foto: Ketlin Beljaev

18. detsembril kell 15.30
Kolga-Jaani lasteaia Naksitrallid
jõulupidu
Kolga-Jaani Rahvamajas.
20. detsembril kell 14 Leie lasteaia
Sipelgapesa jõulupidu Leie
põhikooli aulas koos kooliperega.
Pidudele on oodatud kõik
piirkonna kodused mudilased koo
s
vanematega!

25. detsembril kell 21 Paistu
rahvamajas jõulupidu Suloga.
Üllatusesineja.
Pokaal vahuveini ja kohv laual,
muu vajalik võta ise kaasa.
Pääse eelmüügis 10, peoõhtul
12 eurot. Info tel 5302 3135.

26. detsembril kell 20
Puiatu rahvamajas jõul
upid
"Tule, õeke kallis, sõidam u
e
koju", ans Kruiis ja
Ervin Lillepea. Üllatuses
inejad.
Sissepääs 7 €. Info ja lau
dade
broneerimine 5197 2678
.

Detsembrikuu on pidudekuu
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Viljandi valla kaunid kodud 2018

S

el aastal valis Viljandi valla
heakorrakonkursi „Kaunis
kodu“ hindamiskomisjon
välja viis kodu, mis hakkasid
silma suurte korrastatud ja väga
kenasti planeeritud aedadega.
Tööd oli tehtud palju ja oma kätega, see väärib kindlasti tähelepanu ja tunnustust.

Sel aastal otsustati ka konkursi põhimõtet muuta – välja ei
kuulutatud enam kategooriaid
(näiteks tiheasustusega alade
elamud, hajaasustusega alade
elamud ja maakodud, kortermajad ja ettevõtted), vaid kõik
olid ja on oodatud osalema koos.
Teisiti on ka premeerimise

osa – komisjon ei moodusta
konkursil osalenud kodudest
pingerida, vaid väljavalitud on
kõik võitjad, keda premeeritakse ning tunnustatakse ühevääriliselt majamärgi, tänukaardi,
raamatu ja rahalise preemiaga.
Soovime ergutada ka neid tublisid osalejaid, kes on korrasta-

misega tegelema asunud ja juba
väga palju vaeva näinud, aga tulemust annab veel lihvida. Neil
on veel tegevusruumi, aga tahame neid motiveerida tänukaardi
ja väiksema rahalise preemiaga.
Karin Saar,
Keskkonnaspetsialist

Kolm kaunimat kodu said vallalt ka
nimelise majamärgi.

Viljandi valla kaunimateks kodudeks tunnistati Tiia ja Toomas Toomsoo kodu –
Salu talu Tarvastu külas; Liivi ja Aivo Juraku kodu – Veski talu Vissuvere külas;
Saima ja Arved Prinzmanni kodu – Väljaotsa talu Pärsti külas

P

Salu talu
Salu
talu

erenaise hinnangul annab talule palju juurde looduslikult kaunis koht Tarvastu
jõe kaldal. Talus elab perekond Toomsoo 2005. aastast. Hooldatavat ala on ligi kaks
hektarit ja selle eest hoolitseb peamiselt peremees. Lillede hooldaja ja plaanide tegija
on aga pereema. Tallu on rajatud ka jupp kiviaeda ja perenaine plaanib selle sisse teha
lillepeenra. Savirikkal pinnasel asuvas Tarvastu külas on paljude talude kõrvalhooned
savist, nii ka Salu talu laut, kus elavad praegu ainult kanad. Iluaias on palju suvelilli,
aga leidub ka püsikuid. Puudest on istutatud erinevaid okasvorme, mida lisandub igal
aastal. 2007. aastal pälvis Salu talu tunnustuse Tarvastu valla kauni kodu konkursil.

Fotod: Raivo Laidma

T

Veski talu
Veski
talu

alu pärl on üle 300 roosiga iluaed, kus perenaine Liivi Jurak on roosid ja igihaljad
okaspuud maitsekalt kokku sobitanud. Jurakute elumajaks on 1873. aastal ehitatud
kunagine Soosaare vallamaja, mis oli 80ndate lõpul, mil nad selle kolhoosilt ostsid,
väga räämas ja katkise katusega. Nüüd mattub väärikas eluhoone suviti rohelusse.
Peremehe Aivo Juraku eestvedamisel taastatud suur magasiait on kohandatud muuseumiks ja hoones korraldatakse ka koolitusi. Igal kevadel toimub talus menukas
vanavaralaat. Lisaks iluaiale ja muuseumile hoolitseb pererahvas oma hobitalus ka
erinevate lindude, lammaste ja kitsede eest, keda näidatakse meelsasti ka külalistele.
2015. aastal nimetas komisjon Veski talu Viljandimaa kauneimaks maakoduks.

Foto: Raivo Laidma

Foto: Karin Saar

Foto: Raivo Laidma
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Väljaotsa talu
Väljaotsa
talu

alul on ligi pooleteise hektari suurune kaunis lilleaed ja hoolitsetud park. Iluaia eest
kannab hoolt peamiselt tütar Merit Orgusaar, kes veedab vanematekodu iluaias
enamiku oma vabast ajast. Park rajati talu juurde 15 aastat tagasi. Kõik puud on sinna
toodud peremehe kunagise kodutalu maadelt Suislepa kandist ja tütar Merit Orgusaar
on nad osava pügamisega põnevaks kujundanud. Aeda ilmestavad sinna kaevatud tiik
ja jõeke, millest viivad üle sillakesed. Aiakujunduses on kasutatud palju kive, mis on
peremehel kohale veetud ja tütrel paika pandud. Pererahvale toovad väikest lisatulu
ka talu 90 kana. Väike tuulik õuel peidab enda all kaevu.

Fotod: Raivo Laidma

Ergutuspreemiaga tunnustati Reet ja Kalju Nurme kodu – Kimeli talu Odiste külas
ning Monika ja Indrek Saare kodu – Lepiku talu Mustapali külas

20.

Kimeli talu
Kimeli
talu

sajandi alguses ehitatud elumaja on maitsekalt renoveeritud. Talu juures on suur grillikoda, kus on peetud ka külapäevi. Iluaias torkavad silma ilus kiviktaimla ja kujunduselemendina kasutatud kivid. Hooldatav ala on ligi kolm hektarit ja sellega
tegeleb peamiselt perenaine. Viljapuuaias kasvab poolsada viljapuud
ja säilinud on ka taluaegsed põlispuud. Maakivist laut oli kolhoosiaja
lõpul nii kehvas seisus, et seal kasvasid juba puud sees. Nüüd on
kõrvalhoone taastatud. Peremehe sõnul on talu alles ehitusjärgus
ja arendus toimub turismitalu suunas.

Foto: Raivo Laidma

Foto: Karin Saar

P

Foto: Raivo Laidma

Lepiku talu
Lepiku
talu

erenaise sõnul on taluaias lilli tavaliselt palju rohkem, aga tänavune kuiv suvi jättis oma jälje. Pere
kolis tallu 2016. aastal ja esimesena valmis mängumaja, et ka laps uue elukoha rõõmsalt omaks võtaks. Kogu ehitustöö on peremees ise teinud oma põhitöö kõrvalt. Algul oli maja ümbrus võsastunud.
Nüüd ümbritseb elamut suur lilleaed, kus kasvab püsikute kõrval palju suvelilli – igal kevadel ostab
perenaine 100 pakki lilleseemneid. Talu paistab silma nutikate lahendustega. Näiteks kiviktaimlaks
kujundatud küngas maja ees peidab endas ehitusjääke ja puujuuri, pika lillepeenra alla on aga peidetud
imbväljak. Nägusa grillimajakese asemel oli kunagi lagunenud kuur. Talus kasvatatakse ka köögivilja,
peamiselt kartulit ja kurki.

Foto: Karin Saar

Foto: Raivo Laidma

Foto: Karin Saar

Foto: Karin Saar
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Suislepas esitleti trükisooja
raamatut

10.

Autor koos abilistega Mulkide Seltsist: Valve Luuka, Ene Saar, Malle KurmOks, autor Eino Lupp, Meeta Meltsas ja Voldemar Nikolajev pilliga.
matus muuhulgas ka Eesti laste
elust Siberi lastekodudes.
Esitlusel jagas autor autogramme ning külalised ütlesid
talle tänusõnu, meenutades varasemat koostööd ja kohtumisi.
Õdusa meeleolu lõi kohvilauas
istumise kõrvale Mulkide Seltsi
liige, pillimees Voldemar Nikolajev.
Mulkide Seltsi tegevuse üks
eesmärk on mulkide ajaloo, väljapaistvate riigi- ja kultuuritegelaste ning kultuuriloo tutvustamine. Eino Luppi käsikirjal oli
nii aja- kui ka kohaväärtus. Seltsi
abiga said raamatuks ja jõudsid
lugejateni ühe väärika mulgi
mehe Siberis veedetud lapsepõlveaastad.
Ene Saar,
Mulkide Seltsi vanem

Eino Lupp

SUUR SIBERIMAA –
külm ja karm

SUUR SIBERIMAA – KÜLM JA KARM

T

Foto: erakogu

EINO LUPP

novembril võõrustasid Tarvastu kihelkonna mulk Eino
Lupp, Viljandi vallavalitsus ja
Mulkide Selts külalisi Suislepa
tuulikus. Esitleti Eino Luppi
mälestusteraamatut „Suur Siberimaa – külm ja karm“, mille
andis välja Mulkide Selts.
Eino Lupp on sündinud 1932.
aastal Mustla alevis ja seal ka
esimesed viis eluaastat elanud.
Tema isa töötas pikka aega Suislepas kohaliku valla sekretärina. 1941. aasta juuniküüditamise käigus saadeti pere Eestist
välja. Kodumaale naasnud, jätkas Eino Lupp õpinguid Suislepa koolis, mille lõpetas 1950.
aastal. Suislepat on Eino Lupp
alati oma südames kandnud. Ta
ei ole säästnud aega ega vaeva
kodukandi ajaloo uurimisel.
Selle aastaid kestnud uurimistöö tulemused võttis ta kokku
oma esimeses raamatus "Suislepa vald muinasajast XX sajandi
keskpaigani", mis ilmus trükist
2016. aasta kevadel ja sai kaante
vahele kodukandi rahva annetuste toel.
Nüüd on jäädvustatud ühe
väärika mulgi mehe Eino Luppi mälestused Siberi-aegadest.
Raamatu esitlusel 10. novembril Suislepa tuulikus oli kohal
86-aastane autor, kes meenutas
oma Siberi-aegu ja ütles tänusõnu neile, kes raamatu valmimisele kaasa aitasid. Eestlaste
elust Siberis on ilmunud palju
raamatuid, igaüks neist kannab
oma tundeid ja mõtteid ning
kõik nad on seetõttu ka erinevad. Eino Lupp räägib oma raa-

Raamatut saab osta Mulkide Seltsist
ja Tarvastu raamatukogust.

Jahimeestele teeb muret
huntide arvukus

arvastu piirkonna jahimehed on mures jätkuvalt
kasvava huntide arvukuse
pärast.
Praegu ei ole Keskkonnaamet
koostöös ulukiseire osakonnaga
Viljandimaale veel hundilube
eraldanud. Jahimehed märkasid
hundikarjade liikumist juba varakevadisel ajal, kuid tegelik olukord ilmnes alles siis, kui lumi
maha sadas. Sellest ajast peale on
peaaegu iga päev nähtud hundi
jälgi. Loomad liiguvad kuni kaheksapealiste karjadena, mis on
liikunud Kärstna maadelt läbi
Suislepa ja Vambola, peatudes
Võrtsjärve ääres Tarvastu maadel.
Seose sellega kutsume Tarvastu piirkonna inimesi üles teavitama jahimehi huntide tekitatud
kahjustustest või nende nägemisest. Kui meil on rohkem infot
huntide liikumise ja tegutsemise kohta, saame sellest teavitada
Keskkonnaametit.
Tarvastu piirkonna kontaktisikuteks on Tarmo Arak Vambola
jahiseltsist, tel 527 8113; Andrus
Reimaa Kärstna jahiseltsist, tel
511 5426; Janek Mõtsar Tarvastu
jahiseltsist, tel 514 7391 ja Marko
Mihailisin Suislepa jahiseltsist,
tel 5342 2548.
Me ei soovi sellist olukorda,
nagu oli Läänemaal, kus hundid
viisid koduhoovidest kaasa koeri.
Tarmo Arak,
Vambola jahiseltsi jahimees

Hundikarja jäljed Tarvastu poldri teel.

Foto: Tarmo Arak

Viljandi vallas saavad
uue aadressi ligikaudu
100 kinnistut

M

aa-amet on esitanud
omavalitsustele loetelu muutmist vajavatest aadressidest, mis ei vasta
ruumiandmete seaduses sätestatule. Ka Viljandi vallas on
aadresse, mis on vaja korrastada. Viljandi vallas muudetakse ligikaudu 100 kinnistu aadressi. Muutmisest teavitatakse
aadressiobjekti omanikku kirja
teel.
Miks on aadressi muutmine
vajalik?
Koha-aadress peab viima
kohale, aitama vajaduse korral näiteks päästeametit ja
kiirabi. Üldnõuded koha-aadressi määramisel linnas, alevis
ja alevikus on, et liikluspinna
(tänava, tee) järgi on ühel pool
tänavat paiknevatel hoonetel
paaritud numbrid ja teisel pool
tänavat paiknevatel hoonetel
paarisnumbrid. Hajaasustuses
on oluline, et maaüksuse nimi
vastaks eesti keele nõuetele (ei
sisaldaks võõrapäraseid häälikuid, araabia või rooma numbreid ning oleks kirjutatud korrektses kirjastiilis).
2020. aastal toimub riiklik
rahvaloendus rahvastikuregistri andmete põhjal ning selleks ajaks on vaja, et aadressid
oleksid korrastatud.
Kuidas teavitatakse aadressi
muutmisest?
Enne aadressi muutmist teavitatakse kinnistu omanikke
uue aadressi määramisest kirja teel ja valla veebilehel www.
viljandivald.ee. Vallavalitsuselt
kirja saanud kinnistuomani-

kel palutakse esitada aadressi
muutmise kohta kirjalik arvamus 15 päeva jooksul teate
saamisest alates. Arvamus esitada Joel Jürgensi (lepinguline
töötaja Viljandi valla aadressiandmete korrastamisel) eposti aadressile joel.jurgens@
online.ee või helistades tel
5354 9169. Arvamuse tähtajaks
esitamata jätmise korral eeldatakse, et aadressi määramisega
ollakse nõus.
Kuidas toimub aadressi
muutmine riiklikes registrites?
Vallavalitsus võtab vastu
haldusakti, millega on määratud kinnistule uus aadress.
Uus aadress jõustub registreerimisega aadressiandmete
süsteemis, millega automaatselt muutuvad andmed teistes
infosüsteemides (ehitisregister,
kinnistusraamat, maamaksu
infosüsteem, rahvastikuregister jt).
Kuidas saan majale uue
numbri?
Uue majanumbri saab tellida
liiklusmärke tootvalt ettevõttelt. Üldiselt on majanumber
ovaalse kujuga ning eelistatult
kulgevad tänaval sama tausta
ja kujuga numbrid. Erikujuga
numbrid (sepistatud jm) ei ole
keelatud. Oluline on, et majanumber on loetav. Mõistame,
et uue aadressiga harjumine
võtab aega, samas loodame
kinnistuomanike mõistvale
suhtumisele.
Ülle Moll,
peamaakorraldaja

Viljandimaa töötukassa
osakond ootab kliente uutes
ruumides

A

lates 3. detsembrist
asub Eesti Töötukassa
Viljandimaa osakond
Viljandi kesklinnas UKU keskuses, aadressil Tallinna tn 41.
Kolimine tuli võtta ette, kuna
senised ruumid olid klientidele ebamugavad ja jäid kitsaks.
Eesti Töötukassa Viljandimaa
osakonna juhataja Merit Laan
märkis, et viimase kolme aastaga on töötukassa tegevussuunad ja sihtrühmad olulist täiendust saanud. „Töötukassa ei
tegele enam ainult töötute inimestega, vaid toetab inimesi nii
töö leidmisel kui ka töö hoidmisel. Alates 2015. aastast pakub
töötukassa karjäärinõustamist
töötavatele inimestele. Eelmisel aastal rakendunud „Tööta
ja õpi!“ programm annab ka
töötavatele inimestele võimaluse end täiendada. Lisaks on
töötukassa nõu ja jõuga toeks
tööandjatele töötajate leidmisel

ja nende oskuste arendamisel,
hindab töövõimet, rehabilitatsiooniteenuse vajadust ning
abistab vähenenud töövõimega inimesi töökoha leidmisel ja
hoidmisel,“ rääkis Laan.
Tuleva aasta algusest luuakse töötukassa juurde karjäärikeskus, mis ühendab senise Innove Rajaleidja keskuste poolt
pakutava karjäärinõustamise
ja infoteenuste süsteemi töötukassa senise karjääriteenuste
süsteemiga. Karjäärikeskuse
loomisega töötukassa juurde
kasvab töötukassa roll oluliselt
ka koolinoorte karjäärivalikute
toetamisel.
Viljandimaa esinduse lahtiolekuajad ei muutu, täpsemat
infot saab töötukassa kodulehelt või infotelefonilt 15501.
Lauri Kool,
Eesti Töötukassa
kommunikatsiooniosakonna
peaspetsialist
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Tänassilma rahva sügis oli
sündmusterikas

H

ingedeaja saabudes
meenus kohe meie
seast lahkunud Kalmetu kooli õpetaja Allar Jakobson, kes lõi hingedepäeva tähistamise traditsiooni Tänassilma kirikus. Nüüd on ajad
muutunud ja juba paar aastat
tähistavad Tänassilma rahvamaja ja Kalmetu kooli rahvas
hingedepäeva kooli raamatukogus, kus ühiselt lauldakse, põletatakse küünlaid
ja meenutatakse lahkunuid.
Selle aasta kontserdikava olid
kokku pannud Kalmetu põhikooli huvijuht Karin Mägi ja
muusikaõpetaja Tiiu Kivilaan
ning Pille Sihver ja Meelis Utt
Tänassilma rahvamajast.
9. novembril toimus Tänassilma rahvamajas perepäev.
Üheskoos valmistati soolaseid ja magusaid trühvleid,
meisterdati mardimaske ning
loomulikult tähistati ka saabuvat isadepäeva. Nii hea oli
vaadata, kuidas lapsed ja nende emad-isad koos tegutsesid.
Elu aga läheb edasi ja tulevik
on ikka järeltulijate päralt. 24.
novembril korraldas Pille Sihver lasteringi lastele ja nende
vanematele huvireisi Kurgjale C. R. Jakobsoni talumuuseumi, kus saime

imetleda ja paitada hobuseid,
lehmi, vasikaid, lambaid jt.
Tore oli vaadata vana jahu- ja
saeveskit, mille mitmel korrusel nägime palju eksponaate.
Ilm kippus jahedaks, kõhud
läksid pärast pikka jalutuskäiku tühjaks ja nii siirdusimegi
rehetuppa, kus hakkasime pärast väikest kehakinnitamist
muuseumitöötaja- giidi Kersti
Kaasi juhendamisel kadripäevaks ettevalmistusi tegema.
Lapsed joonistasid omale maskid ja lõikasid need välja ning
sidusid silmade ette. Tutvustati
ka vanu kadripäevakombeid
ja mänge. Kadriemaks riietati
üks tüdruk, kes teistele sentide eest „beebit“ näitas. Anti
mõistatusi lahendada ja õpiti
kadrisantide laulu, ei puudunud ka vanad sportlikud
mängud, nagu looga alt läbi
ronimine jt.
Märkamatult hakkas väljas
hämarduma ja oli aeg kojusõitu alustada. Suured tänud
ilusa, huvitava ja rõõmsa sügispäeva eest Tänassilma rahvamaja juhatajale Pille Sihverile
ja C. R. Jakobsoni talumuuseumi giidile Kersti Kaasile.
Anne Meiesaar,
pensionär

Tarvastu poisid Robin Liiber, Joonas Talvik ja Karl Kristofer Alp said tänu oma headele teadmistele majandusest
veeta lennujaamas sisuka päeva.
Foto: erakogu

E

ttevõtlusnädala puhul toimus 4. oktoobril üleriigiline majanduse e-viktoriin
8.–9. klasside õpilastele, sellest
võttis osa 1471 õpilast. Kõige
edukamad osalenud õpilased
kutsuti 12. novembril Tallinna
lennujaama tänuüritusele, et
nad saaksid näha, kuidas toimub ühe lennujaama töö. Tarvastu noortest said esimeste sekka Joonas Talvik, Karl Kristofer
Alp ning Robin Liiber.
Kohapeal saime teada, et meie
giidiks on endine Tallinna lennujaama juht Rein Loik, kes tunneb lennujaama nagu oma viit
sõrme. Ta pajatas huvitavaid lugusid lennujaamast kui Eesti iseseisvumise ühest tunnusest, sest
Eesti riigil oli ju ometi lennujaama tarvis! Sedasi juttu ajades
olime jõudnud juba VIP-tsooni
ehk kohta, kuhu tavaliselt satuvad ainult kõrged riigimehed ja
ametiisikud. Selle tsooni sisekujundust olevat väga tugevalt mõjutanud toonane president Len-

Kurgja talumuuseumi hobused võitsid kohe nii väikeste kui suurte südamed.
Foto: Anne Meiesaar

Aukodanik süütas lasteaias
advendiküünla

S

el aastal süütas Tarvastu
lasteaias esimese advendiküünla Tarvastu valla
aukodanik Dawid Stenquist.
Just tema on vedanud 26 aastat
peredele ja lasteasutustele suunatud sõprussuhete projekti
Rootsis Dalarna maakonnas
asuva Gagnefi valla ja Tarvastu piirkonna vahel. Tema
vahendusel on leidnud paljud
pered endale sõbrad Rootsist.
Suhete hoidmiseks on ta leid-

nud võimaluse külastada ka
meie piirkonnast lahkunud
peresid, olgu need siis Ämaris
või Hellenurmes.
Aeg on muutunud ja inimesed samuti. Seekordne 211.
sõit Tarvastusse lõpetas sõprusühingu tegevuse. Täname
Dawid ja Irene Stenquisti ning
nende meeskonda südamega
tehtud vabatahtliku töö eest.
Piret Kuropatkin,
Tarvastu lasteaia õpetaja

Pärast advendiküünla süütamist osales Dawid Stenquist ka lasteaia hommikuringis.
Foto: Sirje Laks

Lennukad õpilased
lennujaamas

I

nart Meri, kelle nime Tallinna
lennujaam tänapäeval ka kannab. Meie kooli õpilane Joonas
Talvik sai isegi istuda toolil, kus
väidetavalt istus Rooma paavst.
Mõistagi me väga palju jala
ringi ei liikunud, kuna lennuliiklus toimis ja hulk inimesi lennurajal ei kõla just kõige parema
mõttena. Seega liikusime ringi
lennujaama bussidega.
Jõudsime ära käia tuletõrjestaabis, kus mehed iga hetk
valmis olid, sest õnnetus ei hüüa
tulles. Lennukid vajavad pidevalt järelevalvet ja hooldust ning
seetõttu olid lennujaama lähedal ka suured hooldusangaarid.
Hoolduses peab lennumasina
kõik osad üle kontrollima, lahti
tegema ja kui kõik protseduurid
tehtud ning lennuk näeb välja nagu hunnik polte ja plaate,
tuleb kogu „tavaar“ ka kokku
panna. Seetõttu on lennukid tavaliselt hoolduses pikalt.
Maandumisel tuleb tihti mängu hõõrdejõud, meie talved ja ka

see, et lennukitel pole talverehve. Sestap on talviti lennuraja
lähistel valmis 10 sahka pluss
jäätõrjemasin, mis pidevalt lennurada puhastavad. Muidu ei
saaks lihtsalt lennukid maanduda.
Olles kõikjal uudistanud ja
kõik küsimused küsinud, ootas
meid ka väike eine Junior Achievement Eesti poolt. Ja pärast
seda seadsimegi sammud parkla
poole, kust edasi sõitsime kodusesse Viljandisse.
Minu meelest oli väga tore,
et majandusviktoriini parimad
said näha, kuidas näeb välja ühe
lennujaama argipäev, kuhu liiguvad kaubad, inimesed ja palju
muudki. Seega järgmisel aastal
soovitan soojalt kõigile õpilastele, kes soovivad ja kellel on ka
tahet, võtke sellest toredast viktoriinist osa. Isegi kui tulemus
pole parim, siis majandusest
tead ikka natuke rohkem.
Robin Liiber,
8. klassi õpilane

Paistu kooli õpilased veetsid
mehise pereõhtu

sadepäeva tähistamiseks kutsusime Paistu kooli õpilasi
peredega külastama Viljandi
politseijaoskonda ja Kaitseliidu
Sakala malevat, et lähemalt tutvust teha mehiste ametite köögipoolega.
Politseimaja hoovis esitleti politseibussi ja patrullauto varustust. Liiklus- ja patrullpolitseinikud kõnelesid oma igapäevatööst. Välijuht Jüri Eek demonstreeris politseitöös vajaminevaid
abi- ja ohutusvahendeid ning
näitas nende kasutamist liiklusõnnetuse korral. Soovijad said
kõike oma käega katsuda ja silmaga vaadata.
Patrullpolitseinik
Janek
Mõtsar rääkis huvitavaid lugusid politseikoertest. Kahjuks Viljandimaal oma politseikoera ei
ole. Viimane kord kasutati koera
siin kadunud inimese otsimisel.
Ohutusalast nõu andis ning
vastas küllatulnute küsimustele
patrullpolitseinik Piret Kass.
Väike ringkäik tehti ka politseimaja arestikambris. Prooviti
käeraudu ja korrati üle kõigile
vajaliku telefoninumbri 112 kõnereeglid.
Politseimaja ringkäigu lõppe-

Foto: Jarmo Malmre
Patrullpolitseinik Janek Mõtsar rääkis huvitavaid lugusid politseikoertest.
des sooviti kõigile ohutut liiklemist ja seadusekuulekust. Kes
teab, äkki oli külaliste seas nii
mõnigi tulevane korravalvur.
Nagu politseimaja, nii pakkus
elevust ka Kaitseliidus toimuv.
Maja tutvustasid ja selle ülesannetest ning võimalustest rääkisid
Nutikate Rebaste rühmapealik
Antonina Eek ja tublid Sakala
maleva instruktorid. Isad meenutasid oma sõjaväeaega ja võrdlesid seda praeguste võimalustega.

Lapsevanemad said soovi korral
proovida ka püssist laskmist.
Nii mõnelgi isal tekkis suurem huvi Kaitseliidu tegevuse
vastu. Väga paljud Paistu kooli
noormehed ja neiud on Sakala
malevaga lähemalt seotud. Nimelt on nad tublid noorkotkad
ja kodutütred.
Kristi Pajuste,
Paistu kooli huvijuht
Urve Kalda,
5. klassi klassijuhataja
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TEATED
Ramsi alevikus aktsiaseltsi Ramsi Turvas territooriumil ei võeta
enam vastu ohtlikke jäätmeid ega elektroonikat. Seda jäätmete
vastuvõtupunkti kasutanud saavad nüüd jäätmed viia Viljandi
jäätmejaama, mis asub Viljandi linnas (ringteel) Pärnu mnt 36.
*****

Korteriühistu Keskuse tee 5 Ramsil otsib osalise tööajaga välikoristajat. Helistada telefonil 518 0730.
*****

Pärsti, Päri ja Puiatu piirkonna koduste laste jõulupakid ootavad lapsi kohalikes raamatukogudes. Kätte saab raamatukogude
lahtiolekuaegadel.
*****

14. detsembril kell 14 Tarvastu käsitöökojas Kristi Ilvese koostatud mulgikeelse raamatu „Ämäriguaa luu. Tarvastu“ esitlus.
*****

Ramsi noortetoas toimus ka Cashflow lauamängu tutvustav mänguõhtu.		

Foto: Karolyn Moppel

Edukas projekt Ramsi Noortetoas

2018.

aasta kevadest talveni
on Avatud
Noortekeskuste projekti abil
Ramsi Noortetuba saanud osta
uusi mänge. Lisaks on viidud
läbi palju sündmusi. Seda kõike
tänu noorte aktiivgrupile Korraldajad, kes projekti algusest
lõpuni on ellu viinud.
Eelkõige tasub mainida, et
Ramsi Noortetuppa tulnud
uued mängud said läbi seitsme
lauamänguõhtu tutvustatud

kõigile kohalolijatele. Loomulikult toimusid ka lauajalgpalli ja
lauatennise turniir. Korraldajad
tegid ise ka diplomid ja valisid
välja auhinnad.
Tihe koostöö toimus Heimtali
põhikooliga, kus õpivad paljud
Ramsi Noortekeskuse külastajad. Suure tänu oleme võlgu ka
Heimtali põhikooli huvijuhile,
kes kandis hoolt selle eest, et
meie tegevused oleksid nähtavad kooli keskkonnas. Muidugi
levis info ka noorte endi kaudu.

Tänu meie aktiivsele tegevusele on Korraldajatega liitunud
mitmed noored. Nii oleme saanud teha sündmusi, mille koostamisel on esitatud rohkem
noorte soove. Tagasisidet arvestades on noored olnud kõigi
meie tegevustega väga rahul.
Täname Eesti Noorsootöö
Keskust ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumit ellu viidud
projekti toetamise eest.
Kristjan Jaak Valk,
aktiivgrupi korraldajad liige

Kokandusest inseneritarkusteni

T

änapäeva koolis ei toimu
õppetöö ainult klassiruumis, vaid üha enam leiavad õpilased uusi ja huvitavaid
väljakutseid erinevates projektides ja õppekäikudes, kus
õpitakse paremini tundma elu
praktilist poolt selle mitmekesisuses. Õpilaste juhendajateks
on oma ala kogenud spetsialistid või siis hoopis tudengid, kes
noorematele eakaaslastele heaks
ja julgustavaks eeskujuks on.
Tarvastu gümnaasiumi 10. –
12. klassi õpilased kasutavad
neid võimalusi usinalt. Novembrikuus korraldas õpetaja Pille
Varusk oma õpilastele vene keele tunni hoopis Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis,
kus õpiti tundma Vene kööki,
tõlgiti retsepte ja valmistati toite.
Lisaks tutvuti ka õppimisvõimalustega selles koolis.
Eelmisesse kuusse jääb ka
juba traditsiooniks kujunenud
töövarjupäev, mil kõik gümnasistid saavad valida töötaja, kelle
töövarjuks nad on. Populaarsed
on olnud tervishoiu ja politsei

Foto: Pille Varusk
Tarvastu õpilased said Olustveres
ise pelmeene valmistada.
valdkonnaga seotud ametid,
viimasel ajal on noortele huvi
pakkunud ka telekommunikatsiooniettevõtted. Lisaks töövar-

jupäevale toimub igal sügisel
Tarvastus majandusõppemäng
„Turuplats“, millest võtavad osa
maakonna
gümnaasiumide
võistkonnad ja mida korraldab
Junior Achievment Eesti.
Üks koolipäev möödus gümnasistidel Tallinnas, kus külastati haridusmessi ja tutvuti õppimisvõimalustega kõrgkoolides.
Päeva teine pool möödus Niguliste kirikus.
Palju uut tõid endaga kaasa tudengid, kes tulid kooli oma infotehnoloogiaprojektiga „Geeks
on Wheels“ ja tutvustasid nooremale põlvkonnale uusi nutitelefone, sülearvuteid, virtuaalreaalsust ning uut tarkvara.
Õppeaasta algusesse kuulus
ka päris mitu loengut. Õpilased
tõid esile just maanteeameti korraldatud õppetunni, kus kõneldi
teedeinseneri kutsest, õppimisja karjäärivõimalustest.
Uuel aastal loengusarjad ja
projektiõppepäevad jätkuvad.

14. detsembril kell 15 avatakse Tarvastu raamatukogus Viive
Taluri fotonäitus „100 ust Tarvastust“ ja Rein Antoni viinapitsikogu näitus. Näitused jäävad avatuks 20. jaanuarini.
*****

Tarvastu käsitöölaat 15. detsembril kl 9-13 Mustla rahvamajas.
Info tel 436 6262.
*****

Segakoor Üits Viis kutsub kõiki oma 10. aastapäeva kontserdile
16. detsembril kell 16 Mustla rahvamajas.
*****

Ramsi eakate rühma 20. sünnipäevapidu Ramsi Vaba Aja Keskuses 20. detsembril kell 13.
*****

Ootame kõiki vesikoeri, omanikke ja huvilisi suurte vesikoerte
jõulujalutuskäigule Viljandis Vabaduse platsil 22. detsembril
kell 12. Jalutuskäike korraldatakse Eesti linnades igal talvel. Vesikoerad ehk veepäästealaseks väljaõppeks mõeldud koeratõud
on newfoundlandi koer, leonberger ja landseer. Lisainfo tel 5665
0550, Maria.
*****

Viljandi valla IV mälumängu 7. voor toimub 8. jaanuaril kell 19
Saarepeedi rahvamajas.
*****

Kodumasinate remont, varuosad. Tel 517 9771; merton@hot.ee.
*****

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee.
*****

Tarvastu Jüri talu OÜ ostab ja rendib põllu- ja heinamaid Viljandi vallas. Korrektne rendimaksete tasuja! Telefon 504 6625,
e-post tarvastu.juri@gmail.com.
*****

Pidamatuse toodete müük ja koduse põetushoolduse nõustamine. Aitame leida teile sobiva pidamatuse toote: sidemed, mähkmed, imav aluspesu, voodikaitse linad, uriinikotid, kateetrid
jne. MTÜ Inkotuba Viljandis Tallinna 11A, (sissepääs Turu tn)
E 9–17, T 8–16, K,N 9–16; tel. 433 3190. Seoses pühadega on Inkotuba suletud 21.–31. detsembrini. Rohkem infot ja e-pood:
www.kuivaks.ee
*****

Vana-Võidu joogastuudio pakub massaaži, šinto- või reikiseansse. Joogatunnid täiskasvanutele, 4-7 aastastele lastele ja beebiootajatele, šinto rühmatunnid. Vaata www.satnam.ee uudised, massaaž, tunniplaan. Broneerimine ja registreerumine ehakooser@
satnam.ee, sõnumiga tel 518 8694.

Helle Soots,
Tarvastu gümnaasiumi õpetaja

JAAN TÕNNISSON 150

18. detsembril Viljandi vallas
Buss Viljandist Vabaduse platsilt Mursile väljub 11.15

12.00 

austusavaldus Jaan Tõnissonile tema sünnikohas Mursi talus;
Viljandi vallavanema Alar Karu kõne

12.30-15.00

meenutushetked Kalmetu põhikoolis;
Riina Eigi ja Heiki Raudla näitus „Jaan Tõnisson karikatuuris aastail 1918-1940“;
Helir-Valdor Seedri ettekanne „Jaan Tõnisson kui aatemees“;
konkursi “Eestlane olla on uhke ja hää“ parimad loevad oma loomingut;
Rein Veidemanni ettekanne "Mida tähendab olla eestlane?“; suupistelaud.

21. detsembril kell 12 mälestussündmus Viljandi linnas Laidoneri plats 5

Foto: Haja Ojarand

B

irgit Sarrap ja Mihkel Mattisen tegid eestlastele EV100 puhul suure kingituse - kontserdi "Sajand eesti muusikas". Ka
Tarvastu gümnaasiumi õpilased said sellest kingitusest osa ja
kuulsid oma koolis laule möödunud sajandi igast kümnendist.
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Õnnitleme sünnipäevalapsi!

VANA FOTO

RICHARD TOFRIK
AINO LAURI
ALMA KÄOSAAR
LEIDA SAAGO
ÕIE RUUS
HELMI TUSTI
LEHTI URBOJA
LEHTE NARUSK
LEIDA-AINO UIBO
MARIA JÜRGENSON
GILDA PEEK
LINDA PIHLAK
VASSILISA FUTŠUŽI
HELJO REINSALU
OLGA KOOSER

Reesõit Tarvastus Oja talus 1940. aastatel.

Foto: Jaan Raudoja erakogu

Viljandi Vallavalitsus müüb internetiportaalis osta.ee kordusenampakkumisel kinnistu aadressiga Mõisa tee 1, Pärsti
küla, Viljandi vald (külamaja) alghinnaga 25 000 eurot.

+372 5675 1468
www.stoneandcrystal.ee

ENDLA SAGEVUS
24.12.1980 – 01.11.2018
Mähma küla

Enampakkumise tingimustega saab tutvuda valla
koduleheküljel www.viljandivald.ee/vallavara-muuk

NB! Seanss toimub põrandal
mati peal mugavas riietuses.
Mustla, Posti 36
Viljandi, Kivi 4
Tel: 5383 1115
www.dunamis.ee

Pottsepatööd
Loodusehitus
Üldehitus

Mälestame

Enampakkumise
lõpuaeg on
15.01.2019 kell 10.

Ravimassaaž
valude leevendamiseks ja
põhjuste raviks.
Kombineeritud
massaažitehnikad koos
kergete venituste ja
kiropraktiliste võtetega.

INGRID SILLAVEE
HELBE VAHTER
LAINE PALDRA
TATJANA BUROVA
HELGI-IRENE KOGER
LIIDIA OJANURM

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

JÜRI TIMMAS
28.04.1941 – 01.11.2018
Tarvastu küla

MARIA ELISAR
29.05.1935 – 13.11.2018
Uusna küla

SELMA RALJA
30.08.1915 – 22.11.2018
Mustla alevik
KOIDU UUSTALU
29.12.1925 – 22.11.2018
Lalsi küla
HELGI LEPIKULT
10.07.1932 – 26.11.2018
Alustre küla
KALLE KLEIN
19.09.1967 – 26.11.2018
Sooviku küla
ARVO TÄHISMA
01.02.1975 – 30.11.2018
Saarepeedi küla
VLADIMIR JEGOROV
10.12.1948 – 30.11.2018
Viiratsi alevik

A

dvendiaeg algas Paistus piparkoogiküpsetamisega. Päkapikupäev Paistu rahvamajas on pikaajaline traditsioon. Esimesel advendipühal kogunevad rahvamajja küla lapsed, et koos piparkooke
küpsetada, jõulukaunistusi ja kaarte valmistada.
Foto: Piia Mänd

REIN RAUDVERE
28.03.1936 – 30.11.2018
Viiratsi alevik

Viiratsi alevik
Jämejala küla
Kaavere küla
Suislepa küla
Ramsi alevik
Ramsi alevik
Põrga küla
Viiratsi alevik
Vana-Võidu küla
Koidu küla
Ramsi alevik
Uusna küla
Mustla alevik
Uusna küla
Võistre küla
Leie küla
Vardja küla
Viiratsi alevik
Väluste küla
Karula küla
Holstre küla
Vana-Võidu küla
Viiratsi alevik
Pulleritsu küla
Ramsi alevik
Koidu küla

Aitame müüa ja hinnata
Sinu kinnisvara kiirelt ja
professionaalselt!
Võta meiega ühendust juba täna!

435 9969

viljandi@arcovara.ee
www.arcovara.ee/viljandi

ARTHUR PITKART
10.09.1929 – 04.11.2018
Verilaske küla

HELJU KUTSAR
09.03.1941 – 17.11.2018
Heimtali küla
Igale metsamaa müüjale
kingituseks Türgi reis kahele
(kõik hinnas).

LEILI HEINSOO
MILVI RAKASELG
TÕNU KIVILAAN
SALME RÄITSAK
ANTS SÕLG
ÕIE LILLEMÄE

97.
09.01.1922
96.
27.01.1923
95.
05.01.1924
14.01.1924
94.
03.01.1925
31.01.1925
92.
09.01.1927
12.01.1927
91.
01.01.1928
19.01.1928
24.01.1928
25.01.1928
90.
07.01.1929
08.01.1929
19.01.1929
85.
03.01.1934
12.01.1934
12.01.1934
14.01.1934
16.01.1934
26.01.1934
80.
17.01.1939
19.01.1939
20.01.1939
21.01.1939
24.01.1939
27.01.1939

KIRIKUTES
KOLGA-JAANI RISTIJA
JOHANNESE KIRIKUS
Jumalateenistused pühapäeviti kell 14, jõulu- ja vana-aastaõhtul kell 16.
Lisainfo tel 5568 4711, Peeter
Parts.
PAISTU
MAARJA KIRIKUS
23. detsembril kell 14 advendijumalateenistus armulauaga.
24. detsembril kell 17 jõu luõhtu jumalateenistus.
25. detsembril kell 14 jõulupüha jumalateenistus.
31. detsembril kell 17 vanaaastaõhtu jumalateenistus armulauaga.
6. jaanuaril kell 14 kolmekuningapäeva jumalateenistus armulauaga.
TARVASTU
PEETRI KIRIKUS
16. detsembril kell 11 adven-

diaja kolmanda pühapäeva jumalateenistus.
23. detsembril kell 11 advendiaja neljanda pühapäeva jumalateenistus.
24. detsembril kell 17 jõuluõhtu jumalateenistus.
25. detsembril kell 11 jõulupüha jumalateenistus.
30. detsembril kell 11 esimese
jõulujärgse pühapäeva jumalateenistus.
31. detsembril kell 15 vanaaastaõhtu jumalateenistus.
1. jaanuaril kell 11 uusaastapäeva jumalateenistus.
3. jaanuaril kell 11 palvus Vabadussõjas võidelnute mälestuseks.
6. jaanuaril kell 11 kolmekuningapäeva jumalateenistus.
Peale kirikut koguduse jõulupuu.
13. jaanuaril kell 11 Kristuse
ristimise püha jumalateenistus.
Õpetaja vastuvõtt koguduse
kantseleis reedeti 12-17 ja pühapäeviti 12-15.

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

